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Kohv keerab pilgu Taaralinna
Pärnumaa napsas meilt
küll Rail Balticu, kuid
õiglus pole siit ilmast
veel lõplikult kadunud,
sest vastu võib Tartumaad õnnistada Viinahaua legend Hillar Kohv
isiklikult.

Nelli Teataja staarreporter Hillar Kohv ei soovi elult palju – kõigest Anne Veski parimate palade lakkamatut kõlamist kõigis raadiojaamades. 
ERAKOGU

Jõujoonte muutumise tagamaid tuleb otsida õige ammusest ajast. Teadupärast on
kirjaneitsi Kohv enamikele
Maarjamaa meediaväljaannetele kaastöid teinud juba aastakümneid – viis ju ohjeldamatu
produktiivsus ta omal ajal ka
kultussaate „Wremja“ tegelaskujuni.

Nõuab kaadrimuutust

Näo järgi eetrisse
Ei ole Kohvi tähelepanust
pääsenud ka kodumaisele
muusikale keskendunud Elmari raadio. „Algusaastatel oli
Elmar tipp-topp raadiojaam,
sest siis olid huvitavad saated
ning tervitussaadetes edastati
ka kõikide tervituskirjad. Sel
ajal oli Elmari peatoimetajaks
Andres Panksepp,“ meenutas
mees ise ilusaid päevi.
Juba 2004. aastast mekib
peatoimetaja leiba aga Owe Petersell. „Tema juhtimise ajal on
Elmar muutunud ülbeks ning
loeb näo järgi tervituskirju eetrisse,“ kõlas Kohvi eksperthinnang. „Näiteks minu kirju ei
loeta eetrisse juba aastaid ning
kui keegi mind Elmaris tervitab, siis öeldakse lihtsalt eesnimi.“ Enda väitel on Kohv jaama
aadressil teinud suurt kriitikat
ning saatnud järelpärimise ka
peatoimetajale endale, kuid
pole mingit vastust saanud.
Peterselli nägemus läheb
Kohvi omast diametraalselt
lahku. „Minu arvates on selliste inimeste, nagu Hillar
Kohv, meedias kasutamine
ebaeetiline,“ põhjendas ta.
„Me oleme Kohvi kirjadele
vastanud, kuni need olid viisakad. Kui hakkasid saabuma
sõimukirjad ja samasisulised
postitused sotsiaalmeedias,
siis lõpetasime temaga suhtlemise.“
Meeleheitele aetud Viinahaua mees on pöördunud ko-

EESTI PUITMÖÖBEL

OTSE KODUMAISELT TOOTJALT

guni TV3 kiunusaate juhi Ain
Allase poole. „Aga tundub, et
ka teda see teema ei huvita. Ka
ükski teine ajaleht minu kriitikat Elmari aadressil ei avalda, kuigi olen korduvalt kirju
saatnud, näiteks Õhtulehele,“
kahtlustas vanameister ringkaitset.
Samuti tõrjus Kohv süüdistusi sõimu levitamises. „Tegemist on juba põhimõttelise
küsimusega, miks Elmar minuga selliselt käitub?“ päris ta.
„Minu tervituskirjad on olnud
alati viisakad ning ma pole kellegi aadressil midagi halba kirjutanud. Tuntud persoonidest
olen tervitanud alati super
staar Anne Veskit.“

Vaimustus Marekist
Õnneks on saritervitajale
abikäe ulatanud rahvusringhääling – automaatvastajale
jäetud kõned on alati avaldatud. „Vikerraadios saab jätta
igal laupäeval pärast „Soovide
aeg“ saadet kella 16 ja 17 vahel
automaatvastajale ühe minuti
jooksul tervitused ning need
kõlavad siis järgmisel laupäeval saates,“ rääkis mees vaimustusega.
Veelgi enam kuulub Kohvi
süda aga Emajõe Ateena tõus-

TARTU

va tähe Marek Veeli veetavale
netiraadiole Playsound, mis
on enda ümber koondanud
suisa omaette paralleeluniversumi. Lennutasid ju Sodiaagi töölissööklas peetavad diskod orbiidile DJ Heiki
Hainsalu ühes lembehääl Leo
Lehepuu ja klahvpillimängija
Raimo Tilgoriga. Aasta halvimaks lauluks pärjatud DJ
Heiki „Kallis“ on küllap igavesti muusikasõprade mällu
jäädvustunud, mida viimased
ühtlasi kibedalt kahetsema
peavad.
„Netiraadio Mareki eestvedamisel alustas möödunud suvel ning seal on igal õhtul kell
19-22 ja tihtilugu ka kauem
soovisaade, kus mängitakse
eetrisse kõikide soovilaulud
ning kõlavad ka tervitused,“
kiitis Kohv uut lemmikut.
„Playsoundil on juba tuhandeid kuulajaid ning Marek
saab õhtu jooksul vähemalt
sada tervituskirja.“
Lisaks tervitustele ja soovilugudele muudavad Veeli
programmi imetabaseks ka
intervjuud tuntud staaridega,
nagu Kohvi suurim iidol Anne
Veski, aga ka Marju Länik ning
Sünne Valtri Patusest Poolest.
Kvaliteetse meelelahutuse

juurde käivad tüngakõned ja
tutvussaade.

Jope toodab klikke

Siiski ei tähenda eeltoodu,
et Kohvi terav keel pisemaid
säästaks. Näiteks on tema
pahameele alla sattunud ka
Saaremaa Kadi raadio. „Pia
Käesel on üks selline veidrik,
kes ei oska üldse tervitusi eetrisse lugeda. Nüüd läheb sama
teed Siim Metsmaa, kes on ka
viimasel ajal jätnud minu tervitused eetrisse lugemata ning
ei ole mänginud ka soovilaule,“ lajatas mees. „Ettepanek:
Kadi raadio võiks oma saatejuhte vahetada. Peagi teen ka
video Youtube’i keskkonda ja
avaldan Kadi raadio kohta arvamust.“
Kadi tegevdirektor Gunnar
Siiner pani vanameistrile südamele, et nende soovisaate
pikkus on 60 minutit, mistap

Veel kinnitas, et Kohv on
Anne Veski soovilood alati kätte saanud, olgu selleks
siis „Võlg on võõra“ või midagi muud. „Tegelikult tellib ta
meilt midagi iga päev: tema
enda sisse lauldud „Jätke võtmed väljapoole“, samuti „Aiamaja“ remix tuleb mõnel õhtul
isegi kolm korda,“ kurtis ta.
„Mõnikord mul tõesti lihtsalt
soovitud lugu ei ole, siis palun
alati vabandust,
aga Veski lood
on mul kõik ole- Ükski teine ajaleht minu kriitikat Elmari aadressil ei avalda,
mas.“
Unenägu pä- kuigi olen korduvalt kirju saatris oma raadionud, näiteks Õhtulehele.
jaamast tabas
Veeli eelmise
aasta juunis. Ärgates põru- võivad tellitud laulud selle
taski mehepoeg otsemaid le- jooksul kõlada vaid tosinahekülge registreerima. „Mul le valitule. „Meie enam kui
on Rate.ee-s kuulutus väljas 20 000 kuulajast edastavad
ja jope peal ka kiri raadio ni- meile soovilugusid paljud, seemega, eks inimestele jääb hea ga peab tegema valikuid. Kui
reklaam ikka silma. Tuttavad on soov edastada oma tervitus
räägivad omakorda oma tut- koos soovilooga mingil kindlal
tavatele ja nii ta läheb. Hilju- kuupäeval, siis on kuulajal võiti kuulas meid ühel õhtul üle malik helistada meie tasulisele
4200 inimese ja soovikirju telefonile,“ märkis ta.
tuli 64,“ kiitis mees, kelle järgKAUR PAVES
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miseks eesmärgiks on seatud
FM-sagedus.
Tagantjärele targana võib
aga tõdeda, et Kohvi pöördumine Tartu netiraadio poole
kirjutati tähtedesse juba 2006.
aastal, kui Ülejõe ööbik Igor
Maasik elik Onu Bella ta esinemise käigus Türil bravuuritar Arnold Oksmaaga paari
pani. Taas olid tollal mängus
väikeraadio kombitsad, ehkki sünnipäeva pidanud Kuma
esindus jäi staaride turvalisuse
tagamisega hätta ning kohalikud teismelised andsid pruutpaarile puuhalgudega mõnevõrra kolakat.

