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TARTU
Laki 5, Pärnu mnt 130, Katusepapi 35 Aardla 114, Ringtee 37a

Suusareis “765”

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

Eestile lähim parim suusakeskus on JASNA Slovakkias.
Kõrguste vahe 1061 m, hooldatud radu 50 km, 26 tõstukit.
Kõik see asub Alpidest lähemal ja on taskukohasem.
Majutus on suures (105 m²) ja kõigi
mugavustega apartemendis “Kalevipoeg”,
mis asub Liptovsky Mikulaš’i kesklinnas.
Saun on kah!

Selles majas

HAAPSALU
Ehitajate tee 2a

PAIDE
Pikk 2

Buss (9 kohta)
viib, toob ning
sõidutab seal.

Aurel
APARTMENTS

Liptovsky Mikuláš, Slovakia

7 päeva
Pane grupp kokku
6 ööd
ja tule suusatama!
Grupis 7-8 inimest.
5 mäepäeva

250 €
inimese kohta

Info ja broneering:

aurel@aurel.ee

www.aurel.ee/pakett765.pdf
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Kui üldjuhul tavatsevad
kurikaelad õnne katsuda
paberkupüüride järeletegemisega, siis viimastel
kuudel on Lõuna-Eestis
ette tulnud mitmeid
kokkupuuteid võltsmüntidega.
Kõrge väärtusega libaeurod
pole elu pahupoolega sinasõprust viljelevatele tegelastele värskeks hobiks. Juba krooniajast mä letame üks-ajukaks-meest-ärikaksikuid Tiit
ja Teet Kääpat, kel oli kombeks kodukootud 500-krooniseid lõbumajades luhvtitada – ja eriti magusaks kujunes
võimalus sellest ka toiduraha
tagasi saada.

Treitakse sentegi
Mõned nädalad tagasi laekus aga politseile teade, et Tartu
sularahakeskuses avastati võltsimistunnustega kaheeurone
münt, mis laekus Viljandi õppeasutuses asuvast toitlustuskohast. Samaväärne valehõberaha
leiti septembris Adaveres asuva tankla sularaha seast, Jõgeva
Poe tänava poe kassasse oli aga
ära eksinud koguni üheeurone
münt.
Värvikatest näidetest hoolimata ametlik statistika siiski erilist vermimisplahvatust
ei näita. Sel tasandil võltsimisi hakati tuvastama alles Eesti
ühinemisel eurotsooniga: kui
tunamullu registreeriti 161 ja

100-eurosed (91) ja koguni täispank ehk 500-eurosed (66).

Võltsmündi (paremal) välisring on ebaühtlane.

Suveniir valuutaks

mullu 152 libamünti, siis tänavu kolme kvartaliga vaid 95,
sealjuures septembris kokku
kõigest neli. Kõige populaarsemad on arusaadavatel põhjustel kaheeurosed, mida on
tabatud 76, ent vahele on võetud ka 18 üheeurost ja isegi üks
50-sendine.

Soosituim 50-eurone
Kuidas peaks tavainimene
teri sõkaldest eraldama? Kohtuekspertiisi instituut juhib tähelepanu valemüntide välisringi
pinnale, mis on tihtilugu ebaühtlane. Samuti tasub ekspertide sõnul meeles pidada, et esimese väljalaske seerial kujutatakse Euroopa Liitu enne 1. mail
2004 toimunud laienemist, alates 2007. aasta 1. jaanuarist emi-

Alloleval võltsingul on küll püütud värvivahetust järele aimata, ent
muutus jätab soovida.

teeritavatel müntidel aga Euroopa geograafilist kaarti. Reetlikud
on ka graveeringud müntide servadel.
Hoopis enam armastavad
amatöörtrükkalid paberraha.
Kui 2013. aastal leiti valeku-

püüre 192, siis septembri seisuga on tänavune skoor juba
360 peal, mis ületab ka kõigi
aegade kõvima tulemuse 2011.
aastast (276). Armastatuimaks
vääringuks on 50 eurot (tänavu
134 juhtu), palju ei jää maha ka

„Augustis ilmusid võltsingud raskemini eristatava hologrammiga. Mõnedel on imiteeritud ka vesimärki, turvaniiti ja
nominaalväärtuse värvimuutust tagaküljel,“ hoiatab instituut. „Seepärast on tähtis samaaegselt uurida erinevaid turva
elemente. Hologramm on petlik,
aga läbisobituselement võib olla
tugevasti nihkes.“
Sageli püütakse ebaõnnestunult imiteerida kupüüri kallutamisel tekkivat nominaalväärtuse värvimuutust. Näiteks 500-eurose puhul peaks
värvus muutuma purpurpunasest oliiviroheliseks, kuid
avastatud võltsingul värvus
ei muutu ja esineb vaid tooni muutus tumedast heledaks.
Labasema juhtumi korra l
on võltsing mõõtmetelt suurem ja omab venekeelset teksti
„Сувенирная продукция“. Selliseid „suveniire“ esineb nii 100-,
200- kui ka 500-eurostena.
Usaldada tasub kompimismeelt. Võltsingul on sõrmega kombitavad turvaelemendid
sageli imiteeritud survetrükiga,
mis on päristrükist ebaühtlasem. Kui on kasutada UV-lamp,
võib sellega valgustades näha
võltsingu paberis jääkhelendust
ja selgelt eristuvaid pealetrükitud vesimärke ja turvaniiti.
Kaur Paves

Nõia-Ints lahkub Taaralinnast
Just täna vurab Tartu
vangla väravatest välja
staarkinnipeetav Indrek
Leiburi ehk Nõia-Intsu konvoi – kunagise
meediatähe kauaaegne
unistus pääseda Jämejala
psühhiaatriakliinikusse
täitus.
„Minu koht ei ole vanglas, vaid
psühhiaatriakliinikus. Põen
paranoidset skisofreeniat,“ tsiteeris väljapressimisele kaasaaitamise eest 2019. aastani trellide taha lukustatud Leibur viimast kohtuotsust. „30. oktoobril
viiakse mind siit ära Jämejalga.“
Viljandi külje all asuvasse kliinikusse jõudmisega saab õnneliku lõpu Leiburi aastaid kest-

nud võitlus hullukstunnistamise eest, mille käigus on mees
nii andunud autokoprofaagiale
kui lõikunud jäsemeid. Viimase obaduse sai juba varem poo-

SUUR LEHT
LEHT SUUR
6. novembril

trükiarv 43000, kanne Tartu, Elva ja Luunja postkastidesse
reklaam: malle@tartuekspress.ee
kaupo@tartuekspress.ee
521 3038
511 6923
reklaamitarvidusest teata 5. novembriks
Kui leht 6. novembril sinu postkasti ei jõua, palun teata info@tartuekspress.ee või 730 4455

ANU FOTO

uus asukoht
Kesklinna keskuses
Tartus Küüni 7.

leldi maha lõigatud parem kõrv.
„Rebisin selle nüüd täitsa küljest, sest hääled mu peas käskisid,“ rääkis Leibur.
Mulgimaal ootab mitmes tele-

saates üles astunud staažikat
vangi enda uskumuse kohaselt
hoopis mõnusam põli. „Alguses mind muidugi isoleeritakse,
olen ju ohtlik endale ja teistele,“
tunnistas ta. „Aga puhkan veidi,
saan ravi ja siis võib hakata juba
suhtlema.“
See tähendab, et taas saab hoo
sisse ammu soojendatud plaan
Leiburi eluloo kirjapanekust –
nii kui sisekord tal jälle pliiatsi
järele haarata võimaldab ja hääled peas vaiksemaks jäävad. Inspiratsiooni annab armastatud
meediategelasele Soomes kinni
istunud Margus Pikhofi autobiograafiline kriminaalromaan
„Täie rauaga!“, mille mees lubab
uutes oludes pühendunult läbi
töötada.

