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PANE OMA MUGAVUS PROOVILE!
XTR aluspesu
töötamiseks ja sportimiseks
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SNICKERS Workwear
SNICKERS Workwear
pikkade varrukatega lühikeste varrukatega
soe alussärk
soe alussärk
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alselt
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Materjal:
100% Poly
Dacron.

pü

ehall/must
Värvus: tum

Olen maratone jooksnud 33 aastat! Uskuge
mind – selle aja vältel olen kasutanud väga
erinevat spordivarustust. Snickers Workwear
pesukomplekt ei tundunud mulle esmalt
just enesestmõistetav valik, kuid piisavalt
huvitav, et proovida.
Minu kogemus ütleb, et see aluspesu
on seljas oluliselt mõnusam, kui tuntud
spordibrändide tehniline pesu: ülimalt
pehme, mugav ja ihusõbralik. Märja
nahaga oli Snickersi pesuga lausa jahutav allatuult joosta. Lisaks funktsionaalsusele on pesu minu meelest ka väga
kena disainiga.
Vaid üks küsimus, miks on pesu nimetus
Snickers WORKwear, mitte aga Snickers
SPORTSwear, mida see minu hinnangul küll
100% väärt oleks.
SEB Tallinna Maraton (42,2 km)
2011 - 20. koht, 2012 - 22. koht
Pärnu Kahe Staadioni jooks (7,6 km)
2011 – VI koht, 2012 – III koht
38. Saaremaa Kolme Päeva Jooks
(42,2 km) - 16. koht
Raasiku Rahvajooks (5,8 km)
2014 – I koht, 2010 - I koht

ehall
Värvus: tum
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Hinnad sisaldavad käibemaksu 20% ja kehtivad kuni 31.12.2015 või kuni kaupa jätkub!

TAMREX OHUTUSE OÜ
TALLINN
Laki 5, Pärnu mnt 130, Katusepapi 35
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Tel 654 9900 Faks 654 9901 e-post: tamrex@tamrex.ee www.tamrex.ee
TARTU
Aardla 114, Ringtee 37a

UUED 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 32 €
185/65 R15 al 34 €
195/65 R15 al 36 €
205/55 R16 al 44 €
205/60 R16 al 59 €
215/55 R16 al 45 €
215/60 R16 al 63 €
215/65 R16 al 67 €
215/50 R17 al 74 €
215/55 R17 al 66 €
225/45 R17 al 54 €

225/50 R17 al 73 €
225/55 R17 al 77 €
225/60 R17 al 79 €
245/70 R16 al 91 €
225/65 R17 al 81 €
235/65 R17 al 94 €
235/60 R18 al 94 €
195/70 R15C al 52€
205/65 R16C al 78 €
215/65 R16C al 79 €
235/65 R16C al 95 €

Saadaval palju teisi mõõte.

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

PAIDE
Pikk 2

UUS KAUPLUS!

JÕGEVA
Tallinna mnt 7

TÜRI
Türi-Alliku

Küüni 5b,
TARTU

Tiibeti, t
restoranandoori ahju

Toit koju ja kaasa

E–N kl 11–22
R–L kl 11–23
P kl 12–22

ja india

tudengitele -10% • kaasa -10%
Pakume maitsvaid samosasid, erinevaid
naanleibasid, India-pärast tandoori ahjus
küpsetatud kebaabi ja palju muud head.
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Karuplatsile võiks kerkida
VIIEKORRUSELINE HOTELL
Linnavalitsus saadab
avalikule arutelule
Küütri 5 detailplaneeringu. Hotelliärimees
Verni Loodmaa initsiatiivil võib sinna kerkida
viiekorruseline ärihoone.
OÜ Londoni Hotelli soovide järgi koostatud detailplaneeringu eskiislahenduse seletuskirjas rõhutakse
ehitise vajalikkust selgitades pikalt ajaloolisele pärandile. Südalinna omaaegset
hoonestust tõendavad 1920.
aasta aerofoto ning aastast
1873. pärit asendiplaan, kus
kõnealusel nurgal seisab
Janseni elumaja.

KOBRAS AS ESKIIS

Lõpp räpakusele
Teise maailmasõja ajal
hooned hävisid. Aastal 1965
leidis majavalitsuse eestvedamisel seal endale mõnusa
peatuspaiga platsi vaderiks
osutunud Ole Ehelaiu istuva karu figuur, mis tänaseks
on kolinud Vaksali parki.
Praegust freespuruga
kaetud parklat Küütri ja
Rüütli tänava nurgal kirjeldatakse detailplaneeringu
muinsuskaitse eritingimustes kui suurt tühimikku,
mis vanalinna hoonestuses
mõjub räpaka ja planeerimata alana, olles seega vanalinna täiesti sobimatu.
Mis äri hoones käima
peaks, Loodmaa praeguses
seisus täpsustada ei taha.
„Kindlasti tulevad Rüütli tänava poole esimesele
korrusele avalikkusele suunatud funktsioonid. Toitlustus, teenindus – sellised
kohad, mis väärtustavad
Tartu vanalinna olulisel
määral. Maja laiema rakenduse kohta pole täna vaid
mõtete baasil arukas kindlamaid järeldusi teha,“ kostis Loodmaa.
Hotellide ja restorani-

de liidu esimees ei välista
samas, et tema juhitava
Londoni hotelli vastaski
võiks tulevikus tegutseda
majutusasutus. „Hotell on
üks äripinna kasutuse võimalusi,“ jäi Loodma diplomaatiliseks. „Pole kellelegi
üllatuseks, et praegu ei valitse kõige paremad ajad. Samas vajadus esmaklassiliste
majutuspindade järele aasta
aastalt suureneb.“
Täpsema hinnangu turusituatsiooni kohta saab
ehk anda järgmise aasta lõ-

pul, mil on valminud praegu ehitusel olevad hotellid
Raekoja taga ning vana kaubamaja kvartalis. Londoni
hotelli praeguseid tulemusi
mõõdab Loodmaa terminiga „ootuspärased“.

Tundlik piirkond
Loodava ärihoone nii
maksimaalne kui harjakõrgus tuleks sama, mis naabritel Rüütli 9. Kuna Küütri 5
krundi kaudu tuleb ka tulevikus tagada peaaegu ainus
võimalik ligipääs Raekoja

Olete oodatud poodi:
E-R 10-18
L 10-15
Asume TURU 5, TARTU
TULGE UUDISTAMA!
hinnad alates 0,10 sendist!

KASUTATUD
&
UUED RIIDED

plats 12 majale, siis uue hoone idaküljele on ette nähtud
konsoolne osa, mille alla
mahuks autodki liikuma.
Enne ehitustööd tuleb
lõpuni viia veel arheoloogilised uuringud. Mida
uut maapõu pakkuda võib,
pole mõistagi teada, küll
leiti 1994. aasta uuringute
käigus iidne kivimüür, mis
tuleb puhastada ning säilitada.
Loodmaa möönab, et
kesklinna piirkonda ehitise
planeerimine on keerukas

tegevus. „Ühelt poolt piiramas muinsuskaitse nõuded,
mis toovad ettevõtjale kaasa
kulusid, teisalt ei saa unustada, et olustik linnasüdames läheb igale tartlasele
korda, puutub iga külalise
silma. Uus hoone peab sinna kõigi jaoks hästi sobituma. Asja ei tee lihtsamaks
tõik, et kohti, kuhu üldse
ehitada annab, on väga piiratult.“
Rahanumbreid Loodmaa
praeguses faasis loopima
ei soostu. Kindlasti käib
jutt mitmest miljonist, investorite ringis on teisigi
peale OÜ Londoni Hotell.
Kui hotelli idee peaks realiseeruma, võiks seal tööd jaguda poolesajale inimesele.
Soodsa stsenaariumi korral
saaks ehk uksed lahti enne
vabariigi ümmargust juubelitki.
„Oleme praegu väga rahulikus planeerimise protsessis,“ rõhutas Loodmaa.
„Esmalt ikka avalikustamine. Ootame tulemused ära.
Teeme eesmärgipärast tööd,
ei tegele liiga palju spekuleerimisega.“
RASMUS REKAND

KVALITEETNE
REHVIVAHETUS
Broneeri aeg mugavalt:

www.kummibox.ee
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LUGEJA KIRI
Kes mind kaitseb?
Kuna bussikasutuse statistika jaoks piisab ka isikustamata bussikaartidest, siis
on minu arvates väga oluline põhjendada isikustatud kaartide vajadust ning
selgitada nendega seotud
andmete käitlemist.
1) Milliseid andmeid isikustatud bussikaartide kohta registreerib bussi tuvasti
ja kuhu need salvestatakse?
2) Kes pääseb nendele andmetele ligi, kuidas
neid töödeldakse ja kellele
edastatakse?
3) Kuidas linn väldib isikustatud kaartide kasutajate liikumistrajektooride
jälgimist, salvestamist ja
infoleket, seda eriti alaealiste õpilaste puhul?
Laas Toom