56 488 967
www.vedamine.eu
andrus@vedamine.eu
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LAUSEGA

LUGEJA KIRI
Koerte-kasside
ärist Soome
Mulle tõsiselt ei anna hingerahu asjaolu, et eelmises Tartu Ekspressis
süüdistatakse olematutes
pattudes minu endist kolleegi Katrina Kavelahtit,
kes on tõenäoliselt meie
seast lahkunud ega saa
ennast ise kaitsta.
Artiklis kahtlustab Maire
Järvala Külitses paiknevat
maja, kus Kavelahti aastaid
tagasi üürnikuna elas, illegaalses loomade hoiustamises. Kõikide varjupaika
saabuvate loomade kohta
on olemas dokumentatsioon – vastuvõtmise akt
ja millisel viisil nad välja on
läinud, kas on eutanaasiaakt või loovutusleping.
Jah, meilt on ka läinud
loomi Soome, Rootsi,
Saksamaale, Belgiasse ja
kõige kaugem paik on olnud Havai. Kuid need on
üksikjuhtumid terve meie
kümneaastase ajaloo peale ja mingit sellesuunalist
eraldi tegevust me ei harrasta. Samuti ei tee me
koostööd Soome loomade päästmise ühingutega,
kuna puudub kontroll, mis
loomadest edasi saab.
Aastal 2007 saime ise
ka valusa õppetunni, kui
üks väga tore koer, kelle
me vastu Katrina tahtmist
ühele sealsele ühingule loovutasime, jäi pärast
seda tiirlema mööda hoiukodusid, kuni ta lõplikult
silmist kaotasime. Katrina
oli see inimene, kes sõdis
tungivalt Soome adopteerimiste vastu, öeldes,
et seal ei ole meil võimalik
kontrollida loomade edasist käekäiku. Samuti ütles
ta alati, et looma soovija
peab tulema ise Tartusse kohapeale vaatama –
mingeid vahendajaid me
ei kasuta praeguseni.
Umbes aastatel 2006–
2007 töötas Katrina esialgu vabatahtlikuna, hiljem
palgalise kassitalitajana.
Mingil ajal leidis ta erialast
tööd Estikos. Pärast seda
tehti talle pakkumine Bigbankist Soome divisjonis
töötamiseks, kus ta tegutses laenunõustajana. 2012.
aasta sügisel läks ta Eestist
lõplikult ära Soome.
Pärast seda olen ma talle saatnud kirja oma koera
(kelle fänn ta oli) ainukese
pesakonna kohta 9. märtsil
2013. Ehkki ma küsisin seal
tema käest, kuidas tal tervisega on ja kuidas ta kassid
kolimise üle elasid, ta sellele vastanud enam ei ole...
Kirke Roosaar
loomade varjupaiga juht

3

Päise päeva ajal
24. jaanuaril kella 18.50 ajal
teatati politseile, et Soola
tänaval bussijaama lähistel ründas tundmatu mees
64-aastast naist, kes viidi
tervisekontrolliks traumapunkti.

naraamatukogu kohvikuruumis kirjanduskohvik, kus
vaatluse all on 2015. aasta
kirjandusfestivali Prima Vista
külalise, noore austria kirjaniku Valerie Fritschi romaan
„Winteri aed“.

5300

eurot andis linn MTÜ-le
K-klubi teeneka tartlase,
treeneri ja sporditegelase
Fred Kudu 100. sünniaastapäeva tähistamiseks.

Vangerdus Vaksalis
Vaksali tänava rekonstrueerimistööde tõttu on osaliselt
suletud Vaksali-Tiigi ristmiku juures asuv raudteeäärne
parkla, ajutiselt pääseb sisse
Vanemuise-Vaksali ristilt.

Rembrandt kodus
Täna kell 18 langeb eesriie
Tammelinnas Västriku 16
korternäituselt, kus esitletakse läbi kolme korruse Mar
kus Kasemaa väljapanekut
„Rembrandtist, Da Vincist ja
Picassost Kitse ja Kasendorfini“.

ESKIIS: OÜ INFRABIM

Kaarsild meetri
võrra laiemaks
Kuigi legendaarne Kaarsild aprillis pooleks aastaks remonti läheb, jäigi
lahendamata küsimus,
kuidas jalakäijad senikaua teise jõepoolega
kontakti peaksid astuma.
Tänavusse eelarvesse on
planeeritud silla rekonstrueerimiseks 400 000 eurot ja
orienteeruvaks tööde kogumaksumuseks kujuneb ilmselt
kuni miljon. Selge on, et sild
saab kummaltki poolt senisega võrreldes meetri jagu laiust
juurde ja silla alla raeplatsi
poole kerkib terasest kergliiklustee, mis tuleb turuhoone
poolt jõe peale ja väljub Hesburgeri tagant. „Selleks, et ei
tekiks konflikti Raekoja platsi
poolse valgusfoori ees kergliiklejate vahel,“ põhjendas reformierakondlasest abilinnapea
Valvo Semilarski.

Otse burgereid õgima
Sootuks teise ilme annab
jõeületusele tulevikus uus valguslahendus, sealhulgas dekoratiivvalgustus. „Planeeritud
on ka helilahendus ja elektrikaablite täielik väljavahetus,“
lisas abimeer.
Ajutise ülekäigu jaoks otsis

linn küll taskukohast varianti, kuid seda mõistliku hinna
eest ei leitudki. Viimase uuringu kohaselt käib üle silla
päevas keskmiselt 7000 inimest. „Sama uuringu raames
uuriti ka Võidu silda, mida
ületab päevas orienteeruvalt
500 kuni 1000 kergliiklejat,
ja teadaolevalt oli meil ka Võidu sild kapitaalses remondis
mõnda aega tagasi,“ lohutas
Semilarski.
Pikalt seisis laual võimalus
paigutada ajutine sild Hesburgeri-poolsesse külge, kuna
Atlantise-poolsel hakatakse
samal ajal rekonstrueerima
kaldakindlustust ning sinna
perimeetrisse ajutist silda rajada ei saa. „Silla ava selles lõigus
on orienteeruvalt 60 meetrit
ja see oleks siis tarvis võimalusel katta, kui see tehniliselt
võimalikuks osutub,“ selgitas
abilinnapea.
Alternatiivseks lahenduseks
olnuks Semilarski sõnul ringliiklus tasuta bussi näol, mis
alustaks Atlantise poolt ja põrutaks teisele poole Vabaduse
puiestee äärde üle Võidu silla.
Vastassuunal vuranuks ühissõiduk üle Vabaduse silla, nii
et ring kestnuks kokku orienteeruvalt 15 minutit, mida

