Väga tore, Meelis Kaldalu, et saite
valimisdebatile tulla, kuid palume
teil stuudiost lahkuda.
Eeva Esse
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VALVO SEMILARSKI

VELJO IPITS 360

MIKA KERÄNEN 369

JAANIKA AASAV 370

MALLE BLUMENAU 377

ALIPI BORIN

TOIVO KABANEN 385

INDREK
KATUŠIN

378

386

KRIS
LEINATAMM

393

MIHKEL LEMBER 394

NIKOLAI
MÄNNIK

401

OLEG
402
NESTERENKO

MARTIN SAAR 409

UVE SAAR

410

JAAK ADAMSOO 371

LAURA DANILAS 379

RAGNAR
KEKKONEN

387

HARRY LEMBERG 395

MERIKE
ADOJAAN

TAMARA
380
HRISTOFOROVA

RAUNO KIISK

388

TIIT LEPASAAR 396

403

EINO POLTAN

MARGUS SARAP 411

JÜRI SASI

AIVAR NIGOL

372

404

412

REESIKA
ADOJAAN

HARRI
JALLAJAS

373

381

PEETER KIKAS 389

ANDRUS LIBA

397

ANDRUS PUNT 405

AULI SOLO

413

ILMAR ALLES

AIN-ALAR
JUHANSON

VELLO KIVI

KÜLLI LOKKO

ANDRES
PÕHJALA

PRIIT TANNIK

374

382

390

398

406

414

TIIU ARR

HELMER JÕGI

375

383

VIKTOR KONOŠIN 391

LIINA LOKKO

399

KRISTEN ROOSE 407

TRIINU TRAHV

415

URMAS AUNAPUU 376

PEETER JÄRVA 384

RAIMO LADVA

392

MÄRT MAILEHT 400

ERKI ROOTS

408

MARGUS ULST 416

Tutvu kindlasti meie programmiga:

MAREK VAHT

417

ANNE VALK

418

KAREL VEEMAA 419

VÄINO KULL

420

SINU HÄÄL
HOIAB TARTU
ÕIGEL KURSIL.
MINE VALIMA!

reform.ee/tugevtartu

• Tartu linnavolikogu valimised 2017
Hääletamine
12:00-20:00
Eedenis, Taskus, Lõunakeskuses, Tartu Kaubamajas,
Annelinna Prismas, Annelinna
Selveris

Jaoskonnas
hääletamine
9:00-20:00
Kodus hääletamine
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Värske turuhoone avab uksed
Kui välisilmes esmapilgul
ei märkagi erilisi muutusi, siis sisemuses mõjub
uuenduskuuri läbinud
turuhoone tõepoolest
värskena. Märksõna,
mille paistel ilmselt iga
toidumüügikoht peesitada tahaks. Miski, millest
varem tuntavalt vajaka jäi.
„Nüüd võin küll täiesti kindlalt öelda, et 12. oktoobril kell
12 teeme uksed külastajaile
lahti,“ ei pane turu juhataja
Ivo Tombak tellingute vahel
saalides justkui tähelegi, et sadakond ehitusmeest alles rassivad. Käib ühekorraga värvimine, plaatimine, isoleeritakse
torusid, paigaldatakse uksi ja
mööblit. „See oli hullumeelne
tempo – kolme kuuga nii suur
projekt ellu viia, aga tuleme
toime. Kiitus ehitajatele. Mehed on südamega asja juures.“

Üllatustest tulvil kelder
Tombak toob näite, kuidas
keldriseintelt leiti krohvi alt
miskit laadi ornament. Tähtajaga võidu traaviva ehitaja
jaoks sugugi mitte just meeldiv
leid. Selle asemel aga, et uus
krohv kiirelt peale vuntsida,
kutsuti restauraator. Korralik
pidur tempole, ent nüüd saab
üht puhastatud motiivi toonasest käsitööst keldriseinal
imetleda veel mitu järgmistki
inimpõlve.
Üllatusi kohtas keldris teisigi. Pikka aega tuli võidelda
ühtäkki läbi vundamendi majja tunginud veega. Insenere ja
teadmamehi kutsuti nõu andma pea igast Eesti otsast, aga
kummalise pealetükkiva külalise olemusest päris selget sotti
ei saadudki.
„Ühe puitkambri lae pealt

Nädal enne lindilõikamist käib
ehitajatel kibe töö pea ööpäev läbi.

RASMUS REKAND

laiutanud külmikud. Keldrikorruse jaheladude ning lihunike tööruumide vahel tarivad
kaupa liftid, seega külaliste ja
moonakastide teed enam ei
ristu.

Kõrts ja kemmerg

leidsime ootamatult sini-must-valge lipu,“ ei lõppe
Tombaku jutud üllatustega
täidetud keldrist. „Tundus, et
iga tal ikka on juba. Ega täpset
dateeringut ei oska keegi panna. Igatahes läheb see lipp ja
paljud teised maja ajaloost pajatavad esemed meie muuseumituppa. Päris avamiseks veel
väljapanekut valmis ei jõua,
aga lähitulevikus hakkame
huvilistele seal tillukesi ekskursioone korraldama.“

