Ma ei ole kunagi aru saanud sellest
kurtmisest, kuidas Tallinna-Tartu
maanteel on võimatu liigelda –
täiesti kuiva seljaga tulen ära.
Hindrek Riikoja
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Hea noor tööotsija vanuses 16-29!*

Kuku raadio, 4. november

kutsub:

Isadepäevakontserdid

pakub TASUTA praktilist KOOLITUST

„Kuidas jõuda oma unistuste töökohani“,

kus saad teada rohkem enda võimaluste ja tööturu kohta
ning julgust teha häid valikuid. Koolituse (kokku 130 h) osad on:

TARTU ELUASEMEFOND

1. Ettevalmistus tööotsinguks, 41h, 4. Karjääritee planeerimine, 16h
2. Töövestlus, videotreeningu meetod, 19h 5. Arvuti tööotsingul, 8h
6. Tööklubi, 30h
3. Tööõigus, 16h

P 13.11
kell 12

Koolitusele järgneb tööpraktika sobivas ettevõttes,
samuti võimalus minna erialasele kursusele ja saada
tasuta nõustamist (psühholoogiline, karjääri-,
sõltuvus-, tööõigus- ja võlanõustamine).
Koolitus on TASUTA. Transpordikulud kompenseeritakse, koolitusel on tasuta toitlustamine.

Vajalik on REGISTREERUMINE enne infotundi,
mis toimub 23.11.2016 kl 13, kontakt 511 8793
või margit.tago@jmk.ee
Asukoht: Tartus Lutsu 14a, II korrusel, Avatud
Hariduse Liidu ruumides. Vaata ka www.jmk.ee
*oodatud on noored, kes ei ole omandanud kõrgharidust

sihtasutus

Mooste Folgikoda
kell 17

Karlova Teater
Tartus
BERIT

KONTSERT

REMONDI OMA KODU
SOODSA LAENU ABIL

Tutvu tingimustega www.eluasemefond.ee
ja vajadusel konsulteeri telefonil 742 3292.
Laen on finantskohustus. Mõtle läbi oma rahalised
vajadused ja laenu tagastamise võimalused.

Piletid müügil Piletilevis
hinnaga 10-14 €, koolieelikud tasuta

Grupitellimused 5056240

Krediidi kulukuse määr on 6,36% ja krediidi kogukulu 5812,50 €
tingimusel, et laenusumma on 5000 €, fikseeritud
intressimäär 6% aastas, tähtaeg 5 aastat ja lepingutasu 25 €.
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Mässajad valmistuvad võimupöördeks ka Emajõe ääres!?
Rõivase valitsuse kukkumise tõmbetuules
sosistatakse ka Tartu
raekoja koridorides juba
poolavalikult soovist
reformierakonna 1997.
aastast kestnud hegemooniale lõpp peale
teha. Nagu poliitikas tavaks, osapooled kinnitama ei kipu, ent võimalust
ei välista.
Volikogu esimees, keskerakondlane Vladimir Šokman
tõdes stoilise rahuga, et säärased spekulatsioonid hõljuvad õhus aasta ringi. „Teatud
Tallinnas pesitsevate jõudude ambitsioonid muuta
Tartu asju on olemas olnud
koguaeg. Kui nad viimaste uudiste taustal valjemini
üles kerkivad, pole ka midagi
üllatavat. See puudutab pealinna parteikontoreid rohkem. Meile juhtnööre tulnud
ei ole. Kui peaks tulema, siis
leian olevat mõtet ja võimalust rääkida.“

Tundmatud muutujad
Samas ei välistanud Šokman
täielikult võimalust, kus IRL
reformi välja vahetaks. Peale
valijate antud mandaadi saab
siin kaalukeeleks olla lokaalsete parteijuhtide koostöötahe
või selle puudumine. „Laias
laastus – ette võetud asjad
saavad tehtud. Koostöö sujub,
ütleks, rahuldavalt. Linn on
arenenud. Nii meie kui sotside meelest võiks mõnigi asi
saada kiiremini tehtud, aga
eks tahtmised üldjoontes ongi

alati suuremad kui jõudlus.
Ma küll olen kuulnud soovidest linnavalitsuse koosseisus
muudatusi teha, aga mitte otse
allikatest. Sellise soovi olemasolu on ju arusaadav.“
Šokman manitseb,
et matemaatiliselt ei
tasu poliitikale läheneda ning kaks
pluss kaks ei võrdu siin neljaga,
vaid tuleb arvestada „õigeid koefitsiente“. Tema
kinnitusel tänasel
volikogu istungil
üllatuslikke päevakavapunkte, mis
umbusaldust kajastaks, ei tule.
IRL-i fraktsiooni esimees Jüri Kõre mõistab,
miks ärevus valitseb reformierakonna põllul. Kuna
aga suur osa kohalikust parteiladvikust hoidvat nelja
jäsemega kramplikult oma
toolidest kinni, pole ka suunamuutusest konkreetselt
midagi rääkida. Või veel pole
rääkida?
„Mul pole infot, et sotsid
praegu millegagi väga nuriseks. Nad on oma niši hõivanud, kehtestades end väga
aktiivselt linnaplaneerimises,
esindades üllatuslikult hoopis
ettevõtjate, mitte kodanike
huve. Keskerakond suuresti
lohiseb järel.
Küsimus iseenesest on õige.
Tean reformi ärevust ja tõmblusi. Kas ka teised partnerid
tunnevad vajadust kursimuutuseks? Selleks peaks IRL pak-

Praegu juhib linna keskerakonna,
sotside ja reformi koalitsioon (32
häält volikogu 49-st). Asendades
viimase IRL-iga tuleks summaks 28.
Kommunaalpoliitika on tunduvalt lihtsam, konkreetsem ja
praktilisem. Lahknevused võivad tulla pikemaajalistes arengutes ja kavades. Järgmisel sügisel oleks mõttel juba jumet.“

Meer ei mängi

k uma neile
midagi meelitavat? See tähendaks, kuna eelarve jääb ju samasse suurusjärku, et meie
oma soovidest ja lubadustest
valijale tuleks midagi vähemaks jätta.“

Kõik on võimalik
Teemadest, mis Kõre meelest vajaks kohe lauale tõstmist, pole puudust, ent lahendusi pakkuma ta ei kiirusta:
„On liiga vara veel!“ Juhul, kui
IRL pääseks liivakasti, oleks
neil enim kohti (11) volikogus,
mis justkui annaks automaatselt ka linnapea positsiooni.
Kas vastutuse võtmiseks ollakse valmis? „Kõik on võimalik.