lõpuks üleliigseks ajakuluks
hinnati

85% lukus
Opositsioonilise IRL-i fraktsiooni juht Jüri Kõre märkis
aga juba enne lõplikku otsust,
et alternatiivid on üsnagi vähetõenäoliselt teostatavad nii
ebamugavuse kui hinna tõttu.
„Meil ei ole täna head lahendust selleks, et tartlased päris
mitme kuu jooksul üle jõe mugavalt saaksid,“ tõdes ta.
Isamaalise Tartu Kodaniku
ninamees Imre Mürk meenutas
samas, et linn on maha mänginud võimaluse rajada ajaloolise
Kivisilla taastamise näol midagi tõeliselt tähelepanuväärset ja
pikemas perspektiivis olulist.
„Praktiliselt 85% linnaeelarvest on seotud juba antud lubaduste ja seadustega ja meil
on väga vähe võimalusi midagi
tähenduslikku teha ning linna
vääristada ja edasi arendada,“
sõnas ta. „Kivisild oleks olnud
üks võimalus. See miljon, mis
me praegu investeerime, on
ikkagi kompromiss, see ei ole
minu hinnangul piisavalt väärikas lahendus, arvestades seda,
millised plaanid on meil Holmi
piirkonna väljaarendamisega.“

PUIDUST UKSED
TREPID
AKNAD

KAUR PAVES

Tehnika väänamine
Ropka tööstuslinnaosas
Turu tänavaga paralleelselt
kulgevat Tehnika tänavat on
volikogul kavas pikendada
kesklinna suunas ja ühendada see Ropka teega.

Roheline tuli
tagurpidimajale
Linnavalitsus väljastas muude objektide seas ehitusloa
ka Roosi 86 krundile ajutise
meelelahutushoone Tagurpidimaja püstitamiseks.

Kipuvad vurama
Raad soovib kasutusrendi
korras liisida surugaasil töötavat sõiduautot: ühte viit
kalmistut haldavale allasutusele, teist linnamajanduse
osakonnale.

Raamatukokku
sööma
Täna kell 16 avatakse lin-

SÄHVATUS

Noored teadlased
võistlustulle
27. jaanuaril toimub juba
kolmandat korda Eesti mastaapseim teadusvõistlus
Teaduslahing, kus Tartu
maakonna eelvoorust on
sellel aastal rekordiliselt osa
võtmas 41 võistkonda.

Playtechi ihaluses
Üleriigilises pingereas saavutatud 8. koha kõrval pälvis
Playtech Estonia Tartu töövõtjate seas ihaldusväärseima tööandja tiitli. Järgnesid
Eesti Energia ja Telia Eesti.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

HAPUD VIINAMARJAD: „Seda, mida kõike seal
mullivannis tegite, alustades amelemisest, võiksite
kodus teha, mitte avalikult siin Aura veekeskuses.
Ausalt öeldes oli väga rõve endal seda juba pealt
näha,“ kirjutas fototehnika ja internetiühendusega
varustatud basseinikülastaja. 

FACEBOOK / MÄRGATUD24 TARTUS

OÜ DOZ

Väike-Kaar 41b Tartu
Info: 53424063
www.doz.ee
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Palametsa
pajatused

Tänavused peaesinejad peituvad koodnimede Black River Bluesman ja Bad Mood
Hudson taha. 
LEIF LAAKSONEN

407.

Terve kuu afro
ameerika taktis
Kolmandat korda lahti
rulluv Tartu bluusikuu
tõestab, et meile rassiliselt justkui võõravõitu
muusikastiilile jagub
ülikoolilinnas austajaid
mitme festivali jagu.
Ürituste seeria läheb käima juba sel nädalal, kuid sedapuhku ei anta avapauku
sugugi mitte Tartus, küll aga
Tartu tänaval Rakveres. „Seal
avati uus koht Buena Vista
Sofa Club, mida peab Rakvere teatri näitleja Eduard Salmistu. Tema võttis ise meiega
ühendust ja ütles, et tahab ka
kaasa lüüa,“ selgitas korraldaja
Andres Roots. „Kuna esinejad
nagunii Tartusse tulevad, oli
meil ainult hea meel, et nad
oma Eesti-reisi peale veel ühe
ülesastumise seavad.“

Rambivarjust välja
Nii astubki tarvalinnas 27.
jaanuaril üles Roots ise ühes
Raul Terepiga. Veebruaris
jõuavad seal esineda veel Black
River Bluesman & Bad Mood
Hudson ning Joensuu Riihimäki Soomest. Märtsi algul
lõpetavad festivali põhjaosariikides Louie Digman & The
Ferriday Express.
Emajõe Ateenas avab kuu
3. veebruaril Schrammi Kelleris Joensuu Riihimäki duo.

9. veebruaril võtab Edisonis
teatepulga üle eksperimentaalne bluusiduo Ringhold
Raplamaalt.
16. veebruaril näevad külaliste silmad linnaraamatukogus fotograaf Leik Jaaksoneni
isikunäitust „Rambivalguses
ja -varjus“ ning ühtlasi peetakse seal maha Tartu bluusiartistide esinduskontsert.
18. veebruaril on samas kohas
Soome kunstniku Katja Juhola dokumentaalfilmi „Into
the Deep Blues“ maailma esmaesitlus ja kohtumine režissööriga. „Väga loodame, et
saame eestikeelse tõlke paika,
sest film on osaliselt soome,
osaliselt inglise keeles,“ rääkis
korraldaja Roots. Samal õhtul
tembutab Pühaste pruulikojas festivali peaesindaja Black
River Bluesman & Bad Mood
Hudson ühes Sawmill Roots
Orchestraga.
22. veebruaril esinevad klubis
Jazz kohaliku bluusiklubi tegijad. „Rõhutan, et bluusiklubi ja
festivali korraldav MTÜ Tartu
Blues on erinevad asjad,“ selgitas Roots skeene laiapõhjalisust. 25. veebruaril aga panevad
Püssirohukeldri helisema kohalikud Autt Of Office ja Randal Trio, mis on ühtlasi ka ainus
üritus, mille eest krõbisevat välja käia tuleb.
Roots avaldas lootust, et

huvilised võiksid hõreda programmi tõttu külastada kas või
kõike pakutut. „Ei ole ju päris
nii, et iga päev mitu kontserti
oleks, vaid ikka väikeste vahedega, siis võiks kõiki külastada.
Kui võrrelda Emajõe Bluusiga,
mida bluusiklubi korraldab
ja mis kaks päeva hommikust
õhtuni kestavad, on meie valik
tegelikult väga napp,“ märkis ta.