Veronika Kallaste
ühistranspordi
kvaliteedijuht
1) Bussis olev tuvasti registreerib kaardi numbri,
sündmuse aja, kasutatud toote tunnuse, liini ja
peatuse. Samuti selle, kas
sõiduõiguse kohta anti
positiivne või negatiivne
signaal. Andmete salvestamisel serverisse lahutatakse
andmed kahte eraldi registrisse: isikuga jäävad seotuks
rahalise tehingu andmed,
kellega ja millal tehing toimus ning mis summas. Teise registrisse salvestatakse
sõidustatistika, kuid sinna ei
salvestata ei kaardi numbrit
ega isikukoodi. Selliselt ei
ole kellelgi võimalik jälgida
isikute liikumist.
2) Nendele andmetele, mida registreerib bussi
tuvasti, pääsevad ligi kõik
autoriseeritud kasutajad,
kuid vaid sellises ulatuses,
nagu lubavad nende õigused. Isikute liikumise andmeid ei saa keegi näha,
sest neid ei säilitata.
3) Isikute liikumist ei ole
tänases süsteemis võimalik jälgida, kuna liikumist
ei salvestata kokku isikuandmetega. Vastava andmete säilitamise kohta on
andmekaitse inspektsioon
teinud auditi Tallinna süsteemi rakendamise käigus.
Allikas: Tartu LV

Ülejõel põleb raha
päise päeva ajal
Pärna ja Paju tänava
vahel kulgeva maalilise
agulipiirkonna elanikud
on üsna iselaadi mure
ees, mis peaks mõnegi
teise linnaosa esindajaid hoopis kadedaks
muutma.

LAUSEGA
Sõrmus püünele

Vägilased lõõtsa kallal

Maaülikooli akadeemilisel aktusel kuulutati aasta
vilistlaseks põllumajandus-kaubanduskoja juhataja Roomet Sõrmus, kes
on vilistlaskogu hinnangul
teinud märkimisväärset
tööd põllumajandustootjate ja toidutöötlejate ühendamisel ühisesse organisatsiooni.

Tartu tantsuklubi järgmisteks
külalisteks on 18. novembril
kell 20 Lõõtsavägilased, kes
mängivad põhiliselt rahvalikku muusikat ja pärimusmuusikat, kuid ei pane kätt ette
teistelegi muusikastiilidele.

200 000

eurot kulus kokku Vanemuise ja Anne 63 tiigi ümber
asuva pargi rekonstrueerimiseks.

Pärna tänava pensionär Helle Kaljulaiu aastaid kogutud
pretensioon on lihtne: tänavavalgustus süttib liiga vara
ja kustub pahatihti liiga hilja.
Alles 6. novembril viis kohalik
omavalitsus ta nii kaugele, et
tuli taas võtta kõne heakorratelefonile 1789. „Pärna tänavast mööda Uut tänavat Annelinna liikudes säravad laternad
päise päeva ajal,“ kurtis ta. „Paralleeltänaval, mis silla pealt
tuleb (Paju tänaval - toim), on
sama häda.“

Noored suhteid
lahkama
Noortekeskuste foorumteatritrupp on välja töötanud lavastuse „Head suhted“, millega antakse järgneva kolme
kuu jooksul Lille majas 25 tasuta etendust 7. klasside õpilastele, kellel on võimalus ise
aktiivselt sekkudes mõjutada
etenduse lõppu positiivses
suunas.

Arvestagem autodega
Probleem on eriti teravalt
päevakorda tõusnud hiljutise
kellakeeramise tõttu. „Nad
absoluutselt ei reageeri sellele. Öeldakse, et asi käib automaatselt,“ lisas Kaljulaid. „Käib
küll, aga miks ta mujal linnas
siis ei põle? Miks ainult meil
siin?“
Tänavavalgustuse peaspetsialist Liis Luik kinnitas, et
linna valgustussüsteemi juhib
keskne luksmeeter ehk valgusandur. „Kaljulaiu teate järgi
läks valgustus antud lõigul põlema 16:36. Keskne luksmeeter
saatis valgustuse süttimiseks
käskluse sel õhtul välja 16:33,“
meenutas ta tüli tekitanud
päeva, mil päike Taaralinnas
kell 16:14 loojus. „Antud aeg
ongi õige aeg süttimiseks.“
Luik rõhutas, et arvestada
tuleb ka autodega. „Inimese
silmale, kui autosid ei ole, võib
olukord tunduda veel valge,
aga autotulede valguses pole
siiski inimesi teel korralikult
näha,“ rääkis ta. „Samuti vihmaste ilmade korral tekiks
probleem, kui me valgustuse
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Auamet Ahhaale
Tartu Ekspressi sekkumine pani linnavalitsuse tegutsema ning juba päeva pärast oli probleem Kaljulaiu sõnul
ajutiselt lahendatud. Kas nii aga jääbki? 

KAUR PAVES / ERAKOGU
hiljem sisse lülitaksime. Koidu ja hämariku aeg ongi kõige
keerulisem.“

Kahtlustab elektrifirmat
Kaljulaiu sõnul pole aga sugugi tegemist vaid viimase
aja probleemiga: kaebama on
ta pidanud juba kümmekond
aastat. „Asi on kestnud päevast päeva, nädalast nädalasse,
aastast aastasse. See on ju jube
raharaiskamine. Mäletan, et
käisin veel tööl – enam mitte,
sellepärast tean, kui ammu see
oli – ja igal hommikul, kui välja läksin, tänavavalgustus ikka
säras,“ meenutas ta. „Muidugi,
ma saan aru, et elektrifirma on
sellest huvitatud. Kuidas see
automaatika mujal linnas kõike reguleerida suudab?“
Luik märkis siiski, et enne
luksmeetrite paigaldust tuli
linnakodanikelt palju rohkem

kaebusi. „Praegu tundub, et
luksmeetri järgi süttimis- ja
kustumisajad enamikule siiski
sobivad ja kaebusi selle kohta
esineb vaid üksikuid,“ lausus
ta. „Kõigile ideaalselt sobivat
lahendust pole aga kahjuks
võimalik teha.“
Kaljulaidu linna selgitused
siiski ei rahulda. Veel enam
nörritab teda tõik, et vaatamata päringu registreerimisele
telefoninumbriga pole keegi
raest talle tagasi helistanud.
„Mind kui linnakodanikku ei
võta see infotelefon eriti tõsiselt,“ arvas ta. „Kui ta tõesti peabki nii olema, siis las ta
olla, aga minu mõistus seda
küll ei võta. Olen teinud pilte,
kus laternate taustal päike särab! Minu meelest peaks ikka
natuke meie kõigi raha hoidma küll.“
KAUR PAVES

Taanis toimunud Põhjamaade teaduskeskuste katuseorganisatsiooni aastakonverentsil valiti ühenduse juhiks
teist ametiaega järjest Ahhaa
juhatuse liige Pilvi Kolk.

Kingast kirsani
Spordimuuseum avas näituse „Kingast kirsani, ketsist
rääkimata“, mis tutvustab
eripalgeliste spordijalatsite
vahendusel aja kulgu Eesti
spordiloos.

SÄHVATUS

Kus on Kaarel?
Ajakirjanik ja diskor Kaarel Arb
on viimase pooleteist aasta
jooksul juba kolmandat korda teadmata kadunud. Viimati
nähti teda 7. novembril kella
kolme-nelja vahel päeval Jõgevamaal Jõgeva maanteel,
kus ta ühtede sõnutsi kõndis
ning teiste sõnutsi oli kella 17
paiku istumas samasse piirkonda jääva Mullavere bussipeatuse pingil. Lähedased
paluvad iroonia kõrvale jätta ja
kogu võimaliku info edastada
politseile telefonil 730 8745
või aadressil merike.raju@
politsei.ee.