PVC-akende kampaania

4.-18. november

Talv tuleb külm ja praegu on tagumine aeg
aknad ära vahetada!
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TARTU MÜÜGIESINDUS:
Riia 128, E-R 9.00-18.00

tel. 744 1129
tartu@aknakoda.ee

Täpsem info:

www.aknakoda.ee

Olen
va lmis.
Aga see on
puhtalt teie
s p ek u l a t s io on ,“
lükkas Kõre kilbiks ette
meedia.
„Kes räägib? Nimed? Faktid?“ justkui ehmub Tõnu Ints
küsimuse peale reformist reformikate vastu. „Plaani pole.
Ei näe ka vajadust. Kui on arutatud teemat, siis nii, et minu
kõrvu pole ulatunud. Rahul
me muidugi ei saa olla toimuvaga. Me pole kunagi lõpuni
rahul. Alati saaks enamat.
Valijad meile paraku rohkem
hääli ei andnud, peame oma
positsiooniga arvestama.
Mina seal erilist vahet ei näe,
kas valitseda koos ühe või teise
parteiga. Koolimajad-tänavad
tahavad ikka korda tegemist,
sõltumata kellegi ilmavaatest.

Linnapea Urmas Klaas möönab, et IRL-i sepitsusi võib
oletada, ent paleepööret ta ei
pelga. „Linna koalitsioon on
väga kokkuhoidev, vastastikku
usaldav. Nii eile kui täna oleme
Tallinnas partneritega arutanud ja leidnud ühiselt, et tuleb
hoida lahus tasandid keskvalitsuses ja Tartus.“
Kas teema jutuks võtmine
pealinnas tõendab omakorda,
et ohutuled on tõsiselt vilkuma
löönud? „Minu juhitav linnavalitsus ei tegele võimumängudega. Olen tõsine inimene. Kogu
Tartu linnavalitsus koosneb
tõsistest inimestest, kes teevad
tööd, et linn areneks.“ Pea kaht
kümnendit reformierakondlikku võimu Tartus ei pea Klaas
mingil juhul paigalseisuks, küll
aga stabiilsuse näitajaks.
Teoreetiliselt saaks enamusvalitsuse linnas moodustada
ka ilma kahe suure parteita
ehk liidus IRL, sotsid ja valimisliidud (6 kohta), ent koguneva 25 häälega vaevalt keegi
selle pinnal püsimist julgeks
ennustada.
RASMUS REKAND
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LAUSEGA

LUGEJA KIRI
Aitäh Marekule
Lapsed tõid mulle Tartu
Ekspressi ja kuigi ma eesti keelt ei valda, meeldis
mulle väga artikkel aadressil Kaunase pst 46 tegutsenud noortest pättidest.
Tahan teid tänada, et
teemast kirjutasite. Lisaks
tahan veel rõhutada, et
korteriühistu juhatuse liige Marek Trojanovski aitas
meid samuti väga, alati
kuulas, toetas.
Seevastu majahaldur
Jüri Juntson, kes tegelikult asjaga tegelema oleks
pidanud, ei reageerinud
absoluutselt. Temal on
kõigest ükskõik, isegi politseisse avaldust ei suutnud kirjutada. Ainult raha
korjab meie käest, aknad
on koridoris ka kolm aastat vahetamata.
Meie maja laguneb ju
tasapisi koost. Marek küsib
alati Jüri käest, mida vaja,
aga see ainult lubab, kuid
ei tee midagi. Teine juhatuse liige Aku Samarüütel
ei taha samuti kedagi kuulata, temalgi on ükskõik ja
teeb ainult seda, mida Jüri
ette kirjutab.
Eks Marekul ole raske ka,
sest ta ei ela meie majas.
Tahame koos kõigi püstaku elanikega tunnustada
Mareku mehisust ja julgust, et ta viie kuu jooksul
vabatahtlikult meie püstaku vallutanud bandiitidega võitles. Just sellist
esindajat nagu Marek me
vajamegi.
Aitäh ka teile, härra Kaur
Paves, et teemast kirjutasite ja aitasite pättidest jagu
saada. Oleks selliseid inimesi vaid rohkem.
Julja
Kaunase pst 46 elanik
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Hüvastijätt
Euroopaga
Pühapäeval kell 19 esilinastub Elektriteatris Maria
Schraderi linateos „Stefan
Zweig: Hüvasti Euroopa“,
millele eelneb kell 17 saksa
kultuuri instituudi vastuvõtt
Ülikooli kohvikus.

1,49
Ehkki loo peakangelane avalikkuse tähelepanu ei soovi, on ta enda pärast südant valutama pannud terve magalarajooni. 
KAUR PAVES

Kes ööbib parklas?
Terve Eesti elas kaasa
Eedeni ette elama kolitud Rootsi autotööstuse
tippsaavutusele, mille
kohta ilmnevad üha
kummalisemad detailid.
Maksimarketi Kalda tee
poolse sissekäigu vahetus läheduses seisis nädalaid halli karva
Saab, millel omalaadse tehnilise uuendusena püsis vasak esiratas vaid velje peal. Kui esialgu
võis arvata, et ootamatult purunenud rehv sundis omaniku
arvatust pikemale mõttepausile, siis aja venides hakkas üha
enam linnarahvast vaatamisväärsusele pilku heitma.