Vestluse alguses igati adekvaatselt raporteerinud Leibur
pöördus ühel hetkel taas esoteerikasse, kui jutuks tulid päevasündmused. „Mul on plaan,
kuidas Eston Kohver Venemaalt
vabaks saada. Saadan talle kambrisse kosmilist energiat,“ lubas
ta. „Samamoodi aitasin hiljuti
kõrvalkambris olevat meest, kes
tahtis oma naisele helistada, aga
kõnekaardil polnud raha. Saatsin
selle läbi seina.“
Samuti pani Leibur südamele,
et naisaustajad, eriti Piret, võiksid talle nüüd lembekirju saata uuele aadressile SA Viljandi
Haigla, Jämejala küla, Pargi tee
3. „Leiutasin Ebola ravimi ka,“
kiitis ta. „Olen ülikõva vend.“
Kaur Paves

Pühapäeval, 2. novembril kell 15
Tartu Ülikooli peahoone aulas

SÜGISKONTSERT HINGEDEPÄEVAL

„Meenutame meie peadirigenti – 100 aastat Ando Rannu sünnist”

Esineb Puhkpilliorkester Tartu
Dirigendid Jaan Tilgar ja Margus Kasemaa

Ootame kõiki kuulama. Sissepääs on tasuta
Toetajad: Tartu Linnavalitsus, Tartu Kultuurkapital, Tartu Kultuurihoone Sõprade Seltsing

LEOKI KALAKIOSK Lõunakeskuse
Taluturul
• vikerforell

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

ALATI VÄRSKE KAUP!
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Jurist vastab
JURIST
VASTAB
Kui tööle ei saagi

tartuekspress
lausega
UUDISED

lausega

Raadi dendropark
korda

Hommikul tööle tulles avastasin, et kontor on kinni, tööandja
kõnedele ei vasta. Kolleeg, kellega koos töötame, on samas
seisus nagu mina, ei tea midagi. Tegu on väikefirmaga, mille
põhitegevusalaks on autode
varuosade müük, töölepingud
on olemas. Ei tea, kuhu pöörduda ning kuidas tekkinud
olukorras õigesti käituda, kuna
varem pole sellist asja olnud,
et tööandja kõnedele ei vasta.

Raadi dendropargis alustati hooldustöid, mille käigus võetakse
maha kuivanud ja väheväärtuslikke puid ja põõsaid, eemaldatakse
teede kohalt ohtlikke oksi ning
toestatakse murdumisohtlikke
puid. Tööd on kavas lõpetada
30. novembriks.

20

kiiruseületajat tabasid liikluspolitseinikud linnast eelmisel neljapäeval, neist tervelt 19 põrutas
lubatust enam kui 21 km/h kiiremini.

Ülle Kool
tööinspektor-jurist
Kui tööandja kontor on suletud
ning ta ei vasta kõnedele, aga
töötaja oma töökohale (autode
varuosade müük) pääseb, tuleb
teha oma igapäevast tööd seni,
kuni tööandja ühendust võtab.
Keerulisem on olukord siis, kui
suletud on ka töötaja tööruumid ning töökohale ei pääse.
Sellisel juhul tuleks tööandjaga
ühendust võtta e-kirja teel, saata sõnum, veel kord helistada
või käia vaatamas, kas kontor
on avatud. Oluline on, et töötaja teeks endast kõik oleneva, et
kokkulepitud tingimustel tööd
teha või vähemasti selgust saada tuleviku osas.
Võib juhtuda, et tööandjaga
ei saagi kontakti ning töötaja on
olukorras, kus töölepingu täitmine on võimatu, samuti pole
tööandja esitanud ülesütlemisavaldust lepingu lõpetamiseks.
Sellisel juhul on töötajal endal
võimalik tööleping erakorraliselt üles öelda tööandjapoolse
kohustuse olulise rikkumise tõttu (töölepingu seaduse § 91 lg
2), kuna tööandja ei ole töötajat
kindlustanud kokkulepitud tööga. Nimetatud alusel töösuhte
ülesütlemisel tekib tööandjal kohustus maksta töötajale
hüvitist kolme kuu keskmise
töötasu ulatuses.
Ülesütlemisavaldus tuleb
vormistada vähemalt kirjalikku
taasesitamist võimaldavas vormis, selle võib saata nii kirjalikult kui ka e-kirjana. Kui avaldus saadetakse tähtkirjaga, siis
tuleb see saata tööandja juriidilisel aadressil (hoidke kviitung
alles!). Töölepingu ülesütlemise
jõustumine ei nõua teise poole
(antud juhul tööandja) nõusolekut ning tööleping lõpeb
ülesütlemisavalduses näidatud
päeval.
Töösuhte lõppedes on tööandjal kohustus välja maksta
lõpparve. Kui tööandja seda ei
tee, on töötajal võimalus saamata jäänud töötasu ja hüvitise
nõudega pöörduda töövaidlusorgani poole.
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Austusavaldus
tapeedile
Fotolavastus võib Mäe tänava rahva kartustes eriti just vanemate jalakäijate puhul tõeks saada. 
Taavet Kase

Linnamuuseumis on reedel
tapeedipäev – muuseumi 32.
Tartu linnaajaloo päev käsitleb
seinakatete ajalugu ning avatakse
näitus „Mängud tapeetidega“.

Mäkke viib 83
lagunenud astet

Lavakostüümid
rahva ees

Mäe ja Jaama tänava ristis
viib jalakäijad kõrgustesse ohtlikus seisukorras
lagunenud trepp, mille
kordategemine ja korralik
valgustamine jääb linnavalitsuse plaanidest lähemas
tulevikus välja.

Uued kergliiklusteed

Mäe tänava 83-astmeline trepp
on probleemiks olnud juba üle
tosina aasta. Esimene artikkel,
kus selle lagunemine päevakorda
tõusis, ilmus 2000. aastal. Järgmisena avaldas oma pahameelt
trepi seisukorra üle tähelepanelik kodanik Malle Pihlak kaheksa
aastat hiljem, kui ta küsis linnalt,
miks remondiga hakkama ei saada ja palus tungivalt leida selleks
vahendid.