Abikäsi jänkidele
Tartu ülikooli teadlaste loodud valijakompass aitab sedapuhku ka ameeriklastel
presidenti valida. Aadressil
societly.com paiknev kompass on varasematest paindlikum, võimaldades lihtsat
skaleerimist erinevatele valimistele eri riikides ja keeltes.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

JÕUD LIHTSUSES: Paar heinapalli, natuke fantaasiat
ja turundus missugune. 
P. MUMM

SOODNE RENDIBUSS
9 kohta
7 l/100
Alates 50 €/öp
Tel 505 4018

Tartu Rendibuss

Bokside rent, komisjonimüük
Suur valik rõivaid, kodukaupa ja kasutatud mööblit. Külastage meid!
Kastani 38, Tartu • E–R 10–18, L 10–15
https://www.facebook.com/TaaskasutuskeskusSahtel
Info: 5680 4451, tartu@sahtel.net

EHITUS- JA
REMONDITÖÖD

KAARDID
ENNUSTAVAD

puidutööd.ee

24 h • 1,09 €/min

www

Puleium OÜ
Tel 5660 6663

Tel 900 1727

Ennustuste tellimine,
ka kirjalikult:
ennustus.ee
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Raadil laiuv kummimägi haiseb aktivistide hinnangul sama
vängelt kui linnavalitsuse vaimne allakäik.  GABRIELA LIIVAMÄGI

Plekksepatööd, üldehituslikud plekid,
vihmaveesüsteemid, korstnaplekid,
teraskatused, katusetarvikud.
Mõõdame, teeme hinnapakkumise,
valmistame ja paigaldame!
Tel 5341 8183
e-post: tauno@tametek.ee

www.tametek.ee

Emajõe pargid on
TARTU KOPSUD!
OÜ MADIX TERITUS
müüb ja hooldab
kvaliteetseid
puidulõikamise
lintsaagi
(ALFA, Munkfors,
Foreziennie)
ja metallilõikamise
lintsaage
(Lenox, Morse).
Võtke meiega ühendust
ja me teeme Teile
parima pakkumise.
Tel 55 568 909,
www.madixteritus.ee
e-mail: myyk@madixteritus.ee

Heade mõtete linnal on
neid kohe mitu tükki
korraga. Mõtteid siis.
Esiteks, raiuda kesklinnas
maha viis keskset jõeäärset
parki ja anda nende alune maa
kommertstarbesse. Teiseks,
obskureerida selle ennenägematu kava elluviimine näilise
kaasamise ja näiliku huvipuuduse kaasabil, summutades
mõistlikke vastuhääli formaal-juriidilise retoorikaga
aegunud tähtaegadest ja pöördumatutest protsessireeglitest.
Ning kolmandaks, asendada
ebameeldiv tõde kommertshuvide teenindamisest hoopis
paeluvama narratiiviga vana-Tartu taastamisest.

Püksilaskmise efekt
Kahjuks räägib selline
suhtumine, juba selle võimalikkus, selget keelt Tartu
jätkuvast ja üha süvenevast
provintsistumisest. See ei ole
enam see Tartu, kus asutati
NSVLi esimene kommertspank, kuhu kolis esimene eestikeelne ajaleht, see pole Tartu,
kus õmmeldi kokku meie rahvuslipp, ega ammugi kahjuks
enam see Tartu, kus leidis aset
Eesti esimene üldlaulupidu.
Midagi taolist, midagi nii
mastaapselt julma ja tahumatut poleks saanud aset leida
Lukase ja Tulviste ajajärgul
ega ilmselt ka Ansipi ja Jänese
valitsemise ajal. Järk-järgult
on linnavalitsuse vaimne potentsiaal kahjuks vähenenud
ning paratamatult on ka Tartu
selle tõttu üha enam ja enam
ääremaaks kujunenud, millele
käesolev kava muidugi jäädava
pitseri põletab.
On äärmiselt kahetsusväärne, et Raadi lennuvälja piir-

konna virgastamise asemel on
linnavalitsus oma lähiaastate
prioriteediks seadnud võitluse
parkide vastu ning kiire kasumi teenimise. Taolise tegevuse
pikemaajalist efektiivsust ja
eesmärgistatust annab kaunis
täpselt edasi võrdlus püksi pissimisega. Selle asemel, et kaasata tudengilinna asukaid ja
elanikke rohelisse linnakeskmesse sportima ning stressi
maandama, tahetakse see hindamatu ressurss eelarveaukude lappimiseks maha paristada
ning muuta linnakese laiuvaks
šopingu- ja hotelliparadiisiks.

Asendustegevuseks
tapatalgud
Kogu kesklinna saatus näib
olla teenindada üha kasvavaid
turistide hulkasid, seda püsiasukate närvikava ja tervise arvelt. Tõsi, linnavalitsuse
arutluskäike pidi ei ole võimalik tuvastada, kust ja mille
pärast peaksid need turistide
hordid virelevate transpordiühenduste ning halveneva elukeskkonna kiuste meie linna
külastada tahtma?

Tartul on piisavalt arenguruumi. Lisaks Raadi väljadele,
mida linnavalitsus veerandsaja
aasta jooksul isegi hoonerusudest puhastada pole suutnud,
pinnasereostuse eemaldamisest rääkimata, on linnal läbi
mõtlemata ja ellu viimata ka
mitmed muud strateegilised
arengusuunad.

Läheb mölluks
Paberile on jäänud nii igati
loogiline ja sirgjooneline Raatuse tänava läbimurre Raadile
kui ka Sõpruse ning Kroonuaia sildu ühendav Pika tänava
pikendus Narva maanteele.
Selle taustal ning võttes samuti arvesse Raadil valmivat Eesti
Rahva Muuseumi ning sinna
kavandatavat spordiareeni,
mõjuvad sadadele puudele
välja kirjutatud surmaotsused
karjuvalt ebaõiglase asendustegevusena. Igasuguseid kõnekujundeid ajaloolise Holmi
piirkonna taastamisest tuleb
aga käsitada sellena, mida nad
endast kujutavad: sisutühja
poliitretoorikana.
Kuigi linnavalitsuse väitel

käivitus kesklinna üldplaneeringu kehtestamise protsess
juba 2010. aastal, pole kuni tänaseni parkide hävitamist linnarahvale otsesõnu välja julgetud öelda. Seda kurba sõnumit
levitati esimest korda mõned
nädalad tagasi üles laaditud
3D-animatsiooni abil, millega
on võimalik tutvuda aadressil
tartu.ee/kesklinn.
Ometigi on linna elanike
arvamuse täielik ignoreerimine mõeldamatu ning seetõttu
on novembriks ja detsembriks
kavandatud sümboolne avalik
arvamuste ja ettepanekute kogumise periood. Meie ühine
palve on teha sellest formaalsest toimingust aktiivne kodanikualgatus ning koguda ettepanekuid eelkõige selle kohta,
kuidas Tartu parke senisest veel
paremini turundada ja tarvitada saab, mitte leppida vaikides
meile kavandatud saatusega.
Tõmbame nüüd üheskoos
kopsud Ateena püha viha täis.
MEELIS KALDALU, aktivist
MARGUS KIIS, kolumnist
TAAVI NOVEK, kunstnik
TANEL RANDER, kuraator
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Hinn
gara aaast ntii
a lõp
u
ni

Pere

PIIM
2,5%, 1 l

0

35

Pere
HAPUKOOR 20%,
500 g (1.16/kg)

0

58

Tallegg
Klassikaline
AHJUKANA

2

99

/kg

Gefilus
KEEFIR
2,5%, 1 kg

Rainbow

BANAAN

0

79 /kg

0

69

Rakvere
SEAHAKKLIHA
600 g (2.65/kg)

Eesti Pagar
Jassi
SEEMNELEIB
310 g (1.58/kg)

1

0

59

49

Eesti Pagar
Perenaise SAI
320 g (0.88/kg)

0

28

5

6
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Palametsa
pajatused

Vanemuine teeb kummarduse Ungari opereti kirkaimale tähele. 

UNGARI TURISMIAMET

354.

KILJATUSED
rohke vibraga
Kõrtside ja kabareede
külastamine ei tulnud
minu kui karsklase
juures kõne alla.

Operett „Õhtu Kálmániga“ esietendus möödunud laupäeval Vanemuise väikeses majas ning
avas mu hinge operetile.
Samuti kõrvad, sest juba
esimeses vaatuses pani
peaesineja kuulmekile
pinevuse viimseni proovile!
Tõsise operetivõhikuna palun juba ette vabandust kultuurilembestelt selle kõige
eest, mida kohatult kommenteerin või sootuks märkamata jätan. Kui balleti „Kesköö
Pariisis“ puhul võis täheldada
palju paljast ihu ning ohtralt
väänlemist, siis operett üllatas
bling-bling-riietuse ning täiesti artikuleerimata kiljatustega.