Lubja tänav ootab
Kauplust majandava Tartu
Tarbijate Kooperatiivi kommunikatsioonijuht Herdis
Olmaru kinnitas, et politseid
on sõidukist teavitatud. „Kuna
auto teisaldamise õigus on
üksnes politseil, siis ei saa me
hetkel sõidukiga midagi ette
võtta,“ tunnistas ta veel teisipäeva hommikul.
Samal päeval, enam kui nädal pärast esmakordset teavitust, viis liikluspolitsei Saabi
siiski silma alt ära. Küll aga
ilmnes pressiesindaja teatel, et
registris olev omanik on sõiduki juba tükk aega tagasi edasi
müünud, kuid sõiduki uus
omanik ei ole seda ümber vormistanud. Ometi tuleb soetatud auto viie tööpäeva jooksul

pärast omandamist liiklusregistris ümber registreerida.
Süvenemine 1999. aastal arvele võetud Saab 9-5 Estate’i sisustusse pani mõningaid möödujaid koguni arvama, et autot
kasutatakse ajutise elukohana:
sisse oli seatud magamisase,
mida soojendas hulk kaltse.
Linn soovitab siiski tungivalt
analoogsesse situatsiooni sattunud isikuid pöörduda pigem
kodutute varjupaika aadressil
Lubja 7. „Varjupaik annab abi
linnas elavatele täisealistele
isikutele, kellel puudub ööbimiskoht ja võimalus seda endale tagada,“ rõhutas varjupaiga kõneisik Egeriin Heldus.
Mida aga peale hakata palju kannatanud neljarattalise
sõbraga? Salapärasel parklafanaatikul tasuks ehk tuge
otsida MTÜ-sse Eesti Saabiklubi koondunud kaasentusiastidelt. „See on ju ammu
teada tõde, et igast rehvifirmast saab -30% vabalt alla. Ja
kui ei saa, siis kohe järgmisest
saab,“ kõlab asutajaliikme Kalvi Nõmme lohutus. „Keegi ei
müü enam rehve letihinnaga.“
Sõidukit elamispinnana ei
maksaks siiski kasutada ja
masina eest tasuks ka seestpidiselt hoolitseda. „Mul läks
sõbral garaažis salong kasvama – mõnusalt rõve roheline
hallus tuli peale kõigele,“ hoiatas Ivo Aasma.
Ametlikku teenindust pakub Saabidele Ringtee tänaval

tegutsev Carring. „Siiani pole
sealt eriti head nahka tulnud,
nagu kuulda on,“ märkis Lauri
Rood samas.

Leidub hoorajaid
Kui Saab juba südamelähedane on, soovitaks Lauri Türk
istumisalusena mudelit 9-5
alates aastast 2006 ja 9-3 kuni
aastani 2002. „Ma just ütleks
nii, et Saab 9-5 puhul valiks
mina 2004.–2005. aasta masina,“ oponeeris Raivo Sell. „Kõige adekvaatsem soovitus, mida
kindlasti jälgi, on see, et lase
auto enne ostu Saabi töökojas
üle vaadata.“
Edvin Kangro tunnistas, et
9-5 on teiste Saabide kõrval
tõesti märgatavalt pirtsakam.
„Aga paluks mitte ära unustada tõsiasju, et kasutatud autol
ja kasutatud autol on vahe. On
autosid, mis on endise omaniku
poolt ära hooratud, ilmselt omanik kiitis veel takkagi,“ tõdes ta.
Paul Randrüt sedastas, et
eriti madalat kütusekulu Saabi juurest otsida ei saa. „Selle
tarvis on loodud mõned muud
margid nagu Golf, Getz, Tipo,“
kirjeldas ta.
Samas tuleb Andres Tederi
hinnangul ka vajutamisega
piiri pidada. „Spidomeeter
näitab õiget kiirust, aga ühel
päeval saad pildi. Millega tõestada, et liikusid õige kiirusega?
Jääb üks võimalus: trahv ära
maksta ja ongi kõik,“ õpetas ta.
KAUR PAVES

Head lapsevanemad!
2015. ja 2016. a. sündinud lastele on
Kultuuriministeeriumi tellimusel valminud
kinkeraamat “Pisike puu”. Raamatu saab
kätte Tartu Linnaraamatukogu
lasteosakonnast (Kompanii 3/5)
E-R 9-20, L 10-16 või lähimast harukogust.
Kaasa võtta lapse isikukoodiga dokument.
Info: www.luts.ee, tel 736 1390.

miljonit eurot jagas EAS piirkondade konkurentsivõime
tugevdamise investeeringute raames Tartumaa projektidele.

Kakelung bussimekas
3. novembri õhtul puhkes
bussijaamas tüli kahe tipsutanud keskealise härra vahel,
mille käigus 34-aastane mehepoeg kolm aastat vanemale kolleegile kallale läks.

kilomeetri pikkuse kergliiklustee ehitamine, mis kulgeb Kasesalu tänava ääres
E. Wiiralti ja Mugasto tänava
vahel ning peaks valmima
detsembri alguseks.

Vaade linnale
Alates 11. novembrist on
kunstimuuseumis avatud
muuseumi rikkalikke kogusid tutvustav näitus linna kujutavast maalist ja graafikast
läbi Eesti kunstiajaloo.

Linnud konverentsile
Ornitoloogiaühingu 95. tegevusaasta tähistamiseks
toimub 11. novembril Dorpati konverentsikeskuses
linnukonverents, kus Eesti teadlased räägivad oma
valdkonna uuematest uuringutest ja teadmistest.

Noortel kunstnikel
uus šeff
Lastekunstikooli uueks juhiks valiti Piret Viirpalu, kes
alustab tööd uuel aastal jaanuaris.

Lõngu printima
Kõrgema kunstikooli tekstiiliosakonna dotsent Kadi
Pajupuu leiutas uudse lõngaprinteri MultiWeave, mis
kasutab materjalina traditsioonilisi lõngu.

Ihaste ratastele
Ihastes Pallase pst 100 kinnistul algas uue, ligi poole

SÄHVATUS

Noored ihalevad
digipasse
Koolitusprogrammis Samsung Digi Pass löövad kaasa ka Tartu kunstikoolis 3D
kujundaja erialal õppivad
Iris Allese, Valeria Potjava ja
Markus Orgusaar, kes loovad
internetiportaali, mis võimaldab kunstnikel omavahel
tutvuda.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

BURKAKEELDU ENNETADES: sünnis näokate lisab
meelekindlust mandunud Läänega võitlemiseks.