Sordi järgi saared
Oma põhiolemuselt jätkab
turuhoone sisse tallatud rada
pidi. Peasaalis on ikka neli
kauplemissaart, lisaks lettiderivid seinte ääres. Varasemast
rangemalt on kauplejad koondatud valdkonniti – liha ühes,
piim teises, juurikad kolmandas kohas. Kalahall ikka eraldi
pool korrust allpool.
Pagaritoodete kõrval, kaubamajapoolses seinas, pakutakse
ka kohapeal valmistatud keha-

kinnitust. OÜ Tänavakohvik
hakkab pakkuma ampse nii
kaasahaaramiseks kui kohapeal pruukimiseks. Lubaduste
kohaselt pärineb enamik toorainest ikka sealtsamast turuhoonest ning erilist rõhku plaanitakse pöörata supivalikule.
Jõepoolses nurgas hakkab
toimetama aga eksperimentaalköök, kus naturaalsel
söegrillil ja elaval tulel hakkavad erinevad kokad turulistele praktikas demonstreerima,
kuidas lettidel lebavast kraamist kõige õigemaid hõrgutisi
valmistada. Mõistagi saab kohapeal ka suu seks teha.
Tombaku sõnul kasvas letipindade osa tänu remondile turus viiendiku võrra.
Lõviosas on need küll kiirelt
hõivatud, aga liha sektorisse
näiteks mahuks mõni kaupleja
veel juurde. Peaasi, et pakutav
kraam oleks turuhoone vastse
moto järgi ehe ja eriline.
Maa alla on kolinud ka varem kauplemissaarte keskel

Turu keldris võtab koha sisse
Emajõe pruulikoda ning nende
juurde pääsevad janused nurgauksest ka siis, kui muu maja
juba luku ja riivi taga. Ehkki
õlletegu ise suuremas mahus
turuhoonesse ära ei mahtunud
ja virded mulksuvad Põlvamaal Käbliku talus, pakutakse
linna ühes unikaalseima miljööga õllebaaris erilisi pruule,
mida kusagilt mujalt osta pole
võimalikki. Juurde ka kergemat kehakinnitust.
Ja lõpuks ometi saab kunde
ohtra ostlemise ning kõhutäitmise kõrval turuhoone
jõepoolses nurgas häda korral
ka keha kergendada. Muide,
parempoolsesse tualettruumi
sattudes visake pilk põrandale
– seal on toreduslikul printsiibil säilitatud tükike kõige esimest ja ehedat kiviparketti.
Üle väga pikkade aastate
hakkavad peasissekäigu kõrval
vulisema miniatuursed purskkaevud. „Kas just pidevalt, aga
pidupäevadel kindlasti,“ lubab
Tombak. „Tagasi on ka suur
seinakell. Enam-vähem sarnasena, nagu teda näha võisime
vanadel oktoobriparaadiaegsetel fotodel.“
Pisuke, aga tööinimese jaoks
oluline muutus tehakse ka turu
tegutsemisaegadesse. Esmaspäevast reedeni on uksed avatud kella 8st 18ni. Nädalavahetusel 9st 15ni. Turujuhi sõnul
sai valiku aluseks just rahva
hulgas läbi viidud küsitlus.
RASMUS REKAND
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Elutöö rööviti
Eelmises Tartu Ekspressis
kelgib DJ Heiki Hainsalu,
et taasavab mulle kuuluva
internetiraadio Playsound,
kuid tegelikult pole tal sel
leks vähimatki õigust.
Heiki kasutab võõrast
nime ilma igasuguse nõus
olekuta. Valetab, justkui
oleks mina selle talle heaga
üle andnud. Ei kujuta ette,
kuidas see tal üldse õnnes
tus, kuid ju jäid paroolid siis
kunagi tema arvutisse, oli
ta ju minu alluvuses tööl.
Playsound kuulub mulle –
mõelgu ise sama hea nimi
välja ja siis palun väga.
Vahepeal oli raadio
tõesti mitu kuud vait. Üri
tan ise paari tuttava abiga
rohkem saateid prog
rammi võtta, samuti ot
sisime uusi ruume, mida
rendile võtta. Heiki pole
Playsoundi heaks mida
gi teinud. Tehku omale
ise raadio ja las juhib neid
saateid oma varesehää
lega. Kahjuks ei vasta ta
ühelegi SMSile ega kirjale.
Aga mis seal ikka: avan do
meeni lihtsalt uuesti.
Heiki süüdistab mind
oma abikaasa Maarika
üle löömises, kuid mida
ta ise Tallinnas tegi? Kas
käis tõesti endises Uuno
raadios muusikat sorteeri
mas – kahtlane! Kunagi ei
tohtinud Maarika igatahes
kaasa minna.
Heiki ja Maarika pole su
gugi sellised inglid, nagu
meediast lugeda võib.
Nad said hakkama tõelise
sigadusega, kasutades ära
Ursel Seppa. Tegid tema
rahade eest omale pul
mad ja lubasid laenu taga
si maksta, kuid seda teinud
nad ei ole.
Sellist olukorda, kus
sõber sind oma korterist
keset ööd välja viskab,
on võimatu andeks anda.
Heiki kujutas omale liiga
palju ette: arvas, et oleme
Maarikaga paljad. Tun
nistaja Rando aga nägi,
et meil olid riided seljas.
Minu elu taheti lihtsalt
pekki keerata, kuna ma ei
andnud Heikile võimalust
raadios tööd jätkata.
Marek Veltmann
Playsoundi tõeline omanik

LAUSEGA

Tähtvere vallavanem Rein Kokk on
ametiposti kadumisega leppinud,
mitmed ametivennad tõotavad aga
mitte alla anda. 
SW ENERGIA

LUGEJA KIRI

Suurem suitsunälg
Kolm päeva pärast 1. ok
toobrist kehtima hakanud
vangide suitsetamiskeeldu
murti Mäksa vallas Melliste
külas sisse kauplusesse, kust
varastati suurem kogus siga
rette. Esialgne kahju on 1500
eurot.

52

tööd 46 kunstnikult on
enampakkumisel täna kell
18 loomemajanduskeskuses
peetaval noore kunsti oksjo
nil.