Kiratsev feminism
Üks ehe stiilinäide kõlas nii:
„Ooooooo-oooo, aaaaaa- aa ja
tähevalgus!“ Vähemalt ühest
sõnast suutsin siiski lauljataride pikast soolost aru saada.
Meeste esitus kõlas kuidagi kõrvale selgemalt ja sama
meelt oli minuga kaasas olnud
kallim. Järelikult ei ole elevant
vaid minu kõrvadel tallanud
ning kahjustus on laiemalt levinud, et naislauljate tekst kohutavalt kaduma läks.
Mõnusaks nägu muigele kiskuvaks vahelduseks saabusid
lavale kankaani pilduvad noored neiud. Kohe kerkis pähe
asjakohane uitmõte – kuidas
nüüd siis nii saab, et meeste
ees seelikuid sahmime ja oma
õiguste ja võrdsuse trummi ei

Soovid vabaneda suitsetamisest kiirelt ja ohutult?
Pakume abi laserteraapiaga.
Info ja registreerimine 56 47 22 91
Targa Tervise Pesa,
Riia 24, Tartu www.targatervis.ee

löö lakoonilistes pintsakutes
ning näritud lühikeste soengutega?
Kuidagi väga soe tunne oli
neid tantsu vehkivaid kenasid
noori neidusid laval silmata ja
oma kilavaid silmi elukaaslase eest peita. Loodan, et saalis
valitses piisav pilkane pimedus,
et ei minu enda proua ega keegi
kõrvaline mind liigselt operetile kaasa elamas ei märganud.
Naisterahvas on ikkagi võrdne
partner ning sellist vallatust
pealt vaadata ei ole meie ultramoodsas riigis enam sünnis.
Meeshingi liikus lava peal
naistega pea samas arvus ning
silma jäid tiba kehvasti istuvad
viigipüksid ja pintsakud. Meenus enda põhikooli lõpuaktus,
mil riietega priisata ei olnud
ning Rootsist humanitaarabi
korras saabunud bussijuhtide
vormipintsakutelt sai embleeme lahti harutatud ning neid
selga passitud. Just sama nukra
mulje jätsid paljude meesesinejate pidulikud rüüd.
Naised seevastu särasid!
Sõna otseses mõttes kandsid
õrnema soo esindajad vapustavaid kostüüme. Mitte et ma
naistemoest suuremat jagaks,
aga sädelust ja sulgi vehkis silme ees hoolega! Igas vaatuses
sai üks esinejatest liidrirolli
ning eriliselt uhked rõivad
selga koos värviliste sulgede ja
muude kulinatega.
Nagu lubatud opereti tutvustuses, nii toodigi lavale
mustlastemaatikat, Pariisi romantikat ning Idamaade mõjutusi. Idamaade temaatika

Hingekuu
KÄSITÖÖLAAT

laupäeval, 14. nov kl 11–16
Tartu Saksa Kultuuri
Instituudi saalis, Kastani 1.
Laadalaudadel puitkäsitöö,
ehted, raarmaamatud,
tekstilltooted
ja palju muud.

Ootame külastama!

paelus kõige tugevamalt, kuna
meespealaulja vahva turbanmüts tekitas kelmikaid mõtteid. Olen oma proualt alatihti
sugeda saanud kohutava peakattemaitse üle. Ma tahaks ta
nägu siis näha, kui omale valge turbani koos pärlikee ning
otsaees ripendava teemantiga
pähe surkan! Sealjuures veel
tõsiseks jääda ja aariat laulda
on kõrgem pilotaaž, millega
esineja eeskujulikult hakkama
sai. Uhke mütsi eest annan lisapunkte.

Võltsid mustlased
Mustlastemaatika esitlus
operetis jättis üsna külmaks ja
ükskõikseks ilmselt juba seetõttu, et minu nägemuses üks ehe
mustlasnaine ei ole blond ega
kanna lilli juustes. Just sellisena tantsisid ja laulsid laval aga
esinejad. Siinkohal oleks ikkagi veel rohkem blingi ja õiget
mustlaskultuuri näha tahtnud.
Ehk oleks mõned kiired ennustamised teinud ja kaheksa tuhande eurosed potid-pannid ka
laval maha parseldanud.
Pariisi romantika sai lavale päris kenasti toodud. Väga
meeldis lavakujunduse huvitav lahendus, kus taamale oli
ehitatud kõrgem tasapind. See
andis kogu loo esitusele tohutult palju juurde, kuna silmaga haaratav laius mitmel eri
kõrgusel. Kui ühes lavanurgas
läks vaatepilt igavapoolseks,
sai lasta pilgul rännata uue
nurga alla ning tähelepanu sai
kenasti taas lavale suunatud.
STEN SANG

BUSSI RENT alates 50€ päev

Citroen Jumper (2014) • 9 kohta • püsikiirushoidja
diisel, 110 kW, raadio-CD, USB,
AUX, konditsioneer, istmed reguleeritavad, kõrge, mahukas

511 6923
info@aurel.ee
aurel.ee/buss
Rendiauto

RAAMAT
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KALAPÜÜGIÕPIK
kirjandussõpradele
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SUPERGRIPP

Aitäh teile, Kalju, Kolja ja
Valter. Et olite Ruitlasele
sõpradeks, vangistasite ta
kalavete lummusse, mis kõik
osutus paslikuks tooraineks
keetmaks kokku lugemisnälga maitsekalt kustutav uhhaa
nimega „Vee peal“.
Toimetaja Taive Särk täitis hiljuti
Tampere maja keldrisaali õdusa hämaruse teesiga „pillavalt andekas“.
Mõistagi käis see autori kohta. Ma
lisaks, et Ruitlane on andekalt pillav.
Sest niipalju, kui minu kesine praktika järeldada võimaldab, ei ole kalamehed ülearu lahke südamega nõus selgitama õngitsemise edu nüansse. Veel
vähem joonistama kokku kaarti parimatest püügipaikadest. „Vee peal“ on
mõlemad olemas. On need looming
või spikker, tasub järele proovida.
Teos pajatab minavormis teismelise elust Võrus oletatavasti põlvkond
või kakski tagasi. Lugemise muudab
värvikaks terake hüplik narratiiv.
Peasündmusteks kalalkäigud, mis
ohtralt pikitud nooruki unistuste,
mõtete ja muu olnuga. Midagi taolist,
kui istud vanatädi vastas diivanilaua
taga. Aga üle tema õla paistab teler
näosaatega. Nii uitadki pilgu või mõtete või mõlemaga ühelt teisele.
Põhjus, miks kalal käiakse, peitubki ehk suuresti ajas enese jaoks. Hobiõngitsejaid, mitte elukutselisi kalureid silmas pidades muidugi. Treenid
kannatust, koondad mõtteid. Kuidas
juba üsna väga täiskasvanud Ruitlane oskab need kirja saada sellisena,
et passivad teismelise omadeks, on
imetlust väärt. Aga paaris kohas ka
kahtlust tekitav. Ent kes meist omagi
13-aastase mõtteid päris punkti pealt
mäletab, saati siis teiste oma tõelisust kaaluma kõlbab.

Veepealne elu käib teatud omalaadsete reeglite järgi. Justkui mõnes
klubis või miskit sellesarnast. Veealune ka. Ainult et uks ühest ruumist teise on ahtake, vahel vaid jäässe raiutud augukese suurune. Ja üle
terve kere ühest teise plartsatada on
sama ohtlik kui tedrekukel esineda

rebaste suguvõsa kokkutulekul.
Nii otsibki noor peategelane piire
nii füüsilises kui vaimses maailmas.
Ajastul, mis ehk tänase eakaaslase
silmis tunduks tahumatult julm, takkajärgi vaadatuna aga nostalgiliselt
siiras, lihtne ja ilus. Oluline on mitte
grammigi silmakirjalik, isegi mitte
häbematu. Vaid täiesti jultunud.
Ka see, et viin viib mehi hauda, paneb naisi peksma või on niisama konterbandiks, ei pane kedagi ruigama,
seadusi muutes kodumaad päästma,
vaid on elu igapäevane, isegi pisut humoorikas osa. Tänased pilgud olgu
millised tahes, aga oli küll nii ja seda
võltsvagaduskatte alla toppida oleks
lollus. Ruitlane loll ei ole, see on siililegi selge. Enne kui ta ära süüakse.
Seega tuleb lugemisvara iseäranis
magusaks tunnistada neile, kel eluaastad ka eelmise võimu tegudeni
ulatuvad. Samas kala näkkab ikka
ühtmoodi. Ideele, et heade hinnetega
võib rohkem kui ühe elu päästa, võiks
omagi poeg komistada.

RASMUS REKAND

RASMUS REKAND

6.-20. november

Ega
tali
taeva
jää!
Viimane aeg akende vahetuseks!
Alates 1958

-59%

valin
Mina d!
a
parim

JÕULUTAAT JAAK

Tellimisel ka järelmaksu võimalus!