Heitlik valgustus
Tollal lubati need vahendid leida järgmise ehk 2009. aasta eelarvest, ent vahepeal saabunud
majanduskriis tõmbas plaanidele kriipsu peale. Lisaks on trepp
õhtuti tihtipeale täielikus pimeduses, mis raskendab sellel liikumist veelgi.
Treppi iga päev kasutav Mäe
tänava elanik Reesi Hinto rääkis, et tema teada on treppi küll

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

vahepeal remonditud, kuid tööd
on tehtud kehvasti. Trepiastmeteks valatud tsement on paljudest
kohtadest lagunenud ja seetõttu
võivad vanemad inimesed astmetelt väljaulatuvate metalläärte otsa komistada. Paremas seisukorras pole Hinto hinnangul ka
käepidemed, millest korralikult
kinni ei saa hoida.
Lisaks ei ole tema sõnul seal
õhtuti suurt midagi näha. „Valgustusega on nii, et vahel teda on
ja vahepeal jälle pole. Ju siis keegi
naabritest ikka teeb häält, kui valgustus ära kaob,“ lisas Hinto.

Tahtmises kinni

runud ja tuleks täielikult uuesti ehitada. „See on kunagi meil
kindlasti plaanis, kuid järgmise
aasta eelarvesse uus trepp kahjuks ei mahu.“ Millal asi käsile
võetakse, ei osanud Sootla praegu öelda.
Sootla kommenteeris ka trepi valgustuse probleemi: „Selle
tegemine on probleemne, kuna
valgustuse peaks rajama mäe
külgedele kas siis maakaabli
või õhuliini abil.“ Veel tõi ta välja, et vandaalide aktiivse tegutsemise tõttu on kalli valgustussüsteemi rajamine küsitava
väärtusega.
Tartus varem treppe ehitanud
OÜ Timorehitus juhatuse esimees Väino Peets rääkis, et Toomemäele rajatud 80-astmeline
trepp läks maksma 35 000 eurot.
„Kui kõik üles võtta ja uuesti teha,

Linnamajanduse osa konna teehoolduse spetsialist Mart
Sootla rääkis, et hädavajalik
remont on jooksvalt tehtud ning
trepi astmete kõr- Valgustusega on nii, et vahel
gus ja laius
teda on ja vahepeal jälle pole.
vastavad
n õ u e t e l e . Ju siis keegi naabritest ikka teeb
„Kes tahab
häält, kui valgustus ära kaob.
k ä ia , see
saab käia,“ ütles ta. Samas tõdes
siis võib öelda, et ühe astme hinSootla, et kindlasti võib trepil liinaks tuleb 500 eurot, seega võikumine – eelkõige eakamatele –
te arvutada, kui palju Mäe trepp
ohtlik olla.
maksma läheks,“ ütles Peets.
Ta lisas, et trepp on amortiseeTaavet Kase

Seoses Teet Kase balletiga „GO –
mäng kahele“ on Vanemuise väikses majas avatud teatrikunstnik
Madis Nurmsi isikunäitus. Välja on
pandud ehtsad lavakostüümid nii
eesti- kui välismaistest produktsioonidest.
.
Linn sai EAS-ilt positiivse rahastamisotsuse Vana-Ihastes Hipodroomi tänaval Salutähe ja Talutare tänava vahelises lõigus ja Riia
tänaval Raja tänava ristmikust kuni
Riia 175 hooneni ehitatavate kergliiklusteede kohta.

Piirang Tehase tänaval
Täna kella 17-ni on asfalteerimistööde tõttu suletud Tehase tänav

Tähe-Raua lõigus. Ümbersõidud
toimuvad Sõbra või Purde tänava
kaudu. Bussid 2, 6, 12 ja 13 ei läbi
kesklinna suunal Tehase peatust,
vaid ajutist peatust Raua tänaval
pärast Purde ristmikku. Buss 6 ei
läbi ka Aardla suunal Tehase peatust, aga peatub Trefi peatuses.

Töötoad arvutifännidele
NutiLabor ootab kõiki 9-16-aastaseid arvuti- ja mobiilisõpru
osa võtma tasuta töötubadest.
5. novembril kell 14 õpetatakse
Ilmatsalu põhikoolis robootikat,
6. novembril kell 17.30 aga Tartus
huvikoolis HuviTera Scratch programmeerimist.

Erilised töövõimalused
MTÜ Päikeseratas on käivitanud toetatud töö programmi
16-20-aastastele erivajadustega
(eelkõige psüühika- ja autismi
spektrihäiretega) noortele. Aadressile info@sellid24.ee või telefonile 5341 4038 oodatakse infot
nii potentsiaalsete töövõtjate kui
-andjate kohta.

Otsitakse aasta
vabakondlast
Linnavalitsus otsib ühes koostööpartneritega lõppeva aasta
aktiivseid kodanikuühendusi, aktiviste-vabakondlasi ja vabasektori
toetajaid. Kandidaate saab kolmes
kategoorias esitada 9. novembrini aadressil www.tartu.ee/arinouandla.

Geoloogia huvipäev
Pühapäeval kutsub Tartu ülikooli
loodusmuuseum kõiki geoloogia
huvipäevale: külastatakse Tamme
paljandit Tartumaal ning geoloogilisi vaatamisväärsusi Viljandi
lossimägedes ja Paistus. Väljumine on kell 9 Vanemuise 46 eest,
tagasi ülikoolilinna jõutakse kella
19 paiku.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

LASTE RÕÕM: Turu-Riia ristis köitis möödasõitja tähelepanu eriti
sulnis valuvelg. 
Facebook / Märgatud Tartus
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pajatused
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Märter või mõrtsukas – igal juhul täidab Nick Dunne
(Ben Affleck) igavlevate ameeriklaste lemmikmeelelahutaja rolli. 
21st Century Fox

308.