Raha sauna

Sundliidetavad
värisevad naeltel
Pärast kohalike omavalitsuste valimisi 15.
oktoobril on liidetud
Tartumaa valdades
olukord keeruline, kuna
mitmed ametikohad on
dubleeritud ning uute
vallavalitsuste struktuur
kõike muud kui selge.
Tartu linnaga ühineva Tähtvere valla vanem Rein Kokk tõdes, et praegu käivad linnavalitsuse erinevate osakondade
töötajad Tähtveres tutvumas
sealse vallavalitsuse tööga ja
vaatamas, kuidas on ülesanded jaotatud. Kokk rõhutas,
et pärast valimisi on selge, kellest saab linnapea, kellest abilinnapead ja kuidas nad oma
meeskonna üles ehitavad. Alles
seejärel saab öelda, milline on
Tähtvere töötajate saatus – kes
jätkavad linnavalitsuses ja kes
koondatakse.

Stress ja eriarvamused
Koka sõnul on ees ootamas
kolm-neli keerulist nädalat,
täis väga kõrgel tasemel muu-

Pilatese

treeningud
Aleksandri 8, Tartu

+372 56847724
www.kristapilates.ee

datusi. „Kõik on nagu naelte
otsas,“ lausus ta, lisades, et
kindlustunnet ei ole ja just
teadmatus viib inimesi stressi
ja tekitab eriarvamusi.
Ülenurme vallavanema Aivar Aleksejevi sõnade kohaselt
ootab vald vastust riigikohtust, kus Kambja ja Ülenurme
valla sundliitmist alles arutatakse. Seaduse järgi on kohtul
vastamiseks neli kuud ja vald
esitas viimased dokumendid
septembris. Küll aga sai vallavalitsus septembri keskel kätte
õiguskantsleri vastuse, et midagi põhiseadusvastast Kambja ja
Ülenurme liitumises ei nähta.
Aleksejev rääkis, et elab
päev korraga ega mõtle veel,
mis saab pärast valimisi. Vallavanema sõnul on Ülenurmes
töötajaid pigem puudu, sest
uusi ametnikke ei ole mõtet
praegu just sundliitmise tõttu
palgata. Aleksejev tõi näite, et
pärast eelmise vallasekretäri
pensionile minekut ei hakanud ta uut töötajat otsimagi,
vaid määras talle ajutise kohusetäitja.
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Kambja vallavanem Ivar
Tedrema pidas sundliitmist
halvaks otsuseks, sest see viib
inimesed vallaelust veelgi kaugemale. Tedrema lubas siiski
endiselt seista oma valla elanike heaolu eest ja võidelda edasi, et valdu ei liidetaks.

Kuhu jääb buss?
Ka Tedrema püsib riigikohtu otsuse ootusel ega ole
veel liitumisjärgsele tulevikule keskendunud. Tedrema
lausus, et murekohaks ei ole
ainult töötajad, vaid ka erinevad toetused ja teenused, mis
Kambja vallas on kehtinud,
aga Ülenurmes mitte – näiteks
vallasisesed bussiringid, mille
eest on tasutud Kambja valla
eelarvest.
Riigikohtu kommunikatsiooniosakonna juhataja Merje Talviku sõnul arutati sundliitmise vaidlustanud valdade
kaebusi riigikohtu 3. oktoobri
istungil, kuid otsuse kuupäeva
ei ole määratud. Seega jätkub
võidujooks valimistega.
KATRI-HELENA KAASIK

Linn otsustas eraldada re
servfondist 3300 eurot
Tähtvere päevakeskusele
veeavariiga seotud kuludeks
ja sauna põranda kapitaal
remondiks.

Kassi iseloom
Täna kell 18 esitletakse lin
naraamatukogu IV korruse
saalis tõestisündinud loo
malugude sarja neljandat
raamatut, Kaja Sepa „Kassi
iseloomu“.

Lapsed joonel
Laupäeval leiavad südalinnas
aset 6. Tartu linnamaratoni
lasteüritused, mille stardid
antakse Vabaduse puies
teel ja finišid Raekoja platsil.
Erinevalt varasemast on sel
aastal distantse kaks: 450 ja
900 meetrit.

SÄHVATUS

Valimisteks sillale
Täna kell 11 avatakse amet
likult Kaarsild, mis on läbi
nud poole aastaga põhjaliku
remondi, mille käigus ehi
tati sild laiemaks ja liiklejale
mugavamaks. Tegelikkuses
voorib rahvas üle silla aga
juba eilsest.

Linn helgib
Reede õhtul peetakse esma
kordselt maha Friday Night
Run ehk 4kilomeetrine mee
leolukas jooks ülikoolilinna
tänavate õhtuhämaruses.
Helkurite kasutamisele tä
helepanu juhtiv üritus algab
raeplatsil kell 20.

Kümnest kolm
Kümnest aasta energiateo
auhinnast kolm külvati Tar
tusse: Naerumaa lasteaia,
Targa Tartu projekti ning
Aardla kaugjahutusjaama
valmimise eest.

Viikingid väljanäitusel
Täna kell 16 avatakse linna
muuseumis Eesti viikingiae
ga tutvustav näitus „Viikin
giaja aarded Eestist“, kus on
väljas suur valik haruldasi kõ
nealuse perioodi leide ning
uued uurimustulemused.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

IGANÄDALANE KEELEKIUN: kas siin võib auto väravast sisse lasta ja kõik saab iseenesest tehtud, nagu
silt lubab? 
AUGUST LUMM
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Kaasava eelarve viies juubel:
Viiendat korda haripunkti jõudva kaasava eelarve
ralli otsustav hääletus
kestab tänasest 11. oktoobrini infosüsteemis
Volis ja raekoja infokeskuses. Iga Tartu kodanik
saab südame kinkida
kuni kolmele kandidaadile, ellu viiakse tuleval
aastal 150 000 euro eest
vähemalt kaks ideed.