Langesid kokku
Siiski kinnitas korraldaja, et
eeskätt siinsele publikule suunatud festival on juba tõestanud, et tartlased bluusirahvas
on. „Kindlasti on ka neid, kes
tulevad väljast mõnda konkreetset asja vaatama, aga ma ei
usu, et keegi nüüd selle pärast
kuuks ajaks Tartusse koliks,“
lisas ta.
Eelmise aastaga võrreldes
tõi Roots välja, et seekord on
kavas eraldi film, rohkem välisesinejaid ja ka kontserdipaiku. „Asi algas tegelikult üsna
orgaaniliselt: üritused lihtsalt
sattusid veebruarikuusse lähestikku ning kuna tegu on ka
Ameerika afroameerika ajaloo
kuuga, siis mõtlesime Tartuski
järele proovida,“ meenutas ta.
„Eelmisel aastal plaanisime
juba natuke ette, tänavu veel
rohkem. Kava tundub mulle
küll uhkem ja esinduslikum.“
KAUR PAVES

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

Küüni 5b, TARTU

E–N 11–22, R–L 11–23,
P 12–22

Tiibeti, tandoori ahju ja in

Päevapraad E-R kl 11-15
India 4.50 €, Tiibeti 3.60 €

Tartu Rendibuss

dia restoran

Päevasupp 2€

Tel 740 1606, 5668 3044, kam296@hotmail.com

restoranhimaalajajutud

himaalajajutud.ee

28. jaanuaril kell 17.00

Saksa Kultuuri Instituudi saalis
(Kastani 1, Tartu)

HIINA
AASTA-

VAHETUS
KONTSERTÕHTU
gongidel ja
kristallkaussidel

Peale kontserti pakub idamaised
uusaastatoite restoran ZenZen
Info ja broneeringud:
tel 5136470, aivar@tuletee.ee
Pääse: 9 / 14 EUR (idamaise toiduga)
Õpilased, tudengid, pensionärid
ja invaliidid 3 EUR soodsamalt

www.tuletee.ee

ARVAMUS
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Uuno Kivilinnast
Ženja, langeta pits ja rahune
Terviseminister Jevgeni
Ossinovski tahab vist olla
nii kõva mees, et võitleb
kogu Euroopa joodikutega.
Teadupärast tõstetakse juulist Eestis lahja alkoholi aktsiisi 70%. Jevgeni ise võib-olla
tõesti tervislikel põhjustel õlut
ei saa juua, aga üle 50% meie
meestest teeb seda. Naised armastavad Gini ja siidrit. Õlu
on ju meie rahvusjook ning
ammust ajast on teada ütelus,
et see valitsus, mis õlle hinda
tõstab, kaua ei kesta.

Soe koht ohus
Kõik minu tuttavad rüüpavad õlut, kes vähem, kes rohkem. Olen ka ise suur õllesõber
– see ei tähenda veel joodikut.
Nii mõnigi mees sooviks Jevgeniga vastamisi minna, kui ta
Tartusse peaks tulema. Tegelegu tähtsamate asjadega. Joodikud on nagunii selline umbrohi, millega võidelda ei saa.
Üldises plaanis tahetakse
napsimeeste ja suitsetajate arvelt lihtsalt riigikassat täita.
Ühtlasi tõusevad kütuseaktsiisi tõusu tõttu kõik muudki
hinnad. Kuule, Jevgeni, saa
kaineks ja ära aja sellist lolli
juttu! Arvad küll, et istud sooja koha peal, aga see ei pruugi
enam kaua kesta.
Kui sa veel kuhugi kandideerima peaksid, algatan antikampaania. Mind toetavad
kindlasti näiteks õlletehased,
kelle kasumid oluliselt kannatavad. Soovitan soojalt: astu
ise tagasi, enne kui hilja on.
Ise sätin samuti samme oktoobris toimuvate kohalike

KINO

Uuno küll alles otsib oma täpset maailmavaadet, kuid
selge on see, et sotsid eesotsas Jevgeni Ossinovskiga
võivad valimistel mürakarust oma ridades vaid unistada.

ERAKOGU
omavalitsuse valimiste suunas
ja kosilasi on olnud omajagu.
Lisaks eelmises numbris mainitud ülbetele reforminolkidele on minu vastu huvi tundnud
Vabaduspartei – Põllumeeste
Kogu esimees Rein Koch, kuid
ka see vanamehenässide punt,
kes valimistelgi osaleda ei jaksa, ei vääri suuremat tähelepanu.
Väga hakkamist täis oli
EKRE piirkonnajuht Indrek
Särg, kes mul suisa Jaama tänaval külas käis. Iseenesest
nende seisukohad pagulaste
osas mulle sobivad ning ka sellega olen päri, et lapsi peaksime ühiselt enam tegema. Särg
arvas, et peaksin rohkem ajalehti lugema ja end kohaliku
eluga kurssi viima. On targematki teha.
Kahjuks võib rahvuskonservatiivide ridades taas kandideerida ka minu rahvatantsijast emake Luule Pungar,
kellega suhted on külmutatud.
Meenutan lugejatele, et vägistajast isake Kalle puhkab juba

ammu mullas ja tema kohta
ma ühtki negatiivset kommentaari kuulda ei soovi.

Kus on Oudekki?
Minu süda kuulub siiski
Keskerakonnale. Kohaliku
bossi Aadu Musta juures on
mul vaibal juba käidud. Teda
ennast ma eriti kõvaks tegijaks
ei pea, pigem oleksin naistemehena ikka tütar Kadri Simsoni audientsi palunud. Aga
ma pole unustanud, et eelmise aasta naistepäeva-meeleavaldusel olid keskparteilased
Peeter Ernits ja Viktor Vassiljev
ainsad, kes mind riigikogu ees
toetamas käisid. Teiste käest
küsiksingi: kus te õigel ajal olite, kui minul teid vaja oli?
Mulluse 18. veebruari ajalehenumbriga, kuhu heeringaid
mässisin, meenus mulle muidugi ka südamedaam Oudekki
Loone, kes seal numbris minu
artiklis „Võitlus naiste eest jätkub“ naistepäeva kiidab ja kellest pole ammu midagi kuulnud. Telekat ja ajalehti ma eriti

ei jälgi, aga tean, et Oudekki
oli lühikest aega Keskerakonna peasekretär, kuid lasti kohe
lahti. Ei tea, mis ta valesti tegi,
pani ka midagi pihta või? Mina
teda kindlasti hukka ei mõista.

Otsustav hääletus
Varem oli plika telekas pea
ülepäeviti, aga nüüd miskipärast võitluskaaslastele enam ei
kõlba. Muidu on ta küll riigikogu kõige ilusam tüdruk. Meie
ühise foto saatsin talle meeldetuletusega juba kuid tagasi.
Igatahes tuletab Uuno Tartust
Oudekkile Tallinnast meelde,
et töö on tegemata: naistepäev
pole endiselt riigipüha.
Sel aastal on muidugi juba
raske loota, et riiklikult oluline küsimus lahenduseni
jõuaks, aga hääletusele tuleks
see küsimus riigikogus varem
või hiljem panna. Selle erakonna ridades, kes selle sammuga
maha saab, sügisel ka rahva
ette tulen.
16.02 kell 21.30 Andrei Sen
kevich (Valgevene)

1.02 kell 21.50 Viiking

CINAMON

27.01–2.02 kell 21 Lõhestu
nud

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!