Kihva Värdi teeb karjääri
Riho Lahi alias Kihva Värdi oli nooruses aega teeninud Rakveres
suurtükiväes ja kui teda tartlasena kutsuti kolm kuud kestvatele
kordusõppustele, oskas ta asja korraldada nii, et sai oma vana patarei
juurde tagasi. Siin ees juba teada-tuntud ohvitserid ja jupijumalad.
Nendelt võis oodata kergemat mahvi, kuigi kogu värki juhtis garnisoniülemana kindla käe ja krõbeda ütlemise poolest tuntud kindralmajor Aleksander Tõnisson, hilisem Tartu linnapea. Lahi meenutas
kokkupuuteid kindraliga järgmiselt.
Olid heitlikud suveilmad. Mõni päev põrgulikult palav, siis jälle vastikult vihmane. Ja meil tuli teha ilmale vaatamata riviõppust.
Tänu tuttavale leitnandile anti mulle ja Rommile tubane töö – patarei kasarmu korrastamine ning kaunistamine. Alustada tuli iga
sõduri voodi otsa kinnitatud nimesiltide uuendamisest. Koolmeistrina oli mul ilukiri käpas. Egas midagi – võtsin oma vahendid ja hakkasime peale.
Korraga röögatab ukse juures seisev korrapidaja: „Püsti, valvel!
Härra kindral, patareis 32 meest, praegu riviõppusel.“ Tuli välja, et
Tõnisson oli ilmunud isiklikult meid kontrollima, grupp väeosa
ohvitsere sabas. Kindral kohe meie juurde: „Mis mehed need siin
logelevad?“ „Täidame eriülesannet, härra kindral! Uuendame voodite nimesilte,“ raiub Lahi vastu. Tõnisson takseerib mu tööd. Oli teada, et tal endal oli kena käekiri ja ta hindas korda. Vaatas ja jäi rahule. „Hästi tehtud! Tänapäeval on ju nii, et mida haritum mees, seda
segasem kiri. Kust sa päritud oled?“ „Tartust, härra kindral!“ „Tartust? Mis korradi pärast siis siia tulid. Tartu mehed teevad õppust
Tartus.“ „Tahtsin jälle olla oma vanas patareis, härra kindral.“
See vastus Tõnissonile meeldis. Pöördus saatjaskonna poole ja kiitis: „Vohh! Niisugune on üks õige sõjamees, kes oma üksusesse tagasi tahab. Egas Tartus korralikku õpet saagi. Sealne kindral Reek pole
ju mingi õige sõjamees, vaid pupujuku.“ Ja veel vängemate sõnadega
edasi. Lõpuks pöördub saatva koloneli poole korraldusega: „Tehke
sellest reamehest kapral! Ilusti kirjutab ja taipas tulla Tartu tubakate juurest siia.“ „Just nii, härra kindral!“ kõlas kolonel Pezoldi vastus.
Järgmisel päeval lodjas sadada, mehed trampisid poris ja meie nikerdasime endiselt voodisiltide kallal. Ning maruvihane Tõnisson jälle
kasarmus – talle oli kaevatud, et meestele antakse ettenähtud lehmavõi
asemel margariini. Korralagedus, sest Eesti sõdurit tuleb korralikult toita. Hakka kasvõi kepiga köögis korda looma. Seisatab minu ees, näitab
näpuga mu rinnale ja käratab: „Ja mis siin puudub?“ Mul ei olnud aimugi, mida vastata. Ähmi täis, põrutasin: „Kepp, härra kindral!“
Tõnisson jäi korraks vait ja siis kiitis: „Korradi õigesti ütlesid! Härrad ohvitserid, kuulake, kui targad sõdurid teil on ja teie toidate neid
margariiniga! Selle sõduri siin ülendan kapraliks!“
Patareiülem ruttas õiendama: „Härra kindral, ta ongi juba kapral.
Alles eile ülendasite. „Tõnisson lõi endale käega otsaette: „Tõsi jah ...
Tartu mees. Aga miks korradi pärast tal kapralipaelu peal ei ole?“ „Rätsepal on palju tööd, ei ole veel jõudnud.“ „Korralagedus! Mina teen
sõdurist kaprali, aga teie ei saa talle paelu peale. Kaptenarmusele kolm
päeva peavahti ilma suitsetamise õiguseta! Aga sellest kapralist teen
ma allohvitseri. Kahe tunni pärast olgu paelad peale õmmeldud!“
Torkas Lahile käe pihku ja õnnitles. „Tänan, härra kindral!“ „Sõjaväes ei tänata. Nägemiseni, allohvitser!“ Ja lahkus.
Veerand tunni pärast olid Lahi pagunitel paelad peal. Tartust kordusõppustele sõitnud reamees pöördus tagasi kaks kraadi kõrgemas
auastmes. Kui see ei olnud karjäär, siis mis see oli? (1930ndate aastate
algupoolel pealegi.)

Pistoriuse aseaineks
Kuniks poolteist aastat filmitud Oscar Pistoriuse tapmissaagat pole kassahitiks
vormitud, võivad huvilised
leppida David Fincheri
thrilleriga „Kadunud“.
Paralleele modellist tüdruksõbra Reeva Steenkampi surnuks
tulistanud ja sellega rahvusvahelistes telekanalites ka näiteks
Venemaa-Ukraina konflikti varjutanud Pistoriuse looga leiab Oscari nominent Fincheri käekirjast
hulgaliselt. Nagu jalutust LõunaAafrika vabariigi jooksjast, saab
ka Nick Dunne‘ist (Ben Affleck)
hüpoteetilise naisemõrva järel üleüldise meediatsirkuse peakloun
ning mõlemad naistemagnetid
peavad reaalsete tõendite kõrval
üha enam rõhku panema avaliku
arvamuse mõjutamisele.

Igaüks on kohtunik
Iga uudisvootarbija mäletab
kohtusaalis vesistavat ja oksendavat Pistoriust ning sellele järgnenud kuuldusi näitlemistundi-

de võtmisest. Kõigi ees vabandama ja pisaraid valama suunavad
nõustajad ka Nicki, ehkki tema
naine on avalikkusele teadaolevalt kõigest kadunud, mitte läbi
tualettruumi ukse sõelapõhjaks
tulistatud.
Nagu lõunapoolkeral aina tormilisemalt kedranud saaga võtab
ka linateos järjest uusi pöördeid:
peatselt jõuab rahva ette tõsiasi,
et Dunne‘ide abielu polnud kaugeltki nii idülliline, kui pealtnäha
murest murtud Nick esialgu räägib. Petmised, vägivallatsemised ja
muu kohustuslik programm tabab
detail detaili haaval vaimustuses
üha karmimaid paljastusi nõudvat
meediatarbijat, nii et tõel ja väljamõeldisel pole peagi enam vahet.
Ega ju tegelikult kedagi ka huvita,
kas invaliidist Pistorius käis näiteringis või mitte, niivõrd muinasjutulist lugu näeb uudisteprogrammis ju nii harva.

Pöördest pöördesse
Hollywoodile omast tempokust hoides saab kaks ja pool tun-

di kenasti täidetud ning ülearuse juurdlemisega filmi üle tegelema ei pea – sellega saavad edukalt
hakkama otsekui karikatuurist
välja astunud juhmivõitu uurijad. Aga taas saab kinnitust suurmeister Quentin Tarantino hinnang: Ameerika filmid on edukad,
sest neis on olemas lugu. Olgu see
kui primitiivne tahes, on ta ikkagi
keskmisele kodanikule söödavam
kui hulk euroopalikult üksteise
otsa kuhjatud ülitabavat metatasandilist detaili.
Jääb vaid mõelda, milline kohalik kohtuasi sarnaseks ekraniseeringuks sobib. Kõige kuulsam kriminaal on vaieldamatult NõiaInts, ent tema teod ja vahelejäämised on üsna labased ja totrad
ning eriliseks paatoseks ruumi ei
jäta. Ehk peaks kangelast otsima
hoopis kõigi aegade suurimast
maadevahetuse protsessist – Villu Reiljani, Ester Tuiksoo ja Toomas Annuse kannatused ning
vaheldumisi süüdi ja süütuks
mõistmised leiaks ilmselt kaasaelajaid küll.
Kaur Paves
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Rocki lubavalt lahja sügis
Kui kitsalt vaid kuivadele
numbritele otsa vaadata, siis
tänavusest hädisemalt polegi Tartu korvpalli esindusmeeskond stardipakkudelt
minema saanud. Sageli on
nõdrukest äratõuget varasemas praktikas krooninud aga
võimas lõpuspurt.

Sirli Supilinnast

Pessimismile kalduva korvpallisõbra seisukohalt
on Rock tänavu omadega pisut käpuli. Ajaloost
mudeleid kõrvutades võib olukorda pidada hoopis edu endeks. 
Jassu Hertsmann

Üks-ühele võrreldavat aastat,
kus oktoobri lõpuks oleks meeskonnal selja taga juba 10 kohtumist, millest võidetud vaid pooled, ajaloos arusaadavalt ei leidugi.
Reaalselt on sel sügisel pall mängu
pandud küll kuuel korral, ent neli
kohtumist kajastuvad turniiritabelis topeltmängudena. Vastasel
juhul oleks Rocki võitude-kaotuste skoor 3 : 3.