2. Ihaste spordiväljakute uuendamine
(75 000 €)
Ihaste linnaosas vajab ajakohastamist kaks spordi- ja
vabaajaväljakut: Ihaste korvpalliväljak ja Ihaste spordipark. „Ihaste korvpalliväljakul
vahetati eelmisel aastal välja
amortiseerunud korvpallikonstruktsioonid, kuid vaja
on paigaldada olemasolevale
asfaltkattele väljakukate, korrastada väljakuala ümbruses
haljastust, tegeleda juurdepääsuvõimaluste ja müraprobleemidega ning paigaldada prügikaste ja istepinke,“ kirjeldas
Kristjan Karis.

1. Emajõe rannaala
korrastamine
Emajõe vasakkaldal, Lodjakojast ja supelrannast kaugemal on juba ammu tegutsenud mitteametlik nudistide
rand – koht, mida kasutavad
inimesed, kes eelistavad päikest võtta ilma rannariieteta.
„Kahjuks on see rannaala üsna
halvas seisus: puudub mugav
ligipääs veele ja liiva leidub ainult osal territooriumil. Randa
tuleks korrastada, tagada ligipääs vee juurde ning tuua liiva
kogu rannaalale,“ arvas Nikita
Salnikov-Tarnovski.

oskab uisuväljakute jääd kasta,
külmutada, kasvatada, lihvida
ja hooldada,“ sõnas ta. „Heitlikud talved ja sportlikud tartlased annavad masinale Tartus
piisavalt tööd.“

4. Kaevuluugid sõiduteega tasapinnale
(75 000 €)
„Kindlasti on kõik sõiduteedel liiklejad märganud ja tundnud, kuidas kanalisatsioonikaevuluukidest üle sõites tekib
tugev põrutus,“ selgitas Raul
Pirbe. „Mõnes kohas, näiteks
Võru ja Riia tänaval, aga ka
mujal, on kaevuluugid eriti
sügavale vajunud. Nende läbimine lõhub autot, jalgratast
ja pole sõitjatelegi meeldiv.“
Kaevuluukide tasandamisest
võidaksid tema hinnangul nii
autojuhid, jalgratturid kui ka
sõidutee kõrval elavad inimesed, kellel endal isegi autot
pole.

3. Jäämasin uisuväljakute hooldamiseks
(75 000 €)

5. Keerdtrepp Sõpruse
sillalt jõe äärde
(50 000 €)

Nüüdisaegne jäämasin tagab Katrin Vase sõnul Tartu
talvedes ühe maailma kõige
tervislikuma, romantilisema ja
lõbusama meelelahutuse – uisutamise – säilimise. „Moodne
multifunktsionaalne masin

Enamikult Tartu sildadelt
saab jalakäija pärast jõe ületamist kohe alla jõe äärde
laskuda, ilma et peaks pikka,
autodele mõeldud peale- või
mahasõiduteed kasutama.
Sõpruse sild on Eesti pikim

sild, aga paraku ilma sellise
võimaluseta. „Selleks, et Karlova poolt jalgsi tulija saaks
Annelinna-poolsele jõekaldale,
kus on matkarada ja kust saab
mööda Emajõe äärt ka linna
poole jalutada, tuleb läbida
pikk tee Eedeni keskuseni ja
sealt jõe äärde tagasi,“ kirjeldas
Uno Viitkar. „Ka kanali äärde
ujuma saaks sellisel moel palju
inimsõbralikumalt.“

kellaaega telefonist vaadata,“
pakkusid autorid. „Vahel seda
ei näegi, sest päike pimestab
või on liialt külm, et kindaid
käest võtta.“

ülikooli peamine side linnaga
– ja see näeb välja nagu lagunenud kolhoosikeskuse unustatud pargirada, kus vaata ise,
kust ja kuidas läbi saad,“ kurtis Mihkel Lember. „Tähtvere
park sai hiljuti korraliku kõnnitee, samaväärselt tuleb nüüd
maaülikooli linnakuni välja
minna sidusa ja kasutama kutsuva kergliiklusteega.“

7. Spordi- ja piknikuala
Raja parki

6. Kellad avalikus ruumis (50 000 €)
Linnakellad võiksid Kaia
Lehe, Liisa-Kai Pihlaku ja
Agu-Üllar Kulli arvates asuda
Riia mäel, Vanemuise–Ülikooli–Uueturu tänava ristil,
kus kunagi oli Tillemanni kell,
Narva mäel, Rüütli tänaval,
turuhoone juures, avaturu väraval, linnaparkides, Emajõe
promenaadil, Toomemäel,
suurematel parkimisplatsidel,
aga ka kesklinnast kaugemal.
„Linnakellad on mõeldud
abiks kõikidele inimestele, kellel ei ole soovi ega võimalust

Margus Kuke ettepanek on
arendada Raja tänava terviserada ja Sanatooriumi parkmetsa spordiväljakut nii, et
ka lastega pered saaksid koos
aega veeta. „Sinna võiks luua
kogu perele mõeldud tervislike
eluviiside keskuse koos piknikualaga. See annaks hea võimaluse sportivatele vanematele võtta loodusesse kaasa ka
lapsed, kes võiksid samal ajal
tegeleda jõukohaste osavus- ja
ronimismängudega,“ pakkus
ta.