1.02 kell 14.15 Viimse vere
piisani

27.01 kell 10.45, 13.15, 15.20;
28.–31.01, 2.02 kell 13.15,
15.20; 1.02 kell 11.15, 13.15,
15.20 Baleriin

27.–31.01, 2.02 kell 17.45;
1.02 kell 16.50 Öö seadus

EESTI RAHVA MUUSEUM
1.02 kell 19 Robert Jürjendal
GENIALISTIDE KLUBI
4.02 kell 22 Generaadio
3. sünnipäev

27., 30.01 kell 15.10; 1.–2.02
kell 17 Reisijad

27.–31.01 kell 15, 19.45, 21.50;
1.02 kell 14.50, 19.30, 22.30;
2.02 kell 15, 19.45 XXX: Käima
tõmmatud

27.–31.01, 2.02 kell 12.30,
13.45; 1.02 kell 12.40, 13.45
Laula

27.01 kell 17, 22; 28.–31.01
kell 17, 21.40; 1.–2.02 kell
19.20, 21.40 Ööloomad

27., 30.01 kell 19.20; 31.01
kell 15.10; 1.02 kell 17.30 La La
Land: California Unistused

27.–31.01, 2.02 kell 17.30,
20.15, 22.15; 1.02 kell 19.45,
22 Resident Evil: Viimane
peatükk

28.01 kell 21.30 Mode

27.–31.01, 2.02 kell 22.30;
1.02 kell 15 Mõrsja

TARTU SAKSA
KULTUURI INSTITUUT

27.–30.01, 1.–2.02 kell 18.40;
31.01 kell 19.20 Kuld

26.01 kell 19 Saksa rahva
muusika õhtu

27.–31.01, 2.02 kell 12.15;
1.02 kell 10.40, 12.30 Sivi
uneseiklus

28.01 kell 17 Hiina aastavahe
tuse kontsertõhtu

27.01–2.02 kell 16 Manches
ter by the Sea
27.–31.01, 2.02 kell 17.15,
19.30; 1.02 kell 17.15, 20.10
Miks just tema?
27.01–2.02 kell 11.30 Vaiana
27.01 kell 11; 1.02 kell 10.50
Lumekuninganna 3
27.–31.01, 2.02 kell 12.50;
1.02 kell 12.45 Assassin’s
Creed
27.–31.01, 2.02 kell 14.15;

31.01 kell 19 Erilinastus: Da
vid Bowie IS
2.02 kell 21.50 Esilinastus:
Ringid

JAANI KIRIK
27.01 kell 12.15 Keskpäe
vamuusika veerandtund,
esineb Anneli Klaus (orel)

Resident Evil: Viimane peatükk

RISTIISA PUBI
2.02 kell 21.30 Raen Väikene
4.02 kell 21.30 Blue Dreams

KONTSERT

4.02 kell 21.30 Perfekt

BIG BEN PUB

EDISON

27.01 kell 21.30 Tip Malts
28.01 kell 21.30 Privil
3.02 kell 21.30 Raen Väikene

26.01 kell 21.30 Robert John
son (USA)
9.02 kell 21.30 Ringhold

VANEMUISE
KONTSERDIMAJA
31.01 kell 19 MustonenFest.
Barrocade barokkorkester
(Iisrael)

NÄITUS
LINNARAAMATUKOGU
kuni 15.02 lasteaia Hellik
kunstiringi loovtööde näitus
kuni 18.02 näitus See kaunis ja
õhuline ballett
kuni 20.02 Andreas Naa
deli joonistuste näitus Elu
must-valgelt vaadatuna
30.01–23.02 raamatunäitus
Imelised maailmad Lewis
Corrolli, Alan Alexander Milne
ja J.R.R Tolkieni elust ja loomingust
TAMMELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 14.02 harrastuskunstnik
Margoliina Undi näitus Puu
dutuse jõud
kuni 20.03 fotonäitus Talvine
pööripäev

MUU
LINNARAAMATUKOGU
26.01 kell 16 Linnaraama
tukogu kirjanduskohvik,
vaatluse all on noore austria
kirjaniku Valerie Fritschi
romaan Winteri aed
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ANEKDOODID
„Kui palju aega on vaja, et õppida malet mängima?“
„See sõltub teie talendist, tahtejõust ja taibukusest.“
„Aga kui mul neid omadusi
pole?“
„Siis aitab viiest minutist küll.“
***
Kaks sõbrannat omavahel:
„Kõik mehed on seelikukütid!“
„Kas tõesti kõik?“
„Aga loomulikult! Kas ülejäänuid saab siis üldse meesteks
nimetada?“
***
Ajakirjanik küsib vabriku direktorilt:
„Kas te võite mulle öelda, millised on teie toodangu hinnad?“
„Meil on kokkuleppehinnad.“
„Mida see tähendab?“
„Me leppisime omanikuga
kokku, et oma kaupa me odavalt
ära ei anna.“
***
Professor meenutab:
„Naine? Kas see on midagi

SUDOKU

niisugust, mis liigub tantsu ajal
tagurpidi?“
***
„Miks sa nii koju kiirustad?“
„Süüa on vaja teha.“
„Kas naine on tööl?“
„Ei.“
„Haige?“
„Ei. Näljane.“
***
Dramaturg kaebab sõbrale:
„Mul ei vedanud oma uue näidendiga praeguste ilmade tõttu.“
„Mida sa selle all mõtled?“
„Kui ilm oli hea, sõitsid inimesed linnast välja ega tulnud teatrisse. Kui ilm oli halb, ei tulnud
nad samuti teatrisse, vaid istusid
kodus.“
***
„Kui palju see pilt maksab?“
küsib ostja kaupluses.
„Kaks tuhat dollarit. Kakssada
maksab pilt ise ja ülejäänu tuleb
tasuda mööbli eest, mis tema
juurde sobib.“

***
„Kuidas sulle mu uus maal
meeldib?“
„Oleks võinud ka hullem olla.“
„Kuidas nii? Oli ta siis nii hull?
Võta kohe oma sõnad tagasi!“
„Hea küll, võtan. Hullem olla
ei saagi!“
***
Režissöör:
„Teie stsenaarium ei ole üldjoones paha, aga mõnda dialoogi tuleks teil veidi lihtsustada,
et iga idioot nendest aru saaks.“
Stsenarist:
„Hea küll! Öelge, millistest
kohtadest te aru ei saa?“
***
„Ma avastasin suurepärase vahendi sääskede vastu.“
„Millise?“
„Õhtul panen korteris tule
põlema ning avan kõik uksed ja
aknad. Kui kõik sääsed on tuppa
lennanud, sulen uksed ja aknad
ning heidan rahulikult rõdule
magama.“

Aiamaja, terrass, sillad, vermid,
puukuur, prügimaja. Eriprojek
tid, toodame ja paigaldame.
Tel 5820 2040.
Ehitus- ja viimistlustööd Tartus
ja Tartumaal. Tel 5749 4994,
www.ragan.ee

Maja või eraldi sissekäiguga
ahik korter Tartus. Otse omanikult. Kiire! Tel 553 9557.
Metsakinnistud (ka läbiraiutud),
põllumaa ja raieõigus. Metsa
kinnistute ost ka koos hoone
tega, hüpoteegiga, looduskait
sealadega ja kaasomandiga.
Tel 523 4445.
OÜ Estest PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215,
514 5215.
Vana talukoht koos maaga Tartu lähistel. Hooned võivad vajada
remonti. Tel 508 0065.
Väiksem korter. Tel 5612 6628.

KINNISVARA VAHETUS
Ehitus, katus, remont, viimist
lus, lammutustööd. Teeme üle
Lõuna-Eesti. Tel 5858 6953.
Ehitus, remont, renoveerimine
vundamendist katuseni. Ener
gia, küte, kanal, vesi - paigal
dus. Tel 5820 2040.
Elektritööd. Tel 5609 3099.
Katuste ja puitfassaadide ehi
tus- ja remonditööd.
Tel 515 7062.