TARTU MÜÜGIESINDUS:
Riia 128, E-R 9.00-18.00

tel. 744 1129
tartu@aknakoda.ee

Täpsem info:

www.aknakoda.ee

tuleb külla suurematele ja
väiksematele pidudele.
Tel 553 8019
e-kiri taat@heameelega.ee

8

VABA AEG

Arvutimängur vaatab kinos
trillerit. Filmis läheb noor neiu
parajasti mööda pimedat koridori. Pinge kasvab, kõlab ähvardav muusika. Sel hetkel ei pea
mängur enam vastu ja röögatab
üle saali:
„Salvesta ära, idioot! Salvesta!“
***
Baaripukile istub noor seksikas neiu, kallutab ennast baarimehe poole ja ütleb:
„Kullake, tulge palun siiapoole.“
Baarimees läheneb. Neiu hakkab mõlema käega tema juukseid silitama ja sosistab:
„Kas teie olete omanik?“
End neiu vastu surudes vastab
baarimees:
„Võibolla olen, võibolla ei ole.“
Juuste silitamist jätkates uurib
neiu:
„Aga kus omanik on?“
„Tuleb homme...“
Neiu pistab oma näpu baarimehele suhu ja see hakkab seda
aeglase muusika taktis erootiliselt lutsima.
„Kui omanik homme tuleb,“
sosistab neiu endiselt seksikal

SUDOKU
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häälel, „siis öelge talle palun
edasi, et naiste tualettruumis ei
ole paberit...“
***
Sõbrad omavahel:
„Kas sa uues baaris oled käinud? Kuidas seal muusika on?“
„Oivaline. Terve õhtu ei kuulnud ma sõnagi sellest, mida mu
naine rääkis.“
***
Psühhoanalüütiku juurde tuleb klient, heidab kušetile pikali
ja … vaikib. Psühhoanalüütik
ootab kannatlikult. Absoluutses
vaikuses möödub terve tund.
Siis tõuseb patsient püsti, annab
psühhoanalüütikule 50 eurot ja
väljub. Järgmisel päeval kordub
sama lugu. Ja ülejärgmisel. Siis
ei pea psühhoanalüütik enam
vastu ja küsib:
„Härra, äkki te räägite mulle,
mis teile muret teeb?“
„Naine, doktor,“ vastab patsient. „Ta ei jää minutikski vait!
Aga siin teie juures on hea. Vaikne…“
***
Pärast kaotatud jalgpallimatši

astub treener riietusruumi ja küsib:
„Kes tegi eile esimesena ettepaneku klaasi tõsta?“
Vaikus. Keegi ei reageeri.
„Küsin veel kord – kes tegi eile
ettepaneku viina võtta?“
Jälle vaikus.
„Hea küll, esitan küsimuse teisiti. Kes ütles eile esimesena, et
aitab, käigu kõik kuradile!?“
***
Kaks inglast suitsetavad kamina ees sigarit:
„Öelge mulle, James,“ katkestab üks neist vaikuse, „mida te
arvate sörkjooksust?“
„Ma arvan, Archibald, et mulle
see ei sobi,“ vastab James.
„Aga miks, James, see on ju
kasulik?“
„Vaadake, Archie, alati, kui ma
sörgin, loksub mul viski klaasist
välja…“
***
Kaks naftašeiki vestlevad:
„Mina eelistan sportlikku naisetüüpi,“ ütleb üks.
„Mina samuti,“ teatab teine.
„Näiteks abiellusin ma hiljuti
võrkpallinaiskonnaga...“

KINO
CINAMON
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
13.11 kell 13.15, 15, 15.30,
16.15, 18.30, 19.15, 20, 22,
22.15, 23; 14.11 kell 13, 14,
15.15, 15.30, 18.15, 18.30,
19.30, 21.15, 21.30, 22.30;
15.11 kell 13, 15, 15.30, 16,
18.30, 19, 20.45, 21.30, 22;
16.11 kell 13.15, 15, 15.30,
16.15, 18, 18.30, 19.15, 21.15,
22, 22.15; 17.11 kell 12.45, 15,
15.30, 16.15, 18.30, 19.15, 22,
22.15; 18.11 kell 12.45, 14,
15.30, 16, 18.30, 19, 21.30;
19.11 kell 12.45, 15.30, 16,
18.30, 19.45, 21.20, 22.30
Spectre
13., 16.–17.11 kell 11.15;
14.–15.11 kell 10.30 Pahupidi
14.–15.11 kell 12.30 Marslane
13., 16.11 kell 12.15; 14.–
15.11 kell 10.45; 17.–18.11 kell
12; 19.11 kell 11.45 Oihhh!
Noa laev on läinud
13., 16.11 kell 13.30, 18.15,
22.30; 14.11 kell 18, 22.15; 15.,
18.11 kell 17.45, 22.30; 17.11
kell 13.30, 17.45, 22.30; 19.11
kell 14.15, 17.45 Tapa oma
sõbrad
13., 16.–17.11 kell 11.45;
14.–15., 18.–19.11 kell 11.30
Viplala
13., 16.11 kell 16, 20.20;
14.–15.11 kell 15.45, 20.10;
17.–18.11 kell 15.40, 20; 19.11
kell 15.40 Tagasi tippu

RISTSÕNA

Näljamängud: Pilapasknäär – osa 2

13., 16.11 kell 14.15; 15.11 kell
22.15; 17.11 kell 13.45 Viimane
nõiakütt
13., 16.11 kell 11, 13, 13.45;
14.11 kell 11, 12, 12.45, 13.30,
14.45; 15.11 kell 11, 11.15,
12.45, 13.15, 13.30, 14.45;
17.11 kell 11, 13, 14; 18.11 kell
11, 12.30, 13.30; 19.11 kell 11,
13.30 Hotell Transilvaania 2

KOTKA KELDER
13.11 kell 21 Reliikvia
20.11 kell 21 Vana Kallim
LINNAMUUSEUM

20.11 kell 21 Kaisa ja Paul
Neitsov
21.11 kell 20 Themuri Sulamanidze
TARTU TÄHETORN

21.11 kell 13 Atlan Karp (bariton) ja Ralf Taal (klaver)

14.11 kell 18.30 Hääled
TARTU ÜLIKOOLI AULA

PAULUSE KIRIK
15.11 kell 17 Sügisbarokk:
Süütame küünla

14.11 kell 16 kontsert Muusika-aasta suurkujud
21.11 kell 17 XXI Lõuna-Eesti
meestelaulu päev

RISTIISA PUBI
12.11 kell 21.30 Privil
14.11 kell 21.30 Hea Story

TUBINA SAAL

19.11 kell 21.30 Alar ja Heikko

14.11 kell 15 Läti kammerkoori
Austrums kontsert

17.11 kell 16 Hotell Transilvaania 2

21.11 kell 21.30 Sada & Seened

VANEMUISE
KONTSERDIMAJA

18.11 kell 13, 14.45; 19.11 kell
12, 13, 15, 19, 21.45, 22 Näljamängud: Pilapasknäär osa 2

ROCK & ROLL

20.11 kell 19 Optimist – Evald
Vain 100

17.11 kell 20.30 Naisteõhtu:
Isad ja tütred

13.11 kell 21 Revolver & Ziggy
Wild plaadiesitlus
14.11 kell 21 Tharaphita

18.11 kell 18 Noortekas:
Näljamängud: Pilapasknäär
osa 2

20.11 kell 21 J.M.K.E.

18.11 kell 21 Esilinastus:
Näljamängud: Pilapasknäär
osa 2

18.11 kell 19 Vaid see on
armastus

KONTSERT

SALEMI KIRIK

TAMMISTU MÕIS
19.11 kell 18 Ott Lepland
TARTU JAZZKLUBI

12.11 kell 21.30 Taavi Peterson

12.11 kell 20 Martin Matti mälestuskontsert Bona Fide

19.11 kell 21.30 Robert Johnson (USA)

13.11 kell 21 Liisi Koikson

13.11 kell 21 She Bit Her Lip ja
Imandra Lake

ANNELINNA RAAMATUKOGU
kuni 18.12 näitus Elada, unistada, hõljuda – Tove Jansson
(1914-2001)
LINNARAAMATUKOGU
kuni 14.11 raamatunäitus Tartu kirjastused 5: Postimees
kuni 14.11 trumminäitus MATT

EDISON

GENIALISTIDE KLUBI

NÄITUS

14.11 kell 20 heategevuskontsert Lastefondiga laste heaks
18.11 kell 19 Aivar Teppo
19.11 kell 20 Teet Velling

kuni 14.11 Katri Ottani maalinäitus Maastikud
kuni 14.11 näitus Looduse
rütmid muusikas
TAMMELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 12.11 Imre Vallikivi fotonäitus Hetked

13.11 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund,
esineb Anna Humal (orel)

TANTSUKURSUS
ALGAJATELE,

17.11 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund,
esineb Arno Humal (orel)

E / N 20.30-22.00 nov-dets

JAANI KIRIK

20.11 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund,
esineb Anneli Klaus (orel)

EDASIJÕUDNUTELE

Tartu, Kaunase pst 68 saalis
www.sinilind.ee // 555675011
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Uuno Kivilinnast

Helju ja Hellad Velled – miks tegite mulle nii?
Leidsin varahommikul prügikasti
kõrvalt meelisõlle Karl Friedrichi kuuspaki. Tundsin kohe, et
lõpuks hakkab ka mul vedama.

Soov ühes lemmikbändiga laval rokkida jäi Uunole sedapuhku
püüdmatuks. 
HELLAD VELLED

Häda on nende naistega – enamasti
pole neil minu vastu mingit huvi, aga
kui tulevad, siis ikka kõik korraga. Kui
veel kaks nädalat tagasi tekkis tunne,
et polegi mitte kellegagi Õlle Taresse
Hellade Vellede laulujoru nautima
minna, siis ühel hetkel oli kohting
kokku lepitud koguni nelja luuaga.
Tõele au andes polnud ükski neist just
ülemäära ilus, aga vaatame tõele näkku: ka mina pole mingi kaunitar. Peamine, et omavahel asjad klapiks.