8. Kreutzwaldi tänava
kõnnitee korrastamine
(75 000 €)
„Probleem on, et see kõnnitee on 3000 tudengi ja 1000
töötajaga kergliiklust ülistava

9. Liikuma kutsuv hoov
(75 000 €)
Mart Reiniku koolil on koostöös Tartu ülikooli teadlaste
ja lastevanematega valminud
ideekavand oma kooli õueala
kujundamiseks, et suurendada
õpilaste õuesõppe võimalusi
ning liikumisaktiivsust vahetundides ja pärast kooli. „Eesmärk on arendada kooli juurde
kõigile avatud, liikumist soodustav eriilmeline keskkond,“
rääkis Kristi Terep. „Õueala
saaksid kasutada ümberkaudsed elanikud, lastehoiud ja
-keskused. Tekiks sünergiline,
perekeskne ja aktiivset eluviisi

Teineteiseta
DAVID HARE’I DRAAMA
LAVASTAJA JÜRI LUMISTE — KUNSTNIK PILLE JÄNES
HELILOOJA ANN KUUT — VALGUSKUNSTNIK TÕNU EIMRA
OSADES MARIA ANNUS — TÕNU OJA — KARL LAUMETS
ESIETENDUS 7.10 VANEMUISE TEATRIS

195 Väino Peebo 185 Ahto Laur 166 Anastassia Fomin
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167 Jelena Frunze 157 Marina Riisalu 154 Vladimir Šokman

380

190 Tiina Mürk

156 Marta M Kuningas

153 Aadu Must

188 Triin Lukk 155 Artjom Suvorov

M E I E LU B A M E , M E I E T E E M E !

DEMOKRAATIA PIDUPÄEV
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20 PÄRLI LINLASTE ETTE
toetav tervik koos Aparaaditehasega.“

10. Liikumisrajad Emajõe kaldal ja Tähtvere
dendropargis
(75 000 €)
Liikumisrajad kulgeksid
Marti Viilu idee kohaselt mööda Emajõe kallast algusega
Tähtvere spordipargist ning
hõlmaksid ka Jänese matkarada ja dendroparki. Radu, mis
asuvad kesklinnast 15minutise
jalutuskäigu kaugusel, saaksid
kasutada nii sportlased kui ka
loodusnautlejad jalgsi või rattaga liikudes. „Rajad oleksid
3, 5, 8 ja võimaluse korral ka
10 kilomeetri pikkused ja neid
oleks võimalik kasutada aasta
ringi,“ arvas autor.

11. Nutiseadme laadimispunktid (10 000 €)
L i n n a r u u m i s võ i k s i d
Karl-Gustav Kallasmaa arvates olla nutiseadmete laadimispunktid, kus saab vabas
õhus laua taga istudes sõpra-

dega juttu ajada, samal ajal
nutiseadet laadides. Nutiseadmete laadimiseks vajalik
elektrienergia saadakse laadimispunkti külge paigaldatud
päiksepaneelidest. Laadimispunktid oleksid silmapaistva
disainiga, nende paigaldamise
võib ühendada ka tänapäevase
linnamööbliga.

12. Puiestee tänava
kõnnitee korrastamine
Puiestee tänava linnapoolne
kõnnitee lõigus Puiestee 101 –
Roosi vajaks Kert Alasoo sõnade kohaselt hädasti renoveerimist. „Kõnnitee seisukord on
äärmiselt vilets, eriti raske on
sellel lõigul liikuda lapsevankriga,“ lausus ta. Kõnnitee renoveerimise käigus tuleks likvideerida ka Puiestee 95c juures
keset kõnniteel asuv puu.

vajab Maido Puna kinnitusel
lisaks ehitatavale kergliiklusteele oluliselt loomingulisemat
arendust. „Raudteele pääs tuleb takistada piirdeaedadega,
kergliiklustee ääres olevad alad
ja sopistused sobivad ideaalselt
erinevateks tegevusplatsideks
lastele, mõnusateks istumispaikadeks või koertega jalutajatele mängimiseks,“ sõnas ta.
„Paigaldada võiks vahvaid ja
omanäolisi maastikuelemente,
luua lihtsamat tüüpi rulapark
või võimaldada linnakodanikel mõnda soppi asutada kogukonnaaed.“

14. Spordiväljak
Descartes‘i ja Hansa
kooli juures

13. Raudteeäärne inimsõbralikuks
Kesklinna poole jääv raudteeäärne maa-ala Riia tänavast Kabeli tänava suunas

Annelinnas asuvate koolide, Tartu Descartes’i ja Tartu
Hansa kooli ees oleva spordiväljaku seisukord on rohkem
kui vilets, seal on säilinud sügav nõukogude aeg. „Oleks aeg
selle alaga midagi ette võtta, et
meie tulevased noored saaksid
nüüdisaegsel spordiväljakul

ennast treenida. Läheduses on
ka kaks lasteaeda, ehk saaksid
nemadki neid spordiväljakuid
kasutada, kui need ilusaks
teha,“ pakkus Tarmo Hopfeldt.

nevad võimalused treenimiseks.
„Praegu on parkuuriharrastajad
tõrjutud ohtlikele tänavatele ja
mahajäetud garaažide juurde,“
ütles Roose.

17. Variku kooli korvpalliväljakute renoveerimine (35 000 €)

15. Tammelinna keskuse mänguala arendamine (29 000 €)
Tammelinna seltsi eesmärk
on paigaldada Tammelinna
keskuse vahetus läheduses asuvale kõvakattega mänguväljakule spetsiaalne kummipurust
kate ning haljasalale turvaalaga tervisespordivahend (street
workout), millel ümbruskonna
inimesed saavad teha erinevaid
jõuharjutusi.

16. Tartu parkuuripark
(75 000 €)
Tartu parkuuri- ehk vabajooksupargi võiks Kristen Roose
arvates rajada Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumi, Annelinna gümnaasiumi ja Annelinna
kunstmuruväljaku vahetusse lähedusse. Park koosneks metallist atribuutidest, millel on eri-

Selge pilk!