FACEBOOK / MÄRGATUD24 TARTUS
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Palametsa
pajatused

398.

Vähemalt tuhandeaastane Aldjas peab suutma rahuldada samuti määramata vanusega
Aino unistusi. 
MARIS SAVIK

Strandberg püüab
LASTE SALASOOVE
Vanemuise näitleja Priit
Strandbergi debüütlavastus „Aino ja Haldjas“
meelitab Teatri Kodusse
lapsi, kes teavad, et suurimaid soove ei tohi välja
rääkida.
Varem vaid stseenide kirjutamisega piirdunud Strandberg kinnitas, et teadis algusest peale väga selgelt, millist
tükki noortele vaatajatele teha
tahtis. „Vanemuine pakkus
välja, et võiksin midagi lavastada, otsisin materjali, mis
vastaks minu ideele, aga ei
leidnud seda. Niimoodi ongi
keeruline, kui hakkad materjali oma raamidesse suruma,“
meenutas ta. „Siis otsustasingi, et kirjutan näidendi ise.“’

Vanaema lood
Loo pühendas Strandberg
oma vanaema Ainole. „Mitmed ideed on tulnud tema lapsepõlvelugudest, mis ta mulle
rääkinud on,“ märkis ta.
Nimitegelane Aino kujutabki endast last, kelle vanus pole
kuigi oluline. „Rolli mängib
Marian Heinat, väga andekas
27-aastane näitleja. Kas teha ta
nelja- või kümneaastaseks, pole
enam väga suurt vahet,“ selgitas
Strandberg. „Iga inimene võib

KEEVITUSTEENUS
• malm
• alumiinium
• roostevaba

ise mõelda, kui vana see laps on,
ja tunda ära näiteks oma lapse.“
Teise osatäitjana mängib
haldjas Aldjat Vanemuise
värske liige Karl Laumets, kes
peab välja uurima, milline on
Aino suurim soov, ning selle
täitma. Aino aga teab, et oma
suurimaid unistusi ei tohi välja rääkida, sest siis ei lähe need
täide. „Haldjas on kindlasti
eatu tegelane, vähemalt tuhat
aastat vana,“ arvas Strandberg.
Teatri Kodu pidas lavastaja väga intiimseks ja soojaks
mängukohaks. „Mina olen
seal ühes lavastuses mänginud
ja see oli väga oivaline kogemus. Laste kohalolu ja vahetu
reaktsioon kõigele, mida nad
näevad, on näitlejale suurepärane harjutus,“ rääkis ta. „Kunagi ei saa sa käia ühte ja sama
rada pidi, sest lapsed võtavad
etendusi vastu väga erinevalt.
Kui nad juttu hakkavad rääkima, pead kohe kohanema ja
pakkuma midagi uut, et nad
uuesti konksu otsa saada.“
Lastele on Strandberg noore
näitlejana aga esinenud kõvasti, meenutagem või lavastusi
„Armunud kastis“ ja „Totu
kuul“. Samuti on ta Lotte-lugudes mänginud nii jänes Albertit kui põhjapõder Gustavit.
„Usun, et lastele mängimise

kogemus on nelja teatriaasta
peale üsna laialdane,“ arvas ta.
Strandberg rõhutas, et üritas
kirjutada südamest nii, et see
nii teda ennast kui lapsi ja nende vanemaid võiks puudutada.
„Proovide käigus on selgunud,
et see on kõige rohkem esimese ja teise klassi laste lugu,“ ütles ta. „Aga on prognoosimatu,
kuidas laps seda lugu vaatab.“

Heebrea helid
Ka muusikaline kujundamine käib Strandbergi hinnangul
lastelavastuse puhul sootuks
teistmoodi. „Seekord ma ei
kirjuta muusikat, vaid valin
seda. Väga raske on, sest pead
arvestama, et lugude kulminatsioonid näiteks taustaks ei
sobi,“ kirjeldas ta.
Kõige raskem ongi lavastaja
väitel oma ideedest loobuda:
kui on mingi kinnisidee, aga
see ikkagi ei toimi, siis tulevat
süda külmaks teha. „Õnneks
ei pidanud ma muusikast siiski loobuma, selleks on Eric
Whitacre’i viis heebreakeelset
armastuslaulu, mille salvestas
just plaadile ka naiskoor Sireen. Seda võiks nimetada Disney muusikaks, mida muidu
Eesti lastelavastustes võib-olla
palju ei kasutata,“ lausus ta.
KAUR PAVES

ARMASTUS
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Uuno Kivilinnast

21. sajandi küüditamine
Naabrite tagakiusamine
hakkab ületama igasuguseid inimlikkuse piire.
Käpardlik juukselõikus Anne
tänaval, mille üle oma kuulsas
rubriigis kurtsin, läks mulle ikka väga kalliks maksma.
Salongiomanikust naabritädi
Irina Andrejeva mahitusel on
mind korralikult letti võetud.
Tegin ühel päeval keldriaknal
rahulikult suitsu, sest praeguse
koerailmaga välja ei kipu. Jäin
kohe muidugi ühistu esimehele
vahele, kes kohapeal teist nägugi ei teinud. Ta teab küll, et ma
ühises keldris erinevaid pahesid naudin. Aga nagu öeldakse:
vaga vesi, sügav põhi.
Paar päeva hiljem marssiski
mu keldrikontorisse kolmeliikmeline juhatus ning esitas
kirjaliku ultimaatumi, milles
käskis omavoliliselt hõivatud
ruum 10. novembriks vabastada. Hinge ajas täis küll: mul
on ju terve köögisuurune tuba
seal erinevat sodi prügikastidest kokku korjatud. Armastan rõhutada, et ära jõuab asju
alati visata, kuid rämpsust
leiab ka tõeliseid pärleid.
Läksin väga närvi, sest viimasel ajal tikuvad üldse kõik
mul ajudel tallama. Kolmekesi ühe kallale tulnud mehed