Korterid,
majad,
majaosad
Kõik
ehitustööd
ühest
kohast:
Tartus ja maakonnas.
www.innover.ee.
Tel 5904 2174.
Aitame kinnisvara

Sanitaarja kapitaalremont
müümisel
ja üürimisel. (ka
elektri- ja torutööd). Ehitus- ja
Meelis Karu, Tel
tel 511
5949
lammutustööd.
5837
2544.

Ene Lina, tel 504 8379
742 0240 • www.robinson.ee

KINNISVARA MÜÜK

1-toal mug (keskküte) soe kor
ter Nõos (II k) vahetada korteri
vastu Tartus. Tel 5375 6777.

Kuivad küttepuud 40 l võrgus
(kuusk). Tel 5821 2229.
Küttepinnud: kask, lepp, haab.
1 pakk on 3 m pikk ja sisaldab 3
ruumi puid. Tel 526 1028.

LOOMAD
Lemmikloomade ravi jm
teenused. E-P 24 h tel 514 8998,
riinak1@hot.ee.

MÖÖBEL

2-toal keskk korter Pepleri tn
(I k, vaikne, soodne) vahetada
viimase korruse korteri vastu.
Tel 5647 7418.

Võtame mööblit komisjoni
müüki. Puiestee 114. E-R 9.3017.00, L 10.00-15.00.
Tel 5569 3580.

ÜÜRILE VÕTTA
Otsime oma klientidele erinevaid
üürikortereid Tartus ja maakonnas. Aadlivilla Kinnisvara OÜ, tel
520 8603, 786 8087, Laura.
Soovin leida kuiva kütmata
ruumi raamatute hoiustami
seks. Tingimused kokkuleppel.
Tel 5385 2304.

KOOLITUS

PAKUN TÖÖD
Autokraana juhile. Kint Logistics
OÜ, tel 524 4250,
www.kintlog.ee
Kaubikujuht-laadijale Tartus.
Nõutav hea füüsiline vorm, B-kat
juhiload, peab olema hoolikas nii
sõiduki kui ka veetava kauba suhtes. Kaido@starmaster.ee
Pesumaja REA Tartus Sepa 20
võtab tööle pesumaja töötaja.
Tel 747 7486.
Vajame osalise tööajaga puhas
tusteenindajaid. Tööajad erinevad. Samuti eritööde tegijaid.
Tel 5850 1166.

RIIDED

Tel 7 420 240
528 5880
www.robinson.ee

Jõe butiigis kõik lastejoped
ainult 5 €! Soola 10 (avaturg), E-P
9-16. FB:Jõe butiik

Kinnisvarateenused aastast 1997

742 0240 • www.robinson.ee

Kuivad kütteklotsid ja kami
napuud, puit- ja turbabrikett,
küttegraanulid. Vedu tasuta. Tel
523 8332, 433 3130.

Müüa diivanvoodi (kahekohaline, ettepoole lahti käiv, vähe
kasutatud, heas korras, mugav,
95 €). Asub Elvas. Tel 5620 8449.

RISTSÕNA

ja maakonnas.
1-toal Tartus
ahik renov
korter Tartus
Aitame
kinnisvara
Roosi tn hoovipealses
majas.
müümisel ja
üürimisel.
Eraldi sissepääs,
terrass,
aed. RE/
Kai
Persidski,
tel 5190
3394
MAX
Aaba
Kinnisvara
, Eneken
Gert
Suik,
tel 515 3773
Tikk, tel
5373
2891.

Kuivad 40 l võrgus pliidi-,
kaminapuud, valikus erinevad
puuliigid. Transport tasuta. Tel
5395 9615.

2-toal ahik korter Elvas Pikal tänaval vahetada 2-toal keskküt
tega korteri vastu Elvas Õuna
või Nooruse tänava piirkonnas.
Tel 5620 8449.

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

2089 m² krunt Nõo vallas Paju
tee arenduses (detailplaneering, maja projekt, kaev, elekter
3*16 A). Võimalik tellida ka maja
ehitus. RE/MAX Aaba Kinnisvara, Merlin Lomp, tel 5569 7592,
e-post:
merlin@aabakv.ee
Korterid,
majad, majaosad

Kuiv segapuu 30, 40, 50 sm,
vedu tasuta. Tel 521 2015.

Veokijuhi ameti- ja ADR kooli
tused. A- (270 €), B- (360 €), C(320 €) kat. Lõppastmekoolitus
85 €. Tel 507 8230, Kalda tee 30,
www.sõiduõppe.ee,
soiduoppe@gmail.com.

Odavad rõivad, Kastani 121.
Müügil uisud, uus kogus laste
riideid jpm. E- R 10-18, L 10-15.

KÜTE

LÕHUTUD KÜTTEPUUD
toores lepp / kask
30 cm, 1 ruum = 37 € / 39 €
40 cm, 1 ruum = 34 € / 37 €
50 cm, 1 ruum = 32 € / 35 €

Tel 514 2173

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!

2-toal mug korter Tartus Kastani 167a (eh 2006. a, üp 56,1 m²,
1/2, rõdu, g-küte, köögimööbel,
84 900 €). Kutseline maakler Sirle
Uiga, tel 526 4198, 786 8085,
www.aadlivillakv.ee

Sekkaris Küüni-Poe tn nurgal
mantlite ja jopede hinnad
-50%. Uus valik kaupa.
FB: Poesekkar

SÕIDUKID
1994.-2008. a sõiduautode
kokkuost. Väga kiired tehingud!
Raha kohe kätte! Tel 553 3060,
info@carus.ee.
Auto keretööd: taastamine,
ümberehitus, uued ja kasuta
tud keredetailid paigaldusega.
Tel 504 0334.
Müü oma auto meile. Sobiva
tehingu puhul raha kohe kätte.
Tel 5823 2707.

Ehita kodu jõe äärde Roiul (krunt
2776 m², Tartust 15 km, 17 990
€). Katrin Kuusma, tel 5354 1283,
www.aabakv.ee

TEENUSED

Koli järve äärde Otepää lähedale (el-p 62,9 m², kinnistu 2,49
h, 49 900 €). Katrin Kuusma, tel
5354 1283, www.aabakv.ee

KINNISVARA OST
1-2-toal remonti vajav korter
Tartus. Sobivusel kiire tehing! Tel
525 7647.
Keskküttega korter Tartus.
Tel 5681 1160.
Lao-, äri-, tööstus-, põlluma
jandushoone. Tel 5811 3422.

Kask võrgus 2 € võrk, kuiv kask
40 sm, 38 €/rm. Vedu tasuta.
Tel 504 5307.
Kuiv kase- ja okaspuu 30 cm
40 l võrgus. Okaspuu 2 € ja kask
2,30 € võrk. Vedu hinnas.
Tel 510 9337.
Kuiv lepp 30, 40 sm, kask 30,
50 sm, väiksed kogused, vedu
tasuta. Tel 521 2015.

Autoelektrik, diagnostika,
remondi- ja hooldustööd. Sõi
duautod, kaubikud ja haagised.
Tartu, Viljandi mnt 48, E-R 9-18,
tel 5853 3080.