Variku kooli korvpalliväljakud vajavad Mattias Hindi sõnul renoveerimist, kuna ümberkaudsed sportimise ja vaba
aja veetmise võimalused on
piiratud. Eelkõige vajavad kaks
amortiseerunud väljakut uut
asfaltkatet koos märgistusega.
Lisaks tuleks välja vahetada
või renoveerida korvikonstruktsioonid ning korvilauad ja
-rõngad.

ebainimlik, kui mitte võimatu,“ märkas Kadri Okas. „Ka
kuival ajal on see väga konarlik, muutes liikumise raskeks
vanuritele, liikumispuudega
inimestele ja lapsevankri lükkajatele, kes peavad sõiduteele
suunduma.“

19. Ülekäigurada
Sepa-Tähe ristmikule
„Reguleerimata ülekäigu
rajamine Sepa ja Tähe tänava ristmikule on väga vajalik,
kuna praegu on kergliikleja
või jalakäijana seda ristmikku
keeruline ja ohtlik ületada,“
lausus Kert Alasoo.

20. Ülekäigurajad
Karlovasse
18. Õnne tänava kõnnitee rajamine
„Õnne tänaval on autotee
kõrval jalakäijatele küll mingit
laadi riba eraldatud, kuid see
on ilma kõvakatteta, mistõttu on kevadel, sügisel ja tihti
ka talvel seal kõndimine üpris

Karlova linnaosa koolide lähedusse võiks Jana hinnangul
rajada rohkem ülekäiguradasid. „Neid võiks rajada peamistele ristmikele, mis jäävad
lähedal asuvate bussipeatuste
ja koolide vahele. Näiteks on
ohtlikud Eha–Tähe ning Jõe–
Kalevi ristmikud,“ sõnas ta.

E-hääletus 5.-11. okt

Lihtsad ja nutikad
lubadused
Tartu elanike heaks!
• Avatud märksõnapõhise dokumendihaldussüsteemi loomine,
mille abil leiab iga linnaelanik kiiresti talle vajalikud dokumendid ning
info oma kodutänavas toimuvast, huvitegevuse kohta Tartus või
siis kasvõi oma linnaosa seltsi puudutavad teemad.
• Portaali loomine, kuhu panen kirja kõik volikogus olevad
eelnõud koheselt nende teadasaamisel, et saaks neid
arutada linnaelanikega.
• Elanike poolt algatatavate siduvate E-rahvahääletuste
seadustamine Tartu linna põhimääruses — odav ja tõhus
lahendus. Hääletusportaalis antakse võimalus võrdses
mahus sõnastada nii poolt kui vastu argumente.

www.kallepilt.ee
Facebook: Kalle Pilt

Kalle Pilt 429
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Aastaringi täitumist tähistati üldrahvaliku peoga. 

ERM

Palametsa
pajatused
437.

305 000 valgustatut
Eesti Rahva Muuseumi
ninameeste sõnul näitab
esimene tegevusaasta, et
vaatamata süüdistustele
turusolkimises on piirkonda hoopis enneolematu sünergia tekitatud.
ERMi direktori Tõnis Lukase sõnul on asjatuks osutunud teiste Tartu muuseumide ja restoranide kartus, et
pompoosne klaashoone neilt
kliente ära võtab. „Ega meie ju
inimesi Tartust eemale ei peleta, vaid toome ikka juurde.
Kõik need turistid jõuavad ju
ka teistesse asutustesse,“ selgitas ta. „Me ei ole mitte teisi
lämmatanud, vaid nagu näha
näiteks Ahhaa ja teiste partnerite pealt, on tekkinud hoopis
sünergia.“

Meelevaldsed numbrid
Aastaga on piletiga näituseid
külastanud 305 000 inimest,
pluss muidugi need, kes muul
viisil majja pääsenud. „Mõjutame Raadi piirkonda laiemalt
kui ainult kinnisvarahindade
mõttes,“ rääkis Lukas. „ERMiga on Eesti rahvas kahtlemata
Eestile ja Tartule väärika kingituse teinud.“
Turundusjuht Kaarel Tarand märkis, et ehkki Euroopa

Liidu statistika muuseumide
kohta on puudulik, saab sealt
ometi ülevaate, et eestlased on
Euroopa agaraimad muuseumides käijad, ületades näiteks
soomlasi 2,5kordselt. „Püüame
ikkagi lähtuda piletimüügist,
sest ustel inimeste lugemine
kipub olema väga meelevaldne – muuseumiööl näeb sageli
numbreid, mis konkreetsesse
asutusse füüsiliselt sisse mahtuda ei saa,“ sõnas ta.
Kantar Emori uuring näitab, et ERM on tõusnud kunstimuuseumi kõrvale enim
tuntud muuseumide sekka.
„Eestlaste seas on lagi praktiliselt saavutatud, kasvuruumi
on mitte-eestlaste hulgas,“
hindas Tarand. „Eriti uhked
oleme selle üle, et esimese
meelde tuleva muuseumina
nimetasid küsitluses osalenud
just meid.“
Lukas rõhutas, et rahvusmuuseum peab olema igas
mõttes avatud nii näitustele
kui ürituste korraldamisele.
„Loodetavasti on juba igast
kihelkonnast keegi meil külas
käinud, nagu meil endalgi iga
kihelkonna rahvarõivad väljas
on. On ju ERMi saavutus seegi,
et maanteede ääres kihelkondade sildid väljas on,“ rääkis ta.
Lukase hinnangul peab

ERM ka edaspidi jääma iseseisvaks ja sõltumatuks, sealjuures adudes kogu vastutust
selle väärtuse ees, mille otsas
iga päev istutakse ja astutakse. „Loodame, et üha rohkem
inimesi jõuab meile külla ja et
meelde ei jää pelgalt käimise
fakt,“ resümeeris ta. „Valdav
osa külastajaid on meid kiitnud, aga muidugi on avalikus
ruumis kõlanud ka mõtlikumaid vaateid.“