Umbkeelne sugulane
Neljast kõige sümpaatsem oli mulle
joodiknaine Helju, kellega vahepeal
peaaegu abieluranda purjetanud
oleksime. Leppisin temaga kokku
eelkohtingu teisipäeva õhtuks, kuhu
varusin kaasa kolmeliitrise pakiveini.
Õlut võin ma üksi juua, aga veini mitte mingil juhul. Olin väga elevil, sest
pole pool aastat väljas käinud. Televiisorist on juba ammu kõrini.
Sadasin oma võtmega sisse ja mida
näen – mingi täiesti umbkeelne jorss
istub diivanil, kus peagi armurõõme
lootsin nautida. Naine hakkas kohe
muidugi seletama, et see on tema kauge
sugulane, kes eesti keelt üldse ei räägi.
Võin olla küll loll, aga rumal ma ei ole.

Helju pakkus veel välja, et võiksime külalisest mitte välja teha ja ikka
veini juua. Nii pole mind veel kunagi
solvatud, mina teise mehega naist ei
jaga. Kui saabunud olin uhkelt taksoga, siis lahkusin kiirelt kahe bussiga,
sõitsin veel jänestki. Üldiselt ma kolumnis naiste nimesid ei avalikusta,
aga nüüd, Helju, sa saad! Andestan
joodikule, kuid mitte litsile.

Paadimehega lavale
Seejärel hüppasid alt ära ka teised
kaks naist. Mõlemad tõid põhjuseks
asjaolu, et olen liiga kuulus ja nad ei

julge minuga koos mõne paparatso
pildi peale sattuda. Ainsana jäi raudkindlalt sõelale 99-kilone daam, kes
küll kinnitas, et joob ainult vett. Vastasin, et seda võin talle kodust pudeliga kaasa tuua.
Ise olen aga pullimees ja otsin alati
uusi väljakutseid. Nii tegingi Hellade Vellede poistele, keda ka kõvadeks
rahvameesteks pean, ettepaneku
üheskoos kas või ühe laulu esitada.
Olin valmis „Viljandi paadimehe“
jaoks kodust akordioni kaasa vedama, sest see pill nende kollektiivis ju
puudub.

Vanemuise
aastalõpuball
30.12 KELL 19 VanEmuisE tEatri- ja KontsErdimajas
Nele-liis Vaiksoo ja olaV ehala — kristjaN ilumäe, aiVar tommiNgas,
gerli Padar ja Big BaNd tartu – „siNatra 100” — „läBi liNNa“ — Vaiko ePlik ja
kristjaN raNdalu — kelli uustaNi, margus jürissoN ja „glamBaNd“
VaNemuise sümfooNiaorkester ja VaNemuise draama-, ooPeri- ja
Balletiartistide etteasted
Õhtut juhiVad mariaN heiNat ja reimo sagor
Piletid NoVemBri lÕPuNi soodsamad!

Paraku ei saanud ideest mingit asja.
Bändi ninamees Märt Loddes seletas,
et aega on liiga vähe, pole vastavat
võimendust ning üldsegi on neil oma
kindel kava. Mina arvan aga, et nad
lihtsalt kartsid, et jätan nad täielikult
varju.
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3-toal korter Mõisavahe 38,
Tartu (üp 65 m², 9/9, 50 800 €).
Tel 5558 8642, BP Kinnisvara.

EHITUS

Maja kõrvalhoonetega või vahetada korteri või väikese maja
vastu Tartus. Tel 511 0681.
1,6 ja 3,2 t ekskavaatorite rent
ja kaevetööd. 80-110 € päevarent juhita. Tel 511 5786.

Vihmaveesüsteemide müük
ja paigaldus. Rennide puhastus. Katusematerjali müük ja
paigaldus. Tel 553 3733,
info@steel.ee, www.steel.ee.
Vundamendi soojustus ja
hüdroisolatsiooni tööd. Kui vesi
tungib keldrisse ja külm poeb
majja - võta ühendust, majale talveks sokid jalga! Raudkäpp OÜ,
tel 5568 2671, www.oskaja.ee.
Õhksoojuspumpade müük,
paigaldus. Osta järelmaksuga, maksma võid hakata 2 kuu
pärast! Tel 5388 4884,
www.ohksoojus.eu.

Aedade, väravate, automaatika, tõkkepuude müük, paigaldus, hooldus. Tel 501 6453,
nr1aiad.ee.
Ehitus- ja remonditööd. Viil- ja
lamekatusetööd, puitfassaadid, hoonete ja abihoonete
ehitus jne. Tel 5662 9930.
Ehitus- ja remontööd. Ehitus
Kiirabi OÜ, tel 5919 8885.
Ehitus- ja renoveerimistööd
vundamendist katuseni,
võtmed kätte. Tel 5820 2040,
vasker365@gmail.com.
Ehitus, remont, siseviimistlus.
Pikaajaline kogemus. Kvaliteet
garanteeritud! Tel 5622 9840.

KEEVITUSTEENUS

Ehitus, remont, viimistlus- ja
lammutustööd. Lõuna Eesti
piirkond. Tel 5858 6953.
Katuse- ja fassaaditööd, vundamentide remont ja soojustamine. Talvehinnad!
Tel 5649 4929.

• malm
• alumiinium
• roostevaba

MATERJAL
Müüa pidevalt ehituslikku
saematerjali (50x50 3-6 m, 100,
130, 150, 200; 25x50 3 m, 100,
130, 150, 200). Tel 5684 0777.
Ära anda kuni 2 tonni liiva Tartus Tähtveres. Tel 506 4350.

KINNISVARA MÜÜK

• Alati hea nõuanne!
• Professionaalne abi kinnismajaosad
varaKorterid,
ostul, majad,
müügil,
üürimisel
Tartus ja maakonnas.
• Kinnisvara komplekshaldus

Aitame kinnisvara müümisel ja üürimisel.
Meelis
Karu,
tel 511 5949
www.eravara.ee
Riia 9,
Tartu.
Eneeravara@eravara.ee
Lina, tel 504 8379
E-post:
0240
• www.robinson.ee
Tel742
742
7630
ja 506 6173.

Talu Alatskivi vald, Torila küla,
Toominga (eh 1916, krunt 13 000 m²,
maja üp 140 m², keskmine
seisukord, 49 500 €). Kutseline
maakler Peeter Meus, tel
506 2212, www.aadlivillakv.ee.
Talud Pajusi, Räpina ja Laekvere
vallas. Tel 511 0681.

KINNISVARA OST
1-toal korter. Tel 503 2345.
2-3-toal korter. Tel 5561 4114.
Kinnisvara Tartus. Ootan infot
suuremat remonti vajavate
1-3toaliste korterite kohta. Tel
56 503 503, Marko.
Korter Tartus (min 45 m², hind
kuni 45 000 €). Tel 5332 1735.
Metsakinnistud (ka läbiraiutud),
põllumaa ja raieõigus. Metsakinnistute ost ka koos hoonetega, hüpoteegiga, looduskaitsealadega ja kaasomandiga. Tel
523 4445.

ÜÜRILE ANDA
1-toal korter Annelinnas Mõisavahe tänaval. Tel 5805 5041.

ÜÜRILE VÕTTA
1-toal korter. Tel 503 2345.
2-3-toal korter. Tel 5561 4114.

Kõik ehitustööd ühest kohast:
www.innover.ee. Tel 5904 2174.
Lihvin, lakin, õlitan vanu laudja parkettpõrandaid Tartus. Tel
501 2115.

Tallinnas • Tartus • Pärnus • Valgas • Võrus
Viljandis • Raplas • Rakveres

Mütsid, sallid, kindad meilt!

Puurkaevud, pumbad, vertikaalne maaküte. Tel 552 3169,
priit@kaevupuurija.ee,
Kaevupuurija OÜ.
Soojustamine puistevillaga.
Tel 5665 0604, 502 0066,
puistevill@gmail.com.
Süstime seinad soojaks termovahuga (maja hind alates
600 €; konsultatsioon ja Thermi
termograafia). Tel 5660 6010,
www.therm.ee.
Teeme ehitus-, remondi- ja
maalritöid! Tel 5621 9255.
Teeme kõiki üldehitustöid üle
Eesti: fassaadid, katused, jne.
Tel 5683 5395,
siseehitus@gmail.com.

Lastepesu kliendikaardiga

-25%

Pakkumine kehtib 05.11 - 02.12.2015 või kuni kaupa jätkub.

Lai valik, mõistlik hind!
www.magaziin.ee

Korterid, majad, majaosad
Tartus ja maakonnas.
Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel.
Kalev Persidski, tel 5664 0706
Ragnar Paenurk, tel 5887 0888
742 0240 • www.robinson.ee

KOOLITUS
Emajõe Keeltekool: uued
kursused novembris.
Tel 740 4050, info@emajoe.ee,
www.emajoe.ee.