REKLAAM

Neljapäev, 26. jaanuar 2017
69 a mees, pikkus 174 cm, otsib
naist, sõpra, elukaaslast. Vanus
59-68 a. Helista julgelt.
Tel 5564 0348.
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Maalid, ikoonid, graafika
(ka nõuka perioodist). Muuda
kasutuna seisev kunst rahaks! Tel
5649 5292.

MÜÜK
Isetehtud saunaahi 10 mm
plaadist. Hind soodne. Tartu.
Tel 5629 6070.
Hauakivide ja plaatide valmis
tamine. Tel 5691 7488,
www.kiviraie.ee
E T K N R 10.00 - 18.00 Telefon: 765 4202
Aadress: Ringtee 1, TARTU

Uus vann vanasse vanni, garantii 3 a. Lisainfo tel 503 1943,
www.vannvannis.ee.
Veame tasuta ära metalliromu,
kodumasinad, vanapaberi,
akud. Puhastame kinnisvara
kolast ja krunte vōsast.
Tel 5825 9300.

HAUAPIIRDED VAASID PINGID

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

Odavalt 2 konvektorit (1000 W,
vähekasutatud). Tel 742 5825,
maigal@hot.ee
Suuremas koguses raamatud
igalt alalt. Hinnad odavad.
Tel 5385 2304.

Maksan 100 € pildil oleva ka
rahvini eest. Tel 5893 8528.

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

Võimendi T-150 Garlsbro (uus,
hind kokkul). Tel 5597 3262.

OST

R.K.ÕIGUSBÜROO
Kaardid ennustavad! Kogenud
R.K.ÕIGUSBÜROO
KOGEMUSED, MIDA SAATE USALDADA!

raivo@kiisk.ee • 5333 0888

www.rkb.ee

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ
Autoklaaside müük, paigaldus,
parandus, toonimine.
Klaasikahjude käsitlemine.
SIXKLAASID OÜ Tähe 127,
Tartu. Tel 5067180. www.sixklaasid.ee

ennustajad 24 h. Tel 900 1727,
Veo- ja kolimisteenus, utilisee
KOGEMUSED,
MIDA
SAATEvedu
USALDADA!
ennustus.ee
rimine,
laadijad,
üle Eesti
parimahinnaga.
Tel
553 7638.
Kanalisatsiooni-, toru- ja elekt
ritööd. Tel 735 3777, 5566 1888.
Kellassepp Annelinna keskuses.
Ehte-, prilli- ja
kellaparandus.
Patareivahetus
vaid 4 €!
Kodulehe optimeerimine, uu
diskirjade ja turundustekstide
koostamine.
Tintagentuur@gmail.com
Kopplaadur. Tel 502 5738.
Korea, Jaapani ja Euroopa
autode diagnostika ja elekt
roonika remont. Tel 5610 8777,
www.simron.ee

VHS-kasseti ja slaidide digi
taliseerimine. Tel 5808 4419,
fortiusfoto@gmail.com
Viljapuude ja hekkide püga
mine, tööd ohtlike puudega,
aiatööd. Tel 5699 9884,
laur@puujuuksur.ee.

Eesti linnavaadetega nõud,
tuhatoosid ning Eesti vapiga
esemed. Raha kohe!
Tel 5649 5292.
Firmade ost-müük, likvideeri
mine ja muu. Tel 5612 8387.

Kõik väiksemad ja suuremad
elektritööd! B1-pädevusega
elektrik. Tel 513 7844

Maksan 40 € eestiaegse piima
kannu eest. Tel 5893 8528.
Vanavara, kulla ja hõbeda
kokkuost hea hinnaga Tartus! J.
Kuperjanovi 62. Raha kohe kätte!
www.emiliaantiik.ee

Hõbe ja kuld! Ehted, mündid,
söögiriistad, portsigarid. Alati
parim hind! Tel 5607 7449.

kuulutus
2 minutiga

Ohtlike puude asjatundlik lan
getamine, äravedu, freesimine.
Tel 5559 3732, info@vikatimees.eu.
Ohtlike puude raie ja puude
hooldustööd. Tel 5686 6157,
info@nordicarb.ee.

.ee/kuulutus

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

alates 1 €

Raamatupidamisteenus.
Tel 5361 8144,
alaconsult@online.ee.

Maksan 50 € pildil oleva sõle
eest. Paku ka teisi vanu sõlgesid!
Tel 5893 8528.
Nõukaaegsete ehete, käevõ
rude, märkide, fotoaparaatide,
metallist mänguasjade jne ost.
Tel 5649 5292.
Ostan käibemaksukohuslase
või mitte käibemaksukohus
lase ettevõtte. Tel 5808 8088,
alext@neti.ee.

Rakkekaevude kaevamine, pu
hastamine ja remont. Vajadusel
rõngaste vahetamine.
Tel 557 4792.
San-tehn torutööd, elektritööd
(boilerid, segistid, wc-potid,
ummistused). Tel 5349 9106.
Autoklaaside vahetus ja kivi
täkete parandus. Kaskokind
lustuse kahjukäsitlus kohapeal
Vaba 38a, Tartu. Hinnad soodsad
- küsi pakkumist! Tel 5456 3333,
alivinauto@gmail.com,
www.alivinauto.ee
Boilerite puhastus, remont,
hooldus. Tel 518 7207.
Boilerite puhastus, veemõõt
jate vahetus, san-tehnilised
tööd. Tel 5646 9025, 734 8044.
Ehitus, remont, viimistlus,
elektritööd, san-tehnilised
tööd. Tel 507 2387.
Ehitus-, viimistlustööd (eraisik,
KÜ, bürood jms). Töö kiire ja kvaliteetne! Pikaajaline kogemus.
Hinnad soodsad! Tel 510 0645.

San-tehn tööd, boilerid, torud,
wc-potid, kraanid, veemõõtu
rid, veeavariid. Tel 553 7638.
San-tehn tööd, kraanid, torud,
potid jne. Ummistused ja vee
avariid. Tel 5621 7955.

Õigusabi. Kahjunõuded, lepin
gud, esindus kohtus jne.
Tel 501 5183, www.sinujurist.ee

TERVIS

Hõberublad 20 €/tk. Pakkuda
võib ka muid hõbe- ja kuldmün
te. Tasun kohe! Tel 5803 6752.

Teen elektritöid. Tel 520 5016.

Nüüd avatud soolakamber
Anne 44. Ajad ettetellimisel. Olete oodatud! Tel 5353 0118.

Tervendamise ja harmonisee
rimise seansid. Elena - energiaterapeut ja rahva ravitseja
(Moskva). Tel 5360 9798.

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

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

Paberrahad enne 1950. a –
maksan keskmiselt 1 €/tk. Mida
rohkem, seda parem!
Tel 5893 8528.

Raamatute ja vanavara ost üle
Eesti! Ka nõuka! Tulen kohale ja
tasun kohe! Tel 5607 7449.

Teeme kõiki san-tehnilisi töid.
Aivar, tel 515 6401,
janakollo@gmail.com.

TUTVUS
62 a maja ja autoga naine - kor
ralik abivalmis mees, tule minu
ellu! Tel 5886 9172.

Igasuguse vanavara ost parima
hinnaga. Pakkuda võib kõiki
esivanematest jäänud asju.
Tel 5649 5292.