Ähvardav päästeamet
Tarandi väitel võiks kaugemaks eesmärgiks olla, et ükski
laps ei lõpetaks kooli ERMis
käimata. „Praegu on muidugi
madalhooaeg, sest kool alles
algas ja vanematelt alles küsitakse muuseumikülastuse
jaoks raha, kuid huvi peaks
peagi taastuma,“ prognoosis
ta.
Siiski ei tähenda eelöeldu,
nagu saaks omale ülearu tihti
lubada tasuta üritusi. „Kohustuslik muuseumiöö tähendas
meile 7100 külastajat viie tunni jooksul, mis ei pruugi olla
kooskõlas päästeameti nõuetega, ja kindlasti pole sellisel
külastajate massil ka endil siin
sugugi mõistlik olla,“ ütles Tarand.
KAUR PAVES

Pole need tekstid sõnumised, pole lausumise
pole luuletused ... On need lühimuinasjutud
või on autor loonud muistendeid, kui tegelasteks on Ürgema, Taevataat, Päike, Atlas,
Muinasaeg, kaksikud Pisipäike ja Pisikuu jpt.
Ei üks ega teine, þanrilist vastet otsides võiks
neid, lühemaid ja pikemaid jutukesi, nimetad
miniatuurideks.
Ka raamat on miniatuurne (10,5 x 14,7 cm).
Raamatusse on mahtunud ka 53 Eesti eri
paigust pärit kindamustrit, mis on kui ajasilla
tekstidest aimduva muinasaja ja tänase vahe

Tänavu võitis Bernhard Kangro kirjandusahinna Lea Mändmets
teosega «Mullumuiste».
Ilmunud on tõlkija Mai Tõnisoo debüütromaan
«Tüdruk, kes kukkus kaevu»

SUURLEHT
OSTURÕÕM SIIT: torekirjastus.ee

12. oktoobril on
lehe trükiarv

37 000
lehed kantakse Tartu postkastidesse

Kui lehte postkastis pole, palun teata info@tartuekspress.ee või 730 4455

reklaam:

malle@tartuekspress.ee
521 3038

kaupo@tartuekspress.ee
511 6923

REKLAAM
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Nutikas
Tartu

Marju Lauristin
nr. 277

Euroopa Parlamendi saadik
Linnvolikogu esimehe kandidaat

Tõnu Ints
nr. 280

Jarno Laur
nr. 278

Tartu abilinnapea
Linnapea kandidaat

Kadri Leetmaa
nr. 281

Heljo Pikhof
nr. 279
Riigikogu liige

Lemmit Kaplinski
nr. 282

Gea Kangilaski
nr. 283
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Linnasüda jäägu
roheliseks ja
kultuurseks
puhkeparkide ja
vaaterattaga!

102
Ruuben Kaalep

101
Indrek Särg

publitsist, noorteorganisatsiooni Sinine Äratus esimees

õpetaja, õppejõud, laevajuht
Tartu EKRE esimees

103
Indrek
Kalda

Tartu turismipealinnaks:
kahekorruselised
linnavaatebussid ja
laiendatud laevaliiklus!

muusik, laulja, õppejõud

Tõstame
sünnitoetuse
1000 euroni ja
ranitsatoetuse
500 euroni!
104
Kalver
Künnapuu

Parklakoht
põhiõiguseks!

majandusekspert
ehitusnõunik

106
Jaan
Willem
Sibul

105
Kalev
Essenson

ettevõtja, leiutaja
purjetamisõpetaja

107
Kaja Tarto

lasteaiaõpetaja
Pereraadio saatejuht

Vanemuise solist ja lavastaja

Immigrante ilma
omavalitsuse
loata vastu
ei võeta ja
mošeesid siia
ei tule! Tartu
kvoot on 0!
108
Merle Kivest

sotsiaaltöö ekspert

112
Kerstin
Käärik

naiskodukaitsja

119
Triin
Pisuke-Roos

125
Aili Tuhkanen
TÜ stomatoloogiakliiniku suukirurgia
osakonna juhataja

linnauurija, ajaloolane

Õpetajatele
lisatasu,
homo- ja sooneutraalsuspropaganda
koolidest
välja!

114
Raimond Viik
majandusjuht

120
Aleksei
Ganitšev
üliõpilane

126
Aare Tamm
ettevõtja

110
Timo Luht

Aitame
ühiskonna
kõige abitumaid
liikmeid,
tõstame
omastehooldaja
toetust!

111
Indrek Hirv

tehnikaspetsialist,
konstrueerija

lastekirjanik, kirjastaja, muusik

113
Lenno
Pärnjõe

Tartu HLÜ arendusjuht

109
Heiki
Vilep

115
Kert Kingo

Parem
linnatransport.
Tasuta
prügivedu.
116
Ain Ehari

jurist, inimressursside
magistrant

121
Ülo Siimets

kauaaegne ERMi
majandusjuht

127
Mareh Kalda

kaubanduskeskuse
haldusjuht, ettevõtja

luuletaja, kunstnik, publitsist

tehnikaekspert

122
Aare Nõmm

muusikaõpetaja
ansamblijuht

118
Esper
Thompson

123
Eva Loskit

124
Sven Ilves

meditsiinitöötaja

kirjanik

Eelistame
kohalikke
ettevõtjaid,
edendame
kohalikku
majandust!

tehnikaspetsialist
kaitseliitlane

128
Tõnu Sepp

117
Eve Raid

perearst

129
Eda Tomak

kaubandustöötaja

130
Illar Lea

tehnikaspetsialist

elektriinsener

131
Merike Lumi
kinnisvaraettevõtja

REKLAAM
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Hinnad all
kuni –90%

TELGI TÜHJENDUSMÜÜK!
Softshell jope kollane
suurus XXS
art. nr. 58-11110

suurused S – 5XL
art. nr. 58-11088

-93%

-93%

4,

Tööpüksid
roheline

Pusa kapuutsiga ENGEL valge

2,

99

99
norm. 69,99

norm. 39,99

suurus S–5XL
art. nr. 58-11258

Pakkumised kehtivad 05.10–08.10
Hinnad kehtivad kuni kaupa jätkub, pildid on illustratiivsed.