nõudsid veel mingit allkirja,
mida ma muidugi ei andnud,
vaid saatsin kollektiivi otse
sõnu sea v***u. Mina oma surmaotsusele alla ei kirjuta.
Nüüd peangi siis sorteerima,
mida jätta ja mida ära kinkida.
Oma viimast sõna pole ma
mõistagi veel öelnud: hoolitsen selle eest, et ka kellelgi
teisel enam ühisruumides midagi hoida ei lubataks. Saagu
siis juba kõigil kehvem. Täiesti
ennenägematu õelus: aastaid
pole minu tegevus mitte kedagi häirinud. Pigem olen ühisvara järele valvanud.
Kõik see viitab ilmselgelt
ühele inimesele. Andrejeva

olgu rahulik: praegu ma midagi kättemaksuks ette võtma ei
hakka, sest seos oleks liiga ilmne. Tuleb uus aasta ja küll siis
veel näeme, kes keda. Venelane on tavaliselt küll eestlasest
kangem, kuid mitte alati.
Muidu viksi ja viisaka naabrina olen suutnud end niivõrd
kokku võtta, et ühistu esimehele enam koridoris tere ei ütle.
Eelmine esimees oli selles osas
palju asjalikum – temalt ma
tegelikult aastaid tagasi suulise loa keldris toimetada saingi.
Kõnealune ruum kuulus varem
ära kolinud naabrile, kuid esimees vajas sealsetele veekraanidele juurdepääsu ning tänutä-

Mozart ja Salieri
Teatridirektor
N. RIMSKI-KORSAKOVI JA W. A. MOZARTI LÜHIOOPERID
MUUSIKAJUHT JA DIRIGENT TAAVI KULL — LAVASTAJA JAAN WILLEM SIBUL
KUNSTNIK MARE TOMMINGAS — VALGUSKUJUNDAJA MARIS SAVIK
ESIETENDUS JUBA SEL LAUPÄEVAL!

heks ukse mahalõhkumise eest
sain vaba pinna omale.
Too esimees on tänaseks
juba umbes 99-aastane ja ilmselt kokkulepet ei mäletagi.
Kirjutasin talle siis blanketi
valmis ja käskisin alla kirjutada, kuid vanahärra keeldus,
mispeale sai temagi ukse paukudes sea suguelundisse saadetud. Ega siis alati pea leping
kirjalik olema, inimlikkus
võiks ka midagi maksta.
Õnneks lohutab mind uus
pruut, kellega oleme tõelisteks
hingesugulasteks saanud. Kui
ise olen kõva pullimees, siis
teda võin enda lehmaks pidada
küll. Kuigi oleme avalikkusel
palunud uudishimu talitseda,
ei ole ei minu ega tema majas
vist kuumemat jututeemat. Isegi ilmateade ei huvita vanamutte nii palju kui Uuno uus suhe.
Viimaks saigi sõbrannal kiibitsejatest kõrini ja kallistas
mind otse keset koridori naabrieide nähes. Tõesti äge tegu,
mis näitab, et tema ei häbene
mind ega mina teda. Vahtigu
naabrid siis pealegi või kutsugu politsei, ega see keelatud
pole. Oleme vabad ja vallalised
ja võime teha, mida soovime.
Ei peaks kellegi asi olema, kus
ja kellega ma käin ja kas panen
eest või tagant.

15.-29. DETSEMBRINI
ÜLE EESTI!

ANNELY PEEBO / C-JAM / URMAS LATTIKAS
15.12. VANEMUISE KONTSERDIMAJA
16.12. TALLINNA KAARLI KIRIK
17.12. RAKVERE KIRIK
18.12. KURESSAARE KIRIK
19.12. PÄRNU KONTSERDIMAJA

26.12. TALLINNA JAANI KIRIK
27.12. VILJANDI PAULUSE KIRIK
28.12. HAAPSALU KULTUURIKESKUS
29.12. PAIDE KIRIK
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Fantastilised elukad ja kust neid leida

EHITUS

Ehitus, katus, remont, viimistlus, lammutustööd. Teeme töid
kogu Lõuna-Eestis.
Tel 5858 6953.

Pensionärile
poole rohkem ooperit!
TEILE KÕIK NOVEMBRI OOPERIPILETID -50%
12.11 / 16.11 / 30.11 Mozart ja Salieri. Teatridirektor
18.11 Carmen
19.11 Lucia di Lammermoor
27.11 Aida
Suurepärased solistid maailmakuulsates ooperites!
Henriette Bonde-Hansen (Taani) — Jomante Šležaite (Leedu)
Aleksandra Kovalevitš (Ooperiteater Helikon, Moskva)
Karmen Puis (Vanemuine) ja paljud teised!
Piletid müügil Vanemuise teatri kassades ja vanemuine.ee, piletilevi.ee, piletimaailm.com
Soodustus kehtib kuni kohti jätkub!

KINO

16.–17.11 kell 19.20, 22 Hacksaw Ridge’i lahing

CINAMON

11.–12., 14.11 kell 15.15,
19.45, 22.20; 13.11 kell 15.15,
19.15, 22.10; 15.11 kell 15.15,
17.10, 19.45, 22.20; 16.–17.11
kell 15.20, 20.15, 22.30 Saabumine

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
12.–13.11 kell 10.50 Lemmikloomade salajane elu
12.–13.11 kell 11.15 Kured
11.11 kell 12.15; 12.–13.11 kell
12.40; 14.–16.11 kell 13 Miss
Peregrini kodu ebaharilikele
lastele
11.–15.11 kell 21.30 Tüdruk
rongis
11.–15.11 kell 15.45, 20.20;
16.–17.11 kell 15.45, 21.30
Suletud
11.11 kell 17.05; 12.–13.11
kell 12; 14.11 kell 11.45; 15.11
kell 17.30; 16.–17.11 kell 13.30
Õnn tuleb magades
11.11 kell 11.45, 12.45, 15, 17.15;
12.11 kell 10.30, 12.50, 15, 17.15;
13.11 kell 10.30, 12.50, 15, 17.10;
14.11 kell 12.45, 15; 15.11 kell
11.30, 12.45, 15; 16.11 kell 11.30,
12.45, 15.15; 17.11 kell 11.30,
12.15, 15.10 Trollid