1-toal korter Varal (üp 39,4 m²,
3/1, rõdu, 7300 €). Tel 5558 8642,
BP Kinnisvara.
2-toal heas korras korter
(2/5, rõdu,
47,4
m², läbi
maja)
Korterid,
majad,
majaosad
Tel 5554Tartus
0831.ja maakonnas.
Aitame kinnisvara müümisel ja üürimisel.
Kai Persidski, tel 5190 3394
Gert Suik, tel 515 3773
Sõiduõppe A-, B-, BE-, C-,
742 0240 • www.robinson.ee
CE-kat veokijuhi täiendus-ja
ADR-koolitused. Lõppastme- ja
esmaabikoolitused aasta ringi.
Tel 507 8230, www.sõiduõppe.ee,
Kalda tee 30.
2-toal mug korter Alasi 32,
Tartu, (üp 55,1 m², 1/5, renov, D,
KÜTE
54 900 €). Kutseline maakler
Kaminapuud (lepp, kask). Tel
Sirle Uiga, tel 526 4198,
5683 3404.
www.aadlivillakv.ee.

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!
Kase- ja haavapinnud, kütte
klotsid (lahtiselt ja võrkudes). Tel
529 0183, www.elevus.ee.
Kaseküttepinnud (pikad ja
tükeldatud). Tel 5662 5014.
Kuiv 50 cm lõhutud okaspuu
(min kogus 3 rm, hind veoga
35 €/rm). Tel 5884 0999.
Kuiv kask 40 l võrk 2 €, kuiv
okaspuu 1,70 võrk, vedu tasuta.
Tel 504 5307.
Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puit- ja turbabrikett,
küttegraanulid. Vedu tasuta. Tel
523 8332, 433 3130.
Kuivad küttepinnud ja klotsid.
Lahtiselt ja võrgus. Võimalik
väikestes kogustes. Parim hind!
Tel 511 2625.
Küttepuud lahtiselt ja võrgus.
Vedu tasuta. Tel 568 3404.
Metsakuiv okaspuu 35 €/rm,
vedu tasuta Tartus ja Tartu lähiümbruses. Tel 504 5307.
Müüa 40 l võrkkotis puud. Lepp
2.50, kask 2.70. Vedu Tartus tasuta. Talveküte OÜ, tel 5341 2221.
Puitbrikett, kaminapuu, kuiv
kütteklots. Tel 5197 8500.
Puitbrikett, puidupelletid,
kütteklotsid, kaminapuud.
Tel 514 4555, www.puitbrikett.ee.

LOOMAD
Lemmikloomade ravi, vaktsineerimine, kiibistamine,
jooksuaja vastased süstid.
Tel 514 8998.

OTSIN TÖÖD
Raamatupidaja - värske pensionär, bilansivõimeline. Teadmisi
palju, raha vähe. Soovin vahetada teadmised raha vastu Tartus.
Tel 5665 7315.
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PAKUN TÖÖD
Kohusetundlikule ja hoolsale
kojamehele kesklinna ning
Annelinna piirkonnas.
Tel 5823 0411.
Nais- ja meespensionärile kioskisse (taara vastuvõtt, autoparkla
müüja-valvur, vajalik vene keele
oskus). Tel 5354 1882.
Otsime kogemustega koduabilisi, hooldajaid, lapsehoidjaid.
Tel 5340 2265, Pihel OÜ.
Raamijuhi abile. Tel 510 0187.
Vajatakse hooldajat 80 a naisele
(Tartust 25 km). Eraldi tuba. Tasu
kokkuleppel. Tel 518 9953.
Välikoristus Tartu südalinnas
Rüütli tn igal hommikul
ca 15 min. Tasu 20 € nädalas.
Info tel 528 7086,
e-post: mart@enomar.ee.

PÕLLUNDUS
Porgand, kapsas, punapeet ja
talvekartul (Laura/Gala) talust
Teile koju! Tel 5370 8010.
Telli omale koju kartulit, mett
ja köögivilju. Kvaliteetne kaup.
Kojuvedu tel 5356 8382.

RIIDED
Anne 51 kauplus Stiil: uued
riided Iirimaalt (kleidid, pluusid,
seelikud, püksid, spordiriided,
pesu).

Autoremont, autoelektrik,
diagnostika, summutite remont, õlivahetus, rehvitööd.
Tartu, tel 5853 3080.
Müü oma auto meile. Sobiva
tehingu puhul raha kohe kätte.
Info tel 5823 2707.
Sõiduautode ja kaubikute
keretööd ja remont. Soodsalt
keredetailid. Tel 504 0334,
allroads.ee.
Tartu soodsaim autorent!
Rendihind alates 14.40 €/päev.
Tel 5882 2288, www.zupst.ee.

TEENUSED

VÄIKEBUSSI RENT
1-2 päeva: 72 € kalendripäev
3-6 päeva: 66 € kalendripäev
7–… päeva: 60 € kalendripäev
Citroen Jumper (2014) • 8+1 kohta
diisel•110 kW•manuaal•püsikiirushoidja

511 6923 • aurel.ee/buss

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

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

Ehitus- ja renoveerimistööd
vundamendist katuseni,
võtmed kätte. Tel 5820 2040,
vasker365@gmail.com.
Ehitus- ja viimistlustööd (eraisik, KÜ, firmad jms). Pikaajaline
kogemus, töö kiire ja korralik.
Soodne hind. Tel 510 0645.
Elektritööd! Vajadusel 24 h
ööpäevas, head hinnad, kiire töö!
Tel 513 7844.

Salvkaevude kaevamine, puhastamine ja remont. Vajadusel
ülemiste rõngaste vahetamine.
Tel 557 4792.

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

Sanitaartehnilised tööd.
Tel 5660 1567.

Invatakso - transport ratastooli
ja raamiga. Suno OÜ,
tel 5849 4588,
invataksoteenus@gmail.com.

San-tehn tööd, elektritööd
(pistikute, valgusallikate, pottide,
kraanide, boilerite vahetus jne).
Tel 553 7638.

Sisekujundused, hoonete projekteerimine, olemasolevate
hoonete digitaliseerimine. Küsi
pakkumist! Tel 5564 1966.

Ametlik korstnapühkija Tartus ja
Tartumaal, Põlvas ja Põlvamaal.
Korrasoleku akt tasuta.
Tel 5191 6605.

Teen liht- ja abitöid nii firmadele kui eraisikutele. Tasu kokkuleppel. Tel 749 3124.

Vedu, kolimine (ka klaverid), laadijad, utiliseerimine.
Parimad hinnad! Tel 553 7638,
kiiredkolijad.ee.

Veo- ja kolimisteenused,
utiliseerimine suure kaubikuga!
Head hinnad! Tel 5897 5378.

Kaardid ennustavad!
Tel 900 1727, 24 h, 1,09 €/min.
Tellimine meilile: ennustus.ee.

ja

Ohtlike puude raie, tööd korvtõstukiga (21 ja 30 m). Maastikuhooldus OÜ, tel 5810 8597.

www.kummibox.ee esilehelt ja naudi järjekorrata kiiret rehvivahetust.

2. REHVIDE HOIUSTAMINE JA VELGEDE SIRGESTAMINE!

Jäta mugavalt rehvid meile hoiustusse selleks hooajaks.
3. TEHNOKONTROLL! Talveks valmisolek olemas? Kontrollime üle
aku, tuled, jah.vedelik, pid.vedelik, pidurid ja loomulikult veermik.

4. VARUOSAD, REMONT JA HOOLDUS!
5. REHVID e-poe hinnaga, veendu ise: www.carbox.ee
Tartus Kreutzwaldi 56D ja Teguri 37A, Valgas Kelli 7
Tel 5666 6141 Raigo, 5655 522 Martin, 5666 5444 Marek
Väljaandja: Ajaleht OÜ, Ülikooli 1, 51003 Tartu
E-post: info@tartuekspress.ee
Internet: www.tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress
Vastutav väljaandja:
Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee

Kõik tsaari- ja EW-aegsed (valmistaja Roman Tavast) märgid.
Hea hind! Tel 5649 5292.

Väike lastehoid pakub paindlikku teenust (osaaeg, õhtuti,
kokkulepetel). Tel 5559 9174.

Sõidukite ja hoonete klaaside
toonimine. Vaba 38a, Tartu, tel
5456 3333, www.alivinauto.ee.
Sõiduautode ja kaubikute
remonditööd. Autoelektrik ja
diagnostika. Tartu, tel 5853 3080.

TERVIS
Reiki raviseansid Tartus aitavad
kõikide haigusnähtuste korral
selgitades nende tekkimise põhjused. Tel 515 9794.
Reiki, kristalliteraapia ja kristallidega massaaž, kvanttehnika, maatrix, Accessi kehatehnikad. Kui oled väsinud, kurnatud,
mäluprobleemid, liigesevalud,
migreen, klimakteerium. Tel
5626 5646.