17 talve tagasi
Kerge analoogia leiab hooajast
1997/98. SK Polarise nime taha kirjutati viies kaotus juba 6. detsembril.
Võite oli ette näidata kaks. Põhiturniiri lõpuks on saldo samuti negatiivne (10–15). Ootamatult trügisid noored tartlased Teet Lauri taktikepi all
lõpuks aga poodiumile, näpates tuhmima medali Jaak Salumetsa Nybitilt, kuhu Tartust olid just „deserteerunud“ Valmo Kriisa ja Marek Noormets. Polarise särki kandsid toona
teiste hulgas praegugi klubiga seotud
mehed Toomas Kandimaa ja Andres
Ottender.
Kesise tulemuse poolest paistis silma ka hooaeg 1999/2000. Tõsi küll,
viies kaotus saadi alles märtsis, ent
kevadeks lisandus neid teist samapalju, mis koos 20 võiduga andsid tartlastele enne kohamänge tabelis kol-

manda positsiooni.
Hoolimata sellest, et finaalis oli
vastas duole Kuusmaa-Kullamäe
baseeruv Kalev, tegid Teet Laur ja
poisid midagi, mida polnud juhtunud 22 aastat – tõid koduse kossu
magusaima tiitli tagasi Taaralinna.
Oma esimesed 7 mänguminutit teenis Marek Doronin.
Hooaeg hiljem tuli tartlastel
põhiturniiril vastase paremust tunnistada seitsmel korral (ometigi ei
suuda ka ükski teine sats paremat
tulemust näidata). Viies neist saabus
30. jaanuaril pealinnas Hotronicu
vastu, kelle särgis rügas pea terve
mängu Indrek Visnapuu. Play-off ’is
ei kingitud vastastele enam võidurõõmu kordagi ning surudes kuivalt
põlvili Andres Sõbra juhitud Tallinna Ülikoolid – A. Le Coqi lõpetasid

Jüri Neissaare hoolealused taas tiitlivõitjana.

Viisaastaku kordusmäng?
Viimati kogunes enne kevadet viis
kaotust Rocki kontosse viis hooaega tagasi. 2009. aasta sügis võis loetud kuud varem peatreeneri ametisse asunud Indrek Visnapuule tunduda õudusunenäo elustumisena. Pähe
saadi avamäng Valgas. Vaevalt mõjus
palsamina tõik, et mütsi silmile tõmbajaiks piirilinnas olid endised relvavennad Aab, Vasar, Rannula ja Kikerpill.
Sapise jõulukingi pakkis Andres
Sõber, kui 18. detsembril köeti Rockile nende endi kodus 19-punktiline saun. Pullisärgis kogus peaaegu
nelikduubli (23 punkti, 11 lauapalli, 11
viga mängijale ja 9 söötu) terastros-

ristsõna
Ristsõna

sidest heegeldatud Valmo „Vamm“
Kriisa. Soolaks haavale läks kohtumine kirja topeltmänguna.
Jaanuaris komistati võõrsil veel
TTÜ otsa, üleplatsimees oli tudengite
seas Joosep Toome. Viimane kibe pill
tuli alla neelata märtsis, kui kodupubliku silme all jäädi alla äsja Alar Varrakule usaldatud Kalev/Cramole.
23 võidu ja 5 kaotusega säilitas
Rock üsna napilt Tarva ees põhihooaja esikoha ning vägagi tumedates
toonides alanud sesoon päädis taaskordki tiitliga.
Teadagi – kes armastab liialt vanu
asju meenutada, sel terendab võimalus silmaklappide äris kuldkliendistaatust nautida. Aga numbrid, mis
kunagi ei valeta, pakuvad teisalt ohtralt tuult fantaasiaveskitele.
Rasmus Rekand

Kino
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Kas sõprus võib soikuda?
Ikka on peetud suurt sõprust pühaks ja rikkumatuks.
Ja kõrvalseisjale võib kummaline tunduda, kuidas
igipõlised sõbrad enam ühel heal hetkel üldse ei
klapi.
Miks see sedasi on? Ega sõprussuhe pole armusuhe – nii arvasin ma varemalt. Nüüdseks olen
oma mõtteid edasi mõlgutanud ja leidnud, et
armusuhe ongi just sõprussuhe, ainult et
armusuhtega kaasnevad veel mõningad
nüansid. Ja nii, nagu võib otsa saada
armastus, olenemata selle kestvusest,
võib otsa saada ka sõprus.
Just sellise kogemusega saatus
mind kostitaski. Lapsepõlves leitud
sõbranna, kellega koos on läbi tehtud
kõik noorusaja rumalused, hakkas mingil hetkel tunduma
võõrana. Enam ei tihanud kõigest rääkida ega südant
puistata. Ja täpselt sama tundsin ma ka tema poolt. Kurb
oli avastada, et poolsada kilomeetrit oli meid nii koledasti
lahku viinud.
Tegelikult polegi ju asi vahemaas! Elu on lihtsalt selline. Igaühel oma tegemised. Oma rõõmud, oma mured.
Jõuad sa siis kõike seda jagada. Veel enam – praeguses
elutempos. Jah, meil on telefonid ja internet, aga see pole
ikkagi see.
Elu andis kummalegi oma kogemused ja oma veendumused. Ja üks õige jonnakas eestlane jääb oma veendumustele truuks. Nii need lahkhelid tulidki. Ja ühel hetkel
sai kõik otsa.
Süüdistused tundusid mõttetud. Kumbki läks oma
koju, oma tegemiste juurde tagasi. Võiks arvata, et nüüd
puhub hinges kõle sügistuul ja valusad pisaravihmavopsud peksavad vastu südametunnistuse ust. Ei, nii uskumatu kui see ka pole, siis selle asemel valitseb hinges
hoopis rahu. Eelnevatele aegadele mõeldes tunnen
hinges sõpruse soojust ja soovin, et see sedasi jääkski.
Kõigel on oma aeg. Kummaline küll, aga ju on siis ka
sõprusel oma aeg.
Ma ikka mõtlen, et inimesed on nagu hulkuvad penid.
Igaüks jõlgub ilmas omaette. Vahel ristub mõne teise
omasugusega tee. Mõnikord seigeldakse koos jupike
aega, ent siis viivad rajad meid lahku. Parimal juhul võid
sama tegelasega elu jooksul mitu korda kokku trehvata
ja määramatuks ajaks seltsiliseks jääda. Ent igaüks vantsib
siiski ise oma rada.