11.11 kell 12.30; 12.–13.11
kell 10.40, 12.30; 14.11 kell
12.30, 15.30; 15.–16.11 kell
12.15, 15.30; 17.11 kell 11.40,
13.20 Solani ja Ludwigi suur
juusturalli
16.11 kell 21 Ole rohkem:
Fantastilised elukad ja kust
neid leida
16.11 kell 18 Noortekas:
Fantastilised elukad ja kust
neid leida
17.11 kell 11.15, 14, 16.45,
19.30, 22.15 Eellinastused:
Fantastilised elukad ja kust
neid leida

KONTSERT
EDISON
10.11 kell 21.30 Randal

11.–12.11 kell 22.30; 13.11
kell 14; 14.11 kell 14, 22.30;
15.11 kell 21.45; 16.11 kell
21.15; 17.11 kell 18 Jäämurdja

12.11 kell 20 Manta (Läti)

11.–12., 14.11 kell 13.15;
13.11 kell 22.20; 15.–17.11 kell
13.10 Jack Reacher: Ära iial
mine tagasi

12.11 kell 19 MTJ 35. sünnipäevapidu

11.–13.11 kell 17.30; 14.,
16.–17.11 kell 17.20; 15.11 kell
13.20, 17.20 Max Steel

ANNELINNA RAAMATUKOGU

11.–16.11 kell 17.45; 17.11 kell
17.40 Valgus ookeanide vahel
11.–12., 14., 16.11 kell 14.15,
16.45, 19.10; 13.11 kell 14.15,
16.40, 19; 15.11 kell 14.10,
16.45, 19.10; 17.11 kell 14.15,
16.30, 19.10 Doktor Strange
11.–12.11 kell 14; 13.–15.11
kell 22 Audiitor
11.–12.11 kell 19.30, 22.15;
13.11 kell 19.20, 21.45;
14.–15.11 kell 19.20, 22.10;

KAARDID
ENNUSTAVAD
Tel 900 1727
24 h • 1,09 €/min

Ennustuste tellimine,
ka kirjalikult:
ennustus.ee

Ehituspuusepatööd: puitkarkassid, saunad, puitfassaadid,
puitpõrandad jms. Tartu, tel
5749 4994.
Katuste ehitus ja remont. Töö
kiire ja korralik. Tel 5625 1750,
tomeli.ee
Katuste ja puitfassaadide ehitusja remonditööd. Tel 515 7062.

Kõik ehitustööd ühest kohast:
www.innover.ee. Tel 5904 2174.
Miniekskavaatori rent ja
kaevetööd. Tel 511 5786,
www.miniekskavaator.ee.
Sanitaar- ja kapitaalremont,
elektri- ja torutööd. Ehitus- ja
lammutustööd. Garantii. Tel
5837 2544,
viimistlus.lammutus@mail.ee.
Soojustamine puistevillaga.
Tel 5665 0604, 502 0066,
puistevill@gmail.com.
Vannitubade remont, plaatimine, torutööd. Tel 5830 3488,
plaadimeister.edicy.co.

MATERJAL
Saematerjal otse tootjalt!
Vedu üle Eesti, Tartus tasuta! Tel
5656 4624, info@puiduplats.ee.

KINNISVARA MÜÜK

VANEMUISE
KONTSERDIMAJA

NÄITUSED
kuni 3.12 Nikolai Šarubini
fotonäitus Kihnu motiivid
KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU
kuni 26.11 Kristjan Alliku
näitus Joon: linoollõikeid ja
joonistusi

2-toal ahik majaosa Tartus Kalmistu 14a (üp 100 m², 2/2, kelder,
kuur, oma saunamaja, vajab rem,
27 900 €). Kutseline maakler
Peeter Meus, tel 506 2212,
786 8080, www.aadlivillakv.ee

LINNARAAMATUKOGU
kuni 15.11 raamatunäitus Eesti
kauneimad raamatud 2015
kuni 15.11 merekultuuriaastale
pühendatud raamatunäitus
Mereäärne maa
kuni 3.12 raamatunäitus Akadeemik Hans Kruus – 125
TAMMELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 6.12 Greesi & Peeter Langovitsi fotonäitus 374 minutit
Leidenis
kuni 20.12 fotonäitus Sügisene pööripäev

Äripind Jõgeval Tallinna mnt 9
(eh 1979, üp 321 m², 2/3, kivimaja, elekter, vesi, kanal, 30 000 €).
Kutseline maakler Peeter Meus,
tel 506 2212, 786 8080,
www.aadlivillakv.ee

KINNISVARA OST
1-toal korter. Tel 503 2345.
2-3-toal korter. Tel 5561 4114.

2-toal korter Tartus või linna
lähedal. Raha kohe.
Sae- ja höövelmaterjal
Tel 5450 6898.
Sise- ja välisvoodrilauad,

Ahiküttega korter. musta lepa saunamaterjal,
hööveldatud puitmaterjal,
Tel 5351 7298.

Puitmaterjal Annikorus

kuni -30%

http://balticloghouses.ee • info@balticloghouses.ee • Tel 5681 6905

kütteklotsid pliidipuudeks.

Garaaž Tartus või lähimas
ümb- ja
• Hööveldusruses. Tel 5811 3422.

saekaatriteenus

Keskküttega korter•Tartus.
Veo- jaTel
tõsteteenus
5681 1160.

• PUITBRIKETT

Maatükk, krunt või lagunenud Tel 5341 66
hooned. Tel 5382 4774.
Maja Tartu linnas. Otse omanikult. Kiire! Tel 5817 2199.

Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel.
Meelis Karu, tel 511 5949
Ene Lina, tel 504 8379
742 0240 • www.robinson.ee
Neljapäev, 10. november 2016
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Haluküte OÜ müüb lõhutud
küttepuid lahtiselt, võrgus,
konteineris + lõikamisjääke. Tel
504 3100.