Raamatute ost Tartus ja Elvas.
Pakkuda võib kõike. Tulen ise
kohale, raha kohe kätte!
Tel 5649 5292.
Raamatute ost! Aabitsad,
piiblid, teatmeteosed jne enne
1940. Raha kohe! Tel 5803 6752.
„Seiklusjutte maalt ja merelt“
terve sarja raamatud (55 tk,
hind kuni 300 €). Tel 5663 9310.

Kauplus Inderlin ostab raamatuid,
ehteid, vanavara! Küsi hinda
enne, kui müüd! Tel 5803 6752.
Kollektsioonide ost - mündid,
paberrahad, märgid, vanad
postkaardid jne! Parim hind!
Tel 5649 5292.

Seltskonnatantsu kursus
algajatele alates 06.02.2017.
Tunnid 1x nädalas esmaspäeviti
kl 20.00-21.30, Aardla 23, Tartu.
Info ja registreerimine
tel 515 3698 (Indrek Ehaste).
www.tantsukursused.ee

Tunnetusteadmiste kool
alustab 4.02 Tartus Gildi 3.
Praktilistel loengutel (16 loengut,
8 loengupäeva, 160 €) saab
ülevaate paljudest erinevatest
vaimsetest teooriatest ja praktikatest. Üksik loeng 15 €. Ajakava,
lektorid ja registreerimine
www.helisevsonum.ee,
tel 503 5599,
info@helisevsonum.ee.

Ajaleht OÜ, Ülikooli 1, 51003 Tartu
Toimetus 730 4535
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511 6923
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Reklaam: Malle Pastak
Reporterid: Kaspar Aug,
Meelis Kaldalu, Janari Kintsiraud,
Kadri Külaots, Rauno Põld,
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Sten Sang

Koolimärkide ost 10-50 €/
tk. Pakkuda ka muid märke ja
medaleid! Parim hind!
Tel 5607 7449.
Kõik tsaari- ja EW-aegsed mär
gid ning nõuka ajal kogutud
märgikarbid! Tel 5649 5292.

Maastiku ja meremaaliõppe
eratunnid algajatele Tartus.
Tel 5342 4519, www.atma.ee

Sulgpallitrennid lastele (7-15 a).
Tel 5555 9501.

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

Alkoholi- ja suitsetamisvastane
kodeerimine Tartus.
Tel 5669 0462, Margus.

Teen klassikalist- ja ravimas
saaži. Vajadusel tulen Tartu piires
koju. Silver Teder, tel 5685 6773.

Fekaalivedu, survepesu,
ummistuste likvideerimine.
Tel 558 8811, www.fekto.ee.

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

Tasuta vanaraua ja koduma
sinate äravedu. Välja arvatud
külmikud ja televiisorid.
Tel 5386 9008.

Transport väikeveokiga (3x2 m),
ehitusmaterjalid, vana mööbel,
masinad, lammutuspraht.
Tel 501 6453.

Vanad raamatud, nõud, maa
lid, graafika, mööbel, sõled,
merevaigust ehted, mündid,
paberraha, postkaardid, fotod,
märgid, medalid jne.
Tel 5829 9810,
saar.urmas770@gmail.com.

VABA AEG

Märgin maha ehitisi. Tel
5844 4953, mkoppel@online.ee.

Autoklaaside kvaliteetne too
nimine - al 70 €. Vaba 38a, Tartu.
Tel 5456 3333, alivinauto@
gmail.com, www.alivinauto.ee

Maksan 20 €/tk - vanad plekist
kindlustussildid. Tel 5893 8528.

Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.
Veoteenus kaubiku ja kastikaga
Iveco Daily (kaubaruum 5 m
pikkune, vedu iga päev).
Tel 5395 9615.

Tsaariaegsed hõberublad kuni
50 €/tk! Raha kohe kätte! Paku ka
kuldmünte! Tel 5649 5292.

Sõlgede ost! Pakkuda võib ka
prosse, käevõrusid ja muid eh
teid. Tasun kohe! Tel 5803 6752.

e-post: nimi@tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress

REKLAAM
1. veebruaril kell 18.00 Ülikooli kohviku talveaias

Arutelu teemal
“Eesti-Vene piirileping ja Tartu rahu”.
Esinejad: Tõnis Lukas, Jüri Adams
ja Piret Tarto
Üritus on tasuta.
Lisainfo: https://www.facebook.com/karikakraklubi/

AS OY SÕIDUAUTODE ja
DL KAUBIKUTE
A
S

KEEVITUSTEENUS

• Mootori ja veermiku remont
• Summutite remont ja vahetus
• Õlivahetus ja korrosioonitõrje
• Rehvide müük ja montaaþ
• akude müük (garantii 3 a)

• malm
• alumiinium
• roostevaba

Raeoptika OÜ

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:

Kõige rohkem kuulutusi
soodsalt ja kiiresti!
.ee/kuulutus

alates 1 €

1. Ettevalmistus tööotsinguks, 41h, 4. Karjääritee planeerimine, 16h
2. Töövestlus, videotreeningu meetod, 19h 5. Arvuti tööotsingul, 8h
6. Tööklubi, 30h
3. Tööõigus, 16h
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 08.02.2017
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
Tegevusi toetab Euroopa Sotsiaalfond ja
Tartu Linnavalitsus.
*oodatud on noored,
BETOONI
kes ei ole omandanud kõrgharidust
RAV

Raekoja pl. 1 E-R 9-18, L 10-15
Küüni 5b
E-R 10-19, L 10-15

BETOONI

E–R 8–17
Ravila 51, Tartu
Tel 534 534 99
5664 3661
744 7719
www.sadloy.ee
www.pkp.ee

Hea noor tööotsija vanuses 16-29!*

NÄED HÄSTI
TEED HÄSTI
SAAD HÄSTI
HÄSTI HEADE
HINDADEGA
PRILLID
RAEOPTIKAST
HINNAD ALL
KUNI 50%

RAV
ILA

Neljapäev, 26. jaanuar 2017

ILA

8

tel 744 1279
tel 748 4642

Saadaval palju teisi mõõte.

Eesti Segakooride Liit kutsub:
XXI segakooride võistulaulmine
käe-, jala- ja rinnaproteesid

4.-5. veebruaril 2017
Tartus Miina Härma Gümnaasiumis

individuaalsed, kohaldatavad, sporditallatoed

4. veebruaril
kell 12 C kategooria konkurss
kell 17 kooride kontsert ja
autasustamine Tartu Ülikooli aulas
käele, jalale, seljale valmistamine ja individuaalne kohandamine

laias valikus ortopeedilisi ja anatoomilisi jalatseid, ka lastele

5. veebruaril
kell 11 B ja A kategooria konkurss
kell 18 kooride kontsert ja
autasustamine Tartu Jaani kirikus

KÕIK
JOPED

-40%

TASUTA

INDIVIDUAALNE KONSULTATSIOON
Info ja registreerimine tel 740 2316
Ootame Teid E - R 9 - 16, Turu 21b, Tartu
(asume Turu 21 sisehoovis)

VÄIKEBUSSI RENT
Citroen Jumper (2014) • 9 kohta • püsikiirushoidja
diisel • 8,8 l/100 km • 110 kW • USB/AUX • konditsioneer
kõrge • istmed reguleeritavad • suur kaubaruum • B-kat

alates 50€ päev

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

Rendiauto

UUS! Tartus Kvartali Keskuses Riia 2 • Tartus Zeppelini
keskuses Turu 14 • www.popsport.ee