Armastusega, Rosie

Cinamon
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
31.10 kell 13.15; 1.–2.11 kell
11, 13; 3.–6.11 kell 13 Kastitrollid
31.10–6.11 kell 15.45 Labürindijooksja
1.–2.11 kell 11.30 Maagiline
Oz
31.10, 6.11 kell 21.15; 1.–5.11
kell 21.45 Kadunud
31.10 kell 15.30; 1.–6.11 kell
15 Doktor Proktori puuksupulber
31.10–4.11 kell 15.15, 17.15,
20.15; 5.11 kell 15.15, 20.15;
6.11 kell 17.15, 20.15 Valemaandumine
31.10 kell 14, 19.15; 1.–4.11
kell 19.15, 21.15; 5.11 kell
17.10, 22.20; 6.11 kell 19.15,
22.20 Ei.Tohi.Magama.Jääda
31.10 kell 13.45, 17.30;
1.–6.11 kell 13.45, 17, 20.05
Kirsitubakas

der ja üks kohutav jube kole
väga paha päev
31.10–5.11 kell 13.30; 6.11
kell 12.15 Amazonia
31.10 kell 17.55, 20.05;
1.–6.11 kell 17.55, 22 Tants
hauakividel

kuni 13.11 graafik Naima
Neidre originaalillustratsioonide näitus

6.11 kell 19 Esilinastus: Tähtedevaheline

31.10–6.11 kell 22.10
Halloween: Nagu ülal, nõnda all

31.10–6.11 kell 12.30 Alexan-

Linnaraamatukogu

31.10–6.11 kell 14.15, 18.10
Armastusega, Rosie

31.10–4., 6.11 kell 18.20,
20.25; 5.11 kell 19.10 Raha

31.10–6.11 kell 16 Maagia
kuuvalgel

kuni 21.11 Tartu lapiteki klubi
käsitöönäitus Raamitud ilu

kuni 1.11 raamatunäitus Helga Nõu 80

5.11 kell 20 Naisteõhtu: Toppajad

31.10 kell 19.30; 1.–4.11 kell
19.30, 22.15; 5.11 kell 22.10;
6.11 kell 14.30, 22.10 Raev

Karlova-Ropka
raamatukogu

31.10 kell 22.45; 1.–6.11 kell
14 Tusk

31.10–6.11 kell 16.20 Dracula: jutustamata lugu

31.10 kell 22.20; 1.–6.11 kell
22.30 Annabelle

paradiisi

Näitus
Annelinna
raamatukogu
kuni 31.10 fotorühmituse
Hetkepüüdjad näitus Tükike

kuni 13.11 Slovakkia graafiku
Vitazoslav Chrenko eksliibriste näitus Maagilised
detailid
kuni 15.11 köitekunstinäitus
Kaitstud avatus, mille aluseks
Peep Ilmeti kogumik Sõõlatud luule

Tammelinna
raamatukogu
31.10–28.11 Jaak Jõgi fotonäitus Otsingud looduses
2014
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Ehitus

LAO
Kauburi
3. korrusel,
Riia 26

SÜGISKAUPADE
TÜHJENDUSMÜÜK

laaduriga JCB. Maakütte paigaldus. Maustt OÜ, tel 527 9298.
Teen siseehitustöid Tartus.
Tel 5345 0015,
ehitus.tartu@gmail.com.

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

tes
d ala
a
n
n
Hi

Teen üldehitus- ja remonditöid
ja ka elektritöid. Tel 5367 0484,
Janek.
Tselluvilla paigaldamine puistena
- pööningud (ka lamekatused),
seinad, põrandad. Tel 503 7220.
Tänavakivide paigaldus, ehitusja remonditööd, lammutustööd,
aedade ehitus. Tel 5852 0474.

2€

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

NELJAPÄEVAL JA REEDEL,
30. ja 31. OKTOOBRIL
11.00 - 16.00

Aedade, väravate, väravaautomaatika müük, paigaldus, hooldus. Tel 501 6453, www.nr1aiad.ee.

Väike ehitusfirma teeb suuremaid
ja väiksemaid ehitustöid Tartus ja
Tartumaal. Tel 5559 7067.

Materjal

Aukude puurimine postvundametidele (palkmajad, terassid).
Tel 509 3454,
www.vahvameeskond.ee.
Ehitus- ja remonditööd.
Tel 5683 5395, 5677 9397,
siseehitus@gmail.com.
Ehitus, remont, viimistlus- ja
lammutustööd. Tel 5858 6953.
Ehitusabi, katusetööd, ehituspuusepatööd, remonditööd jne.
Ehitus Kiirabi OÜ, tel 5919 8885.
Eramu ja korteri remont ja renoveerimine, energia-vesi-kütevent. Tel 504 0334, vasker365@
gmail.com.
Eramute projekteerimine
ehitusloani välja. Tel 524 3142,
www.imperialproject.ee.
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Vana kap-remonti vajava maja üks
korrus Tartu linnas omanikult. Tel
511 0681.

Kinnisvara vahetus

2-toal korter Annelinnas Kaunase
pst vahetada 3-4toalise vastu
samas piirkonnas. Tel 5348 8766.

Üürile anda
Pakun Tartu kesklinnas remonditud ruumi ilusalongi teenusteks.
Tel 5647 9856.

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

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

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

E-R 11-18
TOIT KOJU KAASA

hiina, tai
ja india köök

AARDLA 25a
II korrus

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

AS Y
LO
SAD

E–R 8–17.30
L 9–14
Ravila 51, Tartu
Tel 534 534 99
5378 7052
744 7719

RAV

ILA

www.sadloy.ee
www.pkp.ee

BETOONI

REHVID SÕIDUAUTODELE,
KAUBIKUTELE JA DÞIIPIDELE

• Mootori ja veermiku remont
• Õlivahetus ja korrosioonitõrje
• Rehvide müük ja montaaþ

TUDORI AKUDE MÜÜK
(garantii 3 a)

175/65 R14 al 34 €
185/65 R15 al 36 €
195/65 R15 al 36 €
205/55 R16 al 46 €
205/60 R16 al 59 €
215/55 R16 al 48 €
215/60 R16 al 72 €
215/65 R16 al 67 €
215/50 R17 al 69 €
215/55 R17 al 76 €
225/45 R17 al 57 €

225/50 R17 al 75 €
235/75 R15 al 86 €
245/70 R16 al 99 €
225/65 R17 al 88 €
235/65 R17 al 97 €
235/60 R18 al 95 €
255/55 R18 al 99 €
195/70 R15C al 52 €
205/65 R16C al 78 €
215/65 R16C al 79 €
235/65 R16C al 85 €

Saadaval palju teisi mõõte.

Katusetööd, fassaadid, üldehitustöö. Tel 5904 2174,
info@innover.ee, www.innover.ee.
Plaatimistööd ja saunade ehitus.
Tel 5373 8500.
Planeerimistööd roomikbuldooseriga. 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 kaeve- ja planeerimistöid
20 t roomikekskavaatori ja kopp-

Kuivad haavahalud (45 cm, 34 €/
rm) ja kuiv okaspuu võrgus (30 cm,
1.70). Vedu tasuta. Tel 504 5307.
Kuivad küttepuud (lepp 50 cm,
38 €/m³; kuusk, ehituslik, 50 cm,
24 €/m³). Vedu tasuta!
Tel 512 5350.
Kuivad puud võrgus (alates 30st
võrgust tellijale 3 võrku puid tasuta). Vedu tasuta. Tel 5636 3645.
Lehtpuukütet 10 puisteruumi koos
kojuveoga 220 €. Tel 5622 9626.
Lõhutud kask (50 cm, kuiv 38 €/
rm, märg 35 €/rm). Kuiv okaspuu
32 €. Vedu tasuta. Tel 5377 4476.
Puidugraanulid laost. 15 kg
kott - 3.30 €, 990 kg alus (66 kt) 189 €. Transport Tartu piires tasuta.
Tel 507 0964, 5661 5486,
www.estland-energy.eu.