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

MIKS TULLA MEILE:
1. KVALITEETNE REHVIVAHETUS! Pane aeg mugavalt

EW- ja nõukaaegsed auto- ja
motoalased (Ford, Volga, IŽ-350,
IŽ-49 jne) raamatud.
Tel 5649 5292.

Veoteenus väikekaubikuga. Lisaks haagis. Arve. Tel 5348 8766.

Ohtlike puude langetamine. Tel
5699 9687.

- kõrge kvaliteediga rehvid
- hea kvaliteet ja väga hea hind

OST

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

Sõidukite klaaside müük, vahetus, parandus. Vaba 38a, Tartu,
tel 5456 3333, www.alivinauto.ee.

Tervendamise ja harmoniseerimise seansid. Elena – energiaterapeut ja rahva ravitseja
(Moskva). Ootan teid aadressil
Elva, Kesk 9. Registreerimine tel
5360 9798.

Nõukaaegne lihvitud merevaigust kee (maksan kuni 500 €).
Tel 5871 0351.
Tarbeklaasi toodang. Paku ka
vanemat kristalli ja portselani.
Tel 5893 8528.
Uute ja vanade, samuti nõukaaegsete raamatute ost.
Tel 503 3719.
Vanad raamatud, märgid, mündid, postkaardid, ehted, kunst
jm vanavara. Tartus ja Elvas! Tel
5649 5292.

VABA AEG
Lauatennis lastele. Tel 557 7677.

NÄGEMISE KONTROLL
PRILLIDE VALMISTAMINE-klaaside paigaldus raamidesse kiirtööna,
PRILLID KÄTTE SAMAL PÄEVAL!
REMONT-ninapatjade, kruvide asendamine, painutamine ja kohendamine
LASERKEEVITUS
Aspecta pro OÜ
KONTAKTLÄÄTSED
HOOLDUSVAHENDID
ANNE PRISMA (NÕLVAKU 2)
PÄIKSEPRILLID
Info ja registreerimine
SPORDIPRILLID
tel: 74 201 42

MEIL PARIMAD PAKKUMISED SELLEKS TALVEHOOAJAKS
ja

Septikud, reoveemahutid otse
tootjalt. Vajadusel paigaldus.
Tel 5306 5322, info@reovesi.ee.

Hõbedast esemed, ehted,
suhkrutoosid jm. Kokkuostudest kuni kaks korda parem hind!
Tel 5649 5292.

Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.

Kütte- ja ventilatsioonitööd.
Tel 5660 1567.
2 t miniekskavaatori kaeveteenus/rent. Raudkäpp OÜ, tel
5568 2671, www.raudkäpp.ee.

Sõidukite tuleklaaside
taastamine/poleerimine.
Vaba 38a, Tartu, tel 5456 3333,
www.alivinauto.ee.

Ummistuste likvideerimine,
boilerite puhastus, pottide,
torustike, kraanide vahetus. Tel
5621 7955.

Kändude freesimine.
Tel 5346 1476.

Elutoa pehme mööbli komplekt (diivan, tugitool, käivad lahti,
hästi hoitud). Tel 5591 0068.

MÜÜK

Transport tõstukiga väikeveokiga (3x2 m), tõstuk tõstab ca
500 kg. Tel 501 6453.

Santehnilised tööd, vannitubade remont. Tel 5813 5496.

Kullassepatööd. Abielusõrmused kiirtööna. Ketid, sõrmused,
kõrvarõngad käsitööna.
Tel 502 7894.

SISUSTUS

60 a naine majaga Tamsalt otsib
sõpra-elukaaslast, töötavat ja
autoga. Tel 5846 4613.

Rakkekaevude kaevamine,
puhastamine, süvendamine ja
remont. Tel 5638 1774.

Elektritööd. Teen elektritöid
Tartumaal. Hinnad soodsad. Tel
5609 3099.

Kui soovite jagada muret või
lihtsalt vestelda, helistage tel
749 3124.

Pakume tasuta riideid ja jalanõusid 12.-14. novembril kl
10–16 Tiigi 55, Tartu, Tartu Laste
Turvakodu.

TUTVUS

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

Sanitaar- ja kapitaalremont.
Ehitus- ja lammutustööd. Ka
elektri- ja torutööd.
Tel 5837 2544.

Kellassepp Annelinna keskuses.
Ehte-, prilli- ja
kellaparandus.
Patareivahetus
vaid 3,50 €!

Odavad rõivad, Kastani 121.
Kogu kaup -50%. E-R 10-18,
L 10-15.

1994.-2006. a sõiduautode
kokkuost. Väga kiired tehingud!
Raha kohe kätte! Tel 553 3060.

Bussiteenus Eestis ja välisriikides
(sh Venemaa ja Valgevene, Ukraina, 29-52-kohalised bussid).
Aljona Company OÜ, tel
5344 5349, aivar64@gmail.com.

Kanalisatsiooni-, toru- ja elektritööd. Tel 735 3777, 5566 1888.

Kpl Stiilsed Rõivad Võru 126A
Tartus (Sõbra Maxima vastas)
lisatakse iga päev uut kaupa.

SÕIDUKID

Pakun raamatupidamisteenust
väikeettevõtetele.
Tel 5699 8032.

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

Kauplusest Stiilsed Rõivad leiate soodsat ja moodsat kaupa.
Olete oodatud Võru 126A, Tartu.

Müüa uhiuus plüüspõrandavaip
beežides toonides (155x235).
Tel 742 8113.

Boilerite puhastus, veemõõtjate vahetus, san-tehnilised
tööd. Tel 5646 9025, 734 8044.
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E-R 9-20
L-P 10-16

mob: 53 845 524
e-mail: optikaservice@gmail.com

OPTIKA + service

TK UEU LLU TLU SI
1 kuulutus =1€

+KM

(90 tähemärki)

tartuekspress.ee/kuulutused
kuulutus@tartuekspress.ee Ülikooli 1, Tartu
Lõunakeskuse ja Eedeni infolett E–P 10–21

TOIMETUS • tel 730 4535
Peatoimetaja: Kaur Paves kaur@tartuekspress.ee
Reporter: Janari Kintsiraud janari@tartuekspress.ee
Reporter: Rasmus Rekand rasmus@tartuekspress.ee
Reporter: Sten Sang sten@tartuekspress.ee
Reporter: Aet Rebane aet@tartuekspress.ee

Kujundaja: Priit Kivisoo priit@tartuekspress.ee
Keeletoimetaja: Terje Jepiselg terje@tartuekspress.ee
REKLAAM • tel 730 4455
Müügiesindaja: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee
Kuulutuste vastuvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee
LEHE TELLIMINE (18 € / 3 kuud) telli@tartuekspress.ee
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REKLAAM

Neljapäev, 12. november 2015

Kui soovid kindlat töökohta pidevalt laienevas
ettevõttes, siis tule tööle Maximasse!

Tartu Maxima X/XX
kauplused kutsuvad tööle
- KASSAPIDAJA-MÜÜJAID
- LETITEENINDAJAID
- SAALITÖÖTAJAID
Ettevõte garanteerib:
- stabiilse palga
- tasuta lõunasöögid
- erinevad motivatsioonipaketid
- tööalase tasuta koolituse
Täitke tööotsija ankeet meie kodulehel: WWW.MAXIMA.EE
Saatke CV: PERSONAL@MAXIMA.EE. Tel 5556 6239.

SLOVAKKIA
SUUSAREIS!
mäed, veepargid, termaalveebasseinid.

Pakett “765”

7 päeva
6 ööd
5 mäepäeva

260 €

koopad, lossid = SLOVAKKIA

TULE TARTU PARIMASSE FOTOPOODI!
Ülikooli 6a aadressilt leiad:

* Dokumendi- ja stuudiofotode pildistamise
* Vanade must-valgete fotode taastamise
* Tartu ilusaima valiku pildiraame ja -albumeid
* Suureformaadiliste fotode trükkimise
* Kvaliteetse foto- ja stuudiotehnika

NOVEMBRIKUU ERIPAKKUMINE!
Kuni 30.11.2015 kehtib kuulutuse ettenäitajale
10x15 5-päeva foto hinnaks vaid 0,13€!

Jasna / Tatranská Lomnica
Štrbské Pleso / Ruzomberok
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Aurel apartement

GRUPP.
TULGE!

aurel.ee
Tel 511 6923

45 00
27 00

45 00
27 00

-40%

-40%
45 00
27 00

Suurused
42–43

Rohkem kui
100 erinevat
mudelit

36 00
12 00
45 00
31 50

-40%

45 00
12 00

-30

%

36 00
25 20

-30%
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Fotoluks Tartus, Ülikooli 6a, tel 730 9540, tartu@fotoluks.ee
Avatud E-R 9-18, L 10-16 www.fotoluks.ee

32 00
25 60
Eedeni keskus Kalda tee 1C, Tartu

-20%