Tel 7 420 240
5190 3394
www.robinson.ee

Kinnisvarateenused aastast 1997

Tartu soodsaimad
vahendustasud

Korteri müügil: 500 €
Maja müügil: 900 €
Üüripinnal: 50% vahendustasust
Jaanika
Kallejärv
Korterid,
majad, majaosad
Tartus
ja maakonnas.
Tel 5558
8642
baltprojektjaanika@gmail.com
Aitame kinnisvara

müümisel ja üürimisel.
Kai Persidski, tel 5190 3394
Gert Suik, tel 515 3773
742 0240 • www.robinson.ee

Metsakinnistud (ka läbiraiutud),
põllumaa ja raieõigus. Metsakinnistute ost ka koos hoonetega, hüpoteegiga, looduskaitsealadega ja kaasomandiga. Tel
523 4445.
Ostan Tartus remonti vajava
korteri või majaosa. Sobiva asjaga kiire tehing. Tel 56 503 503.
Soodne 2-toal korter Tartus.
Võib olla kehvas/keskmises
seisus. Tel 5373 3655.
Talumaja, mis võib olla hooldamata ja remonti vajav.
Tel 522 5495.

Kask 2 €/võrk, okaspuu 1,70 €/
võrk ja kuiv okaspuu 50 cm 35
€/rm. Vedu tasuta. Tel 504 5307.
Kuivad kase- ja männiküttepuud (30 cm, 40 l võrgus, alates
2 €/võrk, vedu hinnas).
Tel 510 9337.
Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puit- ja turbabrikett,
küttegraanulid. Vedu tasuta. Tel
523 8332, 433 3130.
Kuivad küttepuud võrgus 40 l.
Tel 5821 2229.
Küttepuud (lepp, kask). Vedu
tasuta. Tel 5683 3404.

Müüa erinevat puitbriketti, kas
10 kg paki kaupa või terve alusega 96 pakki. Parim hind! Suuremate koguste puhul transport
tasuta. Ringtee 8, tel 551 2162.

Akud, rehvid ja varuosad linna
parima hinnaga! 195/65R15
naelrehv 32 €, lamellrehv
205/55R16 29 €. Aku 66 Ah / 520
A / 47 €; 78 Ah / 680 A / 59 €; 98
Ah / 720 A / 73 €. Tartu Sõbra
keskus, Võru tn 55F.
Tel 5620 5415, info@extensa.ee,
www.extensa.ee

Boilerite puhastus, veemõõtjate vahetus, san-tehnilised
tööd. Tel 5646 9025, 734 8044.

San-tehn torutööd, elektritööd
(boilerid, segistid, wc-potid,
ummistused). Tel 5349 9106.

Ehitus ja renoveerimine vundamendist katuseni. Vesi, küte,
kanal paigaldus. Tel 5820 2040.

San-tehn tööd, boilerid, torud,
wc-potid, kraanid, veemõõturid, veeavariid. Tel 553 7638.

Ehitus- ja viimistlustööd (era
isik, KÜ, bürood jm). Töö kiire ja
kvaliteetne! Hinnad soodsad! Tel
510 0645.

San-tehn tööd, kraanid, torud,
potid jne. Ummistused ja vee
avariid. Tel 5621 7955.

Ehitus, remont, viimistlus,
elektritööd, san-tehnilised
tööd. Tel 507 2387.

Fekaalivedu 24/7, ka laupäeval
ja pühapäeval. Tel 5340 2060,
Veodeestis@gmail.com.

Hõberublade ost
20 €/tk.
Tel 5803 6752.

2-3-toal korter. Tel 5561 4114.

KOOLITUS

Müüa uus diivan ja tugitool
Malin (650 €). Tel 5390 6314.

PAKUN TÖÖD

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

Autoklaaside müük, paigaldus,
parandus, toonimine.
Klaasikahjude käsitlemine.

Plaanid kolida, said päranduseks korteri? Ostame üleliigse
vanakraami/raamatud.
Tel 5649 5292.

SIXKLAASID OÜ Tähe 127,
Tartu. Tel 5067180. www.sixklaasid.ee

Fekaalivedu, survepesu,
ummistuste likvideerimine.
Tel 558 8811, www.fekto.ee.
FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.
Fotograaf Tartus. Portree-,
pere- ja pulmafoto. Sündmused
ja üritused. Tel 5303 6546, www.
mariomesi.com.
Kanalisatsiooni-, toru- ja elektritööd. Tel 735 3777, 5566 1888.

Pesumaja REA pakub tööd pesumaja töötajale. Tel 747 7486 või
tulla Sepa 20, Tartu.

KÜTE

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ
E T K N R 10.00 - 18.00 Telefon: 765 4202
Aadress: Ringtee 1, TARTU

HAUAPIIRDED VAASID PINGID

Müüa puitkasvuhooneid. Kaared sobivad ka lambalauda või
muu abihoone ehitamiseks. puitkasvuhooned.wordpress.com

Korstnapühkija Lõuna-Eestis,
ka maal. Ametliku akti vormistamine, redel kaasas.
Tel 5191 6605.
Korstnapühkija, tähtajad
lühikesed! Võimalik teenindada
tööstushooneid ja korterelamuid, peale tööd ! Tel 5805 0201.

Tel 514 2173

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!
Ahju- ja katlapuud (kuivad, 50
cm, lepp, haab, kask). Vedu tasuta. Min kogus 3 rm. Tel 5301 1161.

Odavad rõivad, Kastani 121.
Kogu kaup -20%. E-R 10-18,
L 10-15.
Pakume tasuta riideid ja
jalanõusid 17.–19. novembril kl
10–16 Tiigi 55, Tartu, Tartu Laste
Turvakodu

SÕIDUKID
1994.–2008. a sõiduautode
kokkuost. Väga kiired tehingud!
Raha kohe kätte! Tel 553 3060.

Veo- ja kolimisteenus, utiliseerimine, laadijad, vedu üle Eesti
parimahinnaga. Tel 553 7638.

Ümmarguste või ovaalsete
kividega merevaigust kee.
Maksan kohe kuni 700 €. Tel
5871 0351.

Veotakso. Tel 501 5312.
Veoteenus. Kolimisteenus.
Utiliseerimine (olmejäätmed,
mööbel, majapidamispraht jne).
Tel 5623 3867.

Alkholi ja suitsetamise vastane
kodeerimine. Tel 5669 0462,
Margus.