Soodsad terrassi- ja välisvoodrilauad, saematerjal, höövelmaterjal Tel 509 2168, laur.pojad@
gmail.com.
Soodsalt müüa puitkiud tuuletõkke
plaate mõõtudega 13x1200x1800
mm - 50 tk. Tel 511 3801.

Kinnisvara müük
4-toal korter Tõrvandis (V k,
aknad, välisuks vahetatud, köögimööbel, vabaneb novembris). Tingimisvõimalus. Tel 5348 6562.

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

Sisustuspood müüb kasutatud
mööblit ja võtab komisjonimüüki. Tel 5342 7690, Teguri 30.

Otsin tööd
Otsin tööd B-, C-kategooria
autojuhina. Tel 5345 8312.

Pakun tööd

Küte

Aktiivsetele inimestele. Vajalik arvutioskus. Palk iga nädal ja tulumaksuvaba! Vajadusel tasuta väljaõpe töö
käigus. Küsimused ja täpsem info:
svetlanadubli@gmail.com.
Autokraanajuhile. CV saata info@
kintlog.ee, tel 524 4250.

Korterid, majad, majaosad Tartus ja
maakonnas. Aitame kinnisvara müümisel ja üürimisel. Ragnar Paenurk,
tel 742 0656, 5887 0888.

Katusetööd OÜ Katusehundid.
Valts- ja profiilplekkkatused. Vihmaveesüsteemid. Tel 5695 6885.

Kuiv okaspuu võrk 1.90, kuiv kask
võrk 2.30, vedu tasuta.
Tel 504 5307.

Puitbrikett, puidupelletid, kütteklotsid. Vedu. Ladu: Viljandi mnt
48a. Tel 514 4555.

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

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

Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.

Maa Tartu vallas (2,08 ha, Tartust 9
km, kat nr 79403:004:0133, 8500
€). Tel 520 0578.
Maja Tartus Jõe 7 (754 m², 3 tuba,
keskmises korras, ahi-, gaasiküte,
125 000 €). Tel 5667 5567.
Talu Jõgevamaal (3 ha, maja
464 m², kõrvalhooned 800 m²,
el 380 V / 50 A, vesi maasiseste
trassidega, kanalisatsioon). Või
vahetada väikese maja või majaosa
vastu. Tel 511 0681.

Kinnisvara ost
1-toal korter. Tel 503 2345.
1-toal kap-remonti vajav korter
Tartu linnas omanikult. Tel 511 0681.
1-2toal korter Tartu kesklinna piirkonnas. Kiire! Tel 504 2254.
2-3toal korter. Tel 5561 4114.
SKP Invest OÜ ostab metsakinnistuid üle kogu Eesti ka koos hoonetega, hüpoteegiga või kaitsealal. Hinnapakkumine paari päeva jooksul,
sobivusel kiire tehing. Tel 508 0065.

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.
Ahju- ja katlapuud (50 cm,
kuiv lepp). Transport tasuta.
Tel 5301 1161.
Halupuud, kütteklotsid ja
küttepinnud (kuivad ja märjad).
Tel 529 0183, www.elevus.ee.
Kaminapuu, kütteklots, puitbrikett. Küsi julgelt! Tel 528 9398.

ITBuss pakub tööd ettevõtlikule
IT mehele. Töö sisuks arvutite
hooldus ja remont. Vajalik töökogemus. Tel 5681 1022,
info@itbuss.ee (CV).
Kohusetundlikule CE-kategooria
autojuhile. Töö Tartu lähistel vahetustega, lägavedu. Tel 508 3146.
Mööblikauplus otsib oma kollektiivi tugevat kuni 50 a laomeest,
kes oskab mööblit kokku panna.
Saatke CV gintaro.tartumoobel@
mail.ru.
Tislerile. Info tel 5827 7441.

Põllundus
Talukartul kojuveoga: Laura, Gala,
Fontane (sorteeritud ja kvaliteetne,
25 kg 7,5 €). Tel 5356 8382.

www.sadloy.ee

Riided

Kuiv kaminapuu 40 l võrgus.
Tel 525 7628.

Jõe butiigis uued kvaliteetsed
joped naistele. Soola 10 (avaturg)
E-R 9-17, L-P 9-16.

Kuiv kaseklopp (26-29 cm,
40 l võrk, 1,8 €; 60 l 2,3 €).
Tel 5591 5281.

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

www.sadloy.ee

AKNAD OTSE TEHASEST
Aknad, aknalauad, paigaldus,
sisepalede taastamine.

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

Tel 736 6886; 5645 2502; 501 6158
tartu@kvaliteetaken.ee

Neljapäev, 30. oktoober 2014
Odavad rõivad Kastani 121, E-R
10-18, L 10-15. Kogu kaup alla
hinnatud.
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Korstna- ja ventilatsioonikäikude puhastamine, küttekollete
remont ja hooldus. Tel 5805 0201.

Pakume tasuta riideid ja jalanõusid 6.-8. novembril kl 10-16 Tiigi
55, Tartu, Tartu Laste Turvakodu.

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

Tamme butiigis kleidid, joped ja
mantlid Itaaliast. Suur-kaar 56,
E-R 10-18, L 10-16.

keveokiga, tõstevõime ca 500 kg.
Tel 501 6453.

Autode kokkuost. Tel 553 3060.

61 a sale naine Vissilt otsib vanemat autoga soliidset härrat.
Tel 5886 9172.

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

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

Müü oma auto meile. Sobiva
tehingu puhul raha kohe kätte.
Info tel 5823 2707.

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

Müüa Ford Scorpio valuveljed
(14-tollised, 4 tk) ja vähekasutatud
lamellrehvid 185/70 R14 (4 tk). Tel
511 3801.

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.

Ostan Teie 1980.–2005. a auto
Tartus ja Tartumaal. Helistage tel
5839 5949 ja küsige pakkumist!

Pottsepatööd. Tel 507 9037.

Rehvide paigaldus ja müük Tartus, varuosad, akud. Lembitu 1b, tel
5620 3199, www.samautoremont.ee.

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

Puulehtede ja -okste äravedu
veokiga või konteineriga.
Tel 5290 183, www.elevus.ee.
Septikute müük ja paigaldus. Tel
5757 0202.

Sõiduautode ja veokite keretööd,
remont, ümberehitus, varuosad,
puksiir. Tel 504 0334, allroads.ee.

Teenused

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

Hauakivide ja hauaplaatide

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

valmistamine. Tel 5691 7488,
www.kiviraie.ee.

Soodne fekaalivedu.
Tel 5382 8791.

Juriidiline nõustamine ja elamute hooldus (koristamine, santehnika, katusetööd). Tel 509 0750.

Tasuta kodumasinate ja vanaraua
äravedu. Tel 5386 9008.

Müük

Ummistuste likvideerimine ja
san-tehnilised tööd eraisikutele ja
firmadele. Tel 553 7638.
Veo- ja kolimisteenus, mööbli,
klaverite jm vedu, utiliseerimine,
laadijad. Parim hind. Tel 553 7638.
Veo- ja kolimisteenus, utiliseerimine, laadijad. Parim hind turul!
Tel 5621 7955, kiiredkolijad.ee.

Kaubaveod üle Eesti. Küsi julgelt!
Tel 5304 9599.
Konteinerite rent haljastus-, ehitus- ja majapidamisjäätmetele.
Tel 529 0183, www.elevus.ee.

Veotakso (kaubaruum 1,8 x 1,35
x 1,15 m). Ühekordne vedu Tartu
piires 5 €. Tel 5612 7434.
Veoteenus kaubiku ja treileriga
(kast 2 x 4 m, kuni 1,4 t). Tel 509 3454,
www.vahvameeskond.ee.
Õhksoojuspumpade müük,
paigaldus. Hinnad al 669 €, järelmaks al 50 €/kuus. Tel 5388 4884,
www.õhksoojuspumbad.ee.

Tervis
Abi alkoholisõltuvuse korral 98%.
Hiina meditsiin. Ly Chini OÜ, Tartu. Vajalik eelreg, tel 505 8381.

Teeme metsa raiet ja väljavedu.
Raieõiguste, metsakinnistute
ost. Anname metsaalast konsultatsiooni. Kiisa OÜ, tel 527 9298.
Sisestatud pilt: Harvester.jpg
Teen remondi- ja viimistlustöid.
Tel 5648 1251.
Telli tervislik maitseelamus
Inspiratsioon Cateringilt!
www.inspiratsiooncatering.ee
Transporditeenus kraanaga väi-

Boilerite puhastus, veemõõtjate
vahetus, san-tehnilised tööd. Tel
5646 9025.
Eakad ja haiged inimesed! Pediküür ja maniküür teie kodus. Tel
5554 8340.

Vaba aeg

Hõbedast esemed. Kokkuostudest kuni kaks korda parem hind!
Raha kohe kätte! Tel 5649 5292.
Vanaaegsed raamatud, maalid,
graafika, märgid, ehted, nõud,
mööbel, medalid, ordenid, postkaardid, fotod, kellad, mündid,
paberahad jne. Tel 5829 9810.

31.10.2014 kl 18 Tartu ülikooli
aulas Schuberti gala. Esineb klaveriduo Naily Saripova (Eesti) - Vjatseslav Novikov (Ukraina-Soome).
60. aastates härra otsib tantsupartnerit. Tel 5356 0819.
Tantsuõhtu seltskonnatantsudega Atlantise 1. korruse kohvikus
31.10 kl 20-23. Info tel 511 4081.

TANTSUKURSUS
EDASIJÕUDNUTELE
JA ALGAJATELE
E/N 20.30-22.00

Tartu, Kaunase pst 68 saalis

www.sinilind.ee //

55675011

Kui soovid kindlat töökohta pidevalt laienevas
ettevõttes, siis tule tööle Maximasse!
Tartu Maxima XX kauplused
ootavad oma meeskonda
• KASSAPIDAJA-MÜÜJAID
• SAALITÖÖTAJAID
• LETITEENINDAJAID

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

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

Ost

Vanad raamatud, nõud ja muu
kolimisel tarbetuks muutuv majakraam. Konsultatsioon ja utiliseerimine. Tel 5893 8528.

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

Akupaakide valmistamine tellija
mõõtude järgi. Katlamajade ehitus. Tel 5904 1485.

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

Arvutite, sülearvutite ja printerite
müük, hooldus, remont! Tindid
ja toonerid. Vanemuise 43, Tartu,
tel 776 3230, www.digimarket.ee.

Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.

Toomas Treiali Pimemassaažituba OÜ (Tehase 16, Tartu) ootab
kliente massaažile. Registreerimine

Kandlemuusika ja laulud Teie
peole! Kandlemees Sander,
tel 504 3202,
simmaniduo@gmail.com.

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

Teen tellimuse peale portreemaale. kairimaalid@gmail.com

Klassikaline massaaž.
Tel 5341 8524.

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

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

Ostan uuriripatseid alates 100 €/
tk. Raha kohe kätte! Kõik pakkumised oodatud. Tel 5649 5292.

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

PANDIMAJA
V.E.M.M.
Kaardid ennustavad. Tel 900 1727,
24 h, 1,09 €/min. .

tel 5852 8899, lisainfo kodulehelt:
http://www.pimemassaaz.ee.

Tutvus

Korstnapühkija, tähtajad lühikesed. Tel 5805 0201.

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

Sõidukid

TELLI
KUULUTUS
1 kuulutus =1€

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.

(90 tähemärki)

tartuekspress.ee/kuulutused
kuulutus@tartuekspress.ee Ülikooli 1, Tartu
Väljaandja: Ajaleht OÜ
Aadress: Ülikooli 1, 51003 Tartu
E-post: info@tartuekspress.ee
Internet: www.tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress

tartuekspress.ee/

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

730 4455

7

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

8
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• Klassikaline ravipakett
(7 päeva) hinnaga al. 275 €
(tavahind 330 €) inimene

• Aktiivne puhkus
(5 päeva) hinnaga al. 190 €
(tavahind 285 €) inimene

• Päev Värska kuurordis
hinnaga al. 30 €
(tavahind 42 €) inimene

Eripakkumised kehtivad
kuni 28.12.2014 või kuni
vabu kohti jätkub!

Lisainfo ja broneerimine: info@spavarska.ee või telefonil 799 3901
Väike-Rõsna küla, Värska vald 64034 Põlvamaa

www.spavarska.ee

Soovid 744
müüa
a tasuta nõustamine
6500või hinnata kinnisvara?

Meie aitame Sind.
Kinnisvara tasuta nõustamine 744 6500.
Tartu maaklerid:

Heli Peetsmann

Kerli Kerb

Sirje Teder

Reena Pärnpuu

Jaanika Kallejärv

TEL: 744 6505
GSM: 509 1619

TEL: 744 6500
GSM: 5383 1669

TEL: 744 6506
GSM: 529 7670

TEL: 744 6508
GSM: 5650 0577

TEL: 5558 8642
GSM: 5558 8642

kerli.kerb@ober-haus.ee

sirje.teder@ober-haus.ee

reena.parnpuu@ober-haus.ee

jaanika.kallejarv@ober-haus.ee

heli.peetsmann@ober-haus.ee

Kaupo Kupits

Raul Kangur

Riho Sukk

Marko Sonn
Jaanika Kallejärv

TEL: 744 6503
GSM: 5664 8006
kaupo.kupits@ober-haus.ee

TEL: 744 6504
GSM: 507 4022
raul.kangur@ober-haus.ee

TEL: 744 6500
GSM: 522 6364
riho.sukk@ober-haus.ee

TEL: 744 6507
GSM: 5563 3206
marko.sonn@ober-haus.ee

Tartu hindajad:
Olga Lobina

Olga Lobina

TEL: 744 6508
GSM: 5348 9407
olga.lobina@ober-haus.ee

Natalja Rüütel

Natalja Rüütel

TEL: 744 6502
GSM: 5559 8301
natalja.ryytel@ober-haus.ee

Meljo
MeljoPuna
Puna

Kadri Käära

Meljo Puna

TEL: 744 6503
GSM: 5615 1315
meljo.puna@ober-haus.ee

TEL: 744 6500
GSM: 5198 4061
kadri.kaara@ober-haus.ee

20 aastat kogemust