Kändude freesimine. Tel
5346 1476, www.niitmine.ee
Ohtlike puude raie ja puude
hooldustööd. Tel 5686 6157,
info@nordicarb.ee.
Asjatundlik korstnapühkija.
Korralik töö ja tehtud tööde kohta akt. Helista TahmaToomasele
tel 5347 4363.
Boileri puhastus, paigaldus.
San-tehnilised tööd.
Tel 507 2387.

Plastakende hooldus, remont
ja paigaldus. Tel 5698 1284.
Printerikassettide kiire täitmine! E–R 9–17, Raekoja 13, Tartu.
Tel 744 1100, www.futari.ee
Rakkekaevude kaevamine, puhastamine ja remont. Rõngaste
vahetamine. Tel 557 4792.

Vanad kindlustus-, reklaam- ja
ametiasutuste sildid. EW- ja
nõukaaegsed. Raha kohe! Tel
5649 5292.

Vedu ja kolimine, utiliseerimine, klaverid, laadijad.
Tel 5621 7955, kiiredkolijad.ee

TERVIS

Jõe butiigis alates 09.11 kõik
kasutatud riided -20%! Soola
10 (avaturg, Dorpati vastas)!
Facebook: Jõe butiik

30 cm, 1 ruum = 37 € / 39 €
40 cm, 1 ruum = 34 € / 37 €
50 cm, 1 ruum = 32 € / 35 €

Uus vann vanasse vanni, garantii 3 a. Lisainfo tel 503 1943,
www.vannvannis.ee.

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

RIIDED

LÕHUTUD KÜTTEPUUD
toores lepp / kask

Ostan koolimärke, kõiki tsaarija EW-aegseid märke ning
nõukaaegseid märgikarpe.
Tel 5649 5292.

TEENUSED

Otsime kogemustega hooldajaid, koduabilisi. Tel 5340 2265,
www.pihel.ee

PÕLLUNDUS

Mündid, medalid, paberrahad,
fotod, raamatud, kollektsioonid - igasuguse vanavara ost.
Tel 5649 5292.

Ostan vanavara - raamatud,
mündid, märgid, sõled, ehted,
uuriripatsid, kellad, fotod. Tel
5649 5292.

Müüjale-teenindajale kellaja kullapoes. Vajalik inglise k
suhtlemise võimekus, tehniline
taip, kuna tuleb teha väikeseid
peenmehaanika töid, väljaõpe
kohapeal. Tel 502 8248.

A-, B-, BE-, C-, CE-kat, veokijuhi ameti- ja ADR- ning lõppastmekoolitused. Tel 507 8230,
Kalda tee 30, www.sõiduõppe.ee

Siseviimistlus-, remondi- ja
paigaldustööd. Tel 5606 4572.

Maalid, ikoonid, graafika jm.
Muuda kasutuna seisev kunst rahaks! Raha kohe. Tel 5649 5292.

Tulede taastamine 30 €/paar.
Vaba 38a, Tartu. Tel 5456 3333,
alivinauto@gmail.com,
www.alivinauto.ee

1-toal ahiküttega korter Karlovas. Tel 503 8019.

1-toal korter. Tel 503 2345.

Septik (PE materjal, CE serifikaat). Reoveemahutid, müük ja
paigaldus. Tel 5306 5322,
info@reovesi.ee.

alates 1 €

ÜÜRILE ANDA

1-toal korter Tartus.
Tel 5375 6777.

Suuremas koguses igasuguseid
raamatuid aastatest 1920–
2013. Hinnad soodsad.
Tel 5385 2304.

Elektritööd. Tel 5699 9800.

MÖÖBEL

ÜÜRILE VÕTTA

Marke kõigist maailma riikidest.
Hindan kataloogide järgi margikogusid. Tasu kokkuleppel. Tel
5385 2304.

Hõbedast ehted, lusikad, sõled
jm. Kokkuostudest kuni kaks korda parem hind! Tel 5649 5292.

.ee/kuulutus

Lemmikloomade ravi jm teenused. Vaktsineerimine soodsalt.
Tel 514 8998.

MÜÜK

OST

Elektritööd! Tel 513 7844.

kuulutus
2 minutiga

LOOMAD
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Tervendamise ja harmoniseerimise seansid. Elena - energiaterapeut, sensitiiv ja rahva ravitseja
(Moskva). Tel 5360 9798.

VABA AEG
Lauatennis Visa spordihallis. Tel
557 7677.

Ajaleht OÜ, Ülikooli 1, 51003 Tartu
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Vastutav väljaandja: Kaupo Torim,
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Keeletoimetaja: Terje Jepiselg
Kujundaja: Priit Kivisoo
Reklaam: Malle Pastak
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Meelis Kaldalu, Janari Kintsiraud,
Kadri Külaots, Rauno Põld,
Aet Rebane, Rasmus Rekand,
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www.sadloy.ee
www.pkp.ee

BETOONI

TALVEREHVID 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 33 €
185/65 R15 al 39 €
195/65 R15 al 40 €
205/55 R16 al 43 €
205/60 R16 al 48 €
215/55 R16 al 59 €
215/60 R16 al 52 €
215/65 R16 al 55 €
215/50 R17 al 63 €
215/55 R17 al 65 €
225/45 R17 al 56 €

225/50 R17 al 65 €
225/55 R17 al 67 €
225/60 R17 al 71 €
245/70 R16 al 93 €
225/65 R17 al 69 €
235/65 R17 al 77 €
235/60 R18 al 89 €
195/70 R15C al 58€
205/65 R16C al 62 €
215/65 R16C al 65 €
235/65 R16C al 76 €

Saadaval palju teisi mõõte.

PILGRIMi saapad - kvaliteet
soodsa hinnaga!

www.magaziin.ee
RINGTEE 10, Tartu

kuni

-30%

Pildil on illustreeriv tähendus.

E–R 8–17.30
L 9–14
Ravila 51, Tartu
Tel 534 534 99
5664 3661
744 7719

Neljapäev, 10. november 2016

Pakkumine kehtib 03.11.-30.11.2016 või kuni kaupa jätkub.