Tööpüksid
tumeroheline

Tööpüksid
oranž-roheline

suurus XXS–5XL
art. nr. 58-11137

suurus M–5XL
art. nr. 58-11160

Tööpüksid traksidega
suurus XS–5XL
art. nr. 58-11155

-93%

-94%

-93%

-94%

norm. 69,99

norm. 79,99

norm. 69,99

norm. 89,99

4,99 4,99 4,99 4,99
Tööpüksid khaki
suurused XS-5XL
art. nr. 58-11260

Müüme telgi tühjaks!

Tööpüksid hall, sinine
suurus XXS
art. nr. 58-111268 / 67

Kaitseülikond oranž
suurus S
art. nr. 58-11161

5 TOODET
1€ EEST
Täringumäng XL Yatzy
Suurte täringutega saab õues ja toas
palju nalja. Yazi on tuntud täringumäng,
mida mängitakse viie täringuga. Täringu
suurused on 5,5x5,5cm. Komplektis on
25 punktikaarti ja 5 täringut.
art. nr. 11313

-67%

4,

99

Puuviljapress Grouw
18 L
art. nr. 70228

SINU VALIKUL
TELK AVATUD
KUNI 08.10. 2017

2,

99

KIIREMATELE SUUREM VALIK

norm. 14,99

Puuviljapress Grouw roostevaba
14 L
art. nr. 70238

-50%

149,

99

norm. 299,99

Puuviljapurustaja Grouw
mehaaniline 7 L
art. nr. 70227

-50%

99,99

norm. 199,99

-64%

89,99

norm. 249,99

-96%
norm. 69,99

-96%

2,

99
norm. 69,99

-96%

2,

99
norm. 69,99

Kõik Harris värvirullid ja -varred
Värvirullid
18cmx38cm
18cmx8mm
25cmx8mm
25cmx38cm
23cmx38cm
18cmx8mm
25cmx38cm

Värvirulli vars

18cmx38cm
18cmx8mm
25cmx8mm
25cmx38cm

1

€
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Aga milleks meile muutused?
Linnatänavatel valitseb
kohalike omavalitsuste
valimiste suhtes täielik
leigus. Pigem ollakse
rahul praeguse linnavõimuga ning oodatakse
samas vaimus elu laabumist.
STEN SANG

Keset päeva tänavatel tolknev rahvas kipub linnapead taevani ülistama. 

STEN SANG

õpilane

Valimised mulle suuremat pinget ei paku, aga sinikollased
plakatid jäävad linnas hoolega
silma. Poliitika kui selline pole
lihtsalt minu teema ja aktiivselt uudiseid ma ei jälgi. Minu
kodune keel on vene keel ja riigikeele sain selgeks eestikeelses lasteaias käies. Sõbrad on
siiski enamjaolt vene rahvusest, aga elukaaslase valikul jätan võimaluse avatuks ka eesti
noormehele. Minu hinnangul
on eestlased sõbralik rahvas.
Tšillimas käime seltskonnaga Annelinna kergliiklustee
kõrval asuval spordiväljakul.
See on ilusti korda tehtud!
Oma tulevikku ma Tartus
siiski ei näe. Tõmbab Tallinn,
kuhu asun inglise keelt õppima. Kui oodata millegi paremaks muutmist uuelt omavalitsuselt, siis pakun välja
Annelinna gümnaasiumi korrastamise. Maja on juba vana
ja väsinud.

Olga (79)
pensionär

Oi, televiisorist ma kogu aeg
näen meie linnapead Urmas
Klaasi! Mulle tema meeldib
ja linn lausa õitseb selle mehe
käe all. Tänavad on puhtad
ning rõõmuga käin jalutamas
kõikjal meie kodulinnas. Olen
sündinud Eestis ja 1963. aastast täieõiguslik Tartu kodanik. Tulingi siia ju linna enda
pärast! Pikad aastad veetsin
raudteejaama restoranis peakokana vaaritades. Vaadake,
see on ju mu kehakujust juba
näha!

Kristina (36)
teenindaja

Olen terve elu küll Tartus
elanud, aga siiani valimas ma
pole käinud. Ei usu neid lubadusi lihtsalt ja ei lase end reklaamist mõjutada. Samas olen
üsna rahul linna senise arenguga. Just viimastel aastatel
näen eriti kiiret edasiminekut.
Linnapea Urmas Klaasi kohta
loen tihti lehest ja inimesena
jätab sümpaatse mulje. Veel
paremini võiks olla korraldatud kõnniteede remont Annelinnas. Praegu valitseb olu-

Anastasija
(14)

kord, kus üks lõik on tuliuus
ja kõrval haigutavad sügavad
teeaugud.
Mänguväljakutel käin lastega lustimas küll. Eriline
lemmik on otse kodu kõrval
asuv Annekese mänguala.
Kõrvalasuva kooli hoovi rajati
möödunud aastal veel üks uus
puupuistega kaetud turnimisrada. Eriliseks kultuuritarbijaks ma end ei pea, kinos käimise asemel vaatavad lapsed
kodus uuemaid multifilme.
Ühistranspordi korraldusega
olen ülirahul ja sinna mingeid
muutusi uuelt valitsuselt ei
oota.

Aino (69)
majahoidja

Mina olen tubli valija, iga kord
osalen! Sel aastal pole veel
mahti saanud kandidaatidega
tutvuda, kuid peagi võtan asja
käsile. Muutuste koha pealt
tajun, et linnaruum on veel
kaunimaks läinud. Uusi rattateid rajatakse mõnusalt juurde.
Vast kõige suurem murekoht
on noore koolilõpetaja elupinnaga. Nimelt on üüriturg
reguleerimata ning hinnad
üüratud. Palk kulubki ainuük-

si üüri ja kommunaalide peale
ning elamiseks ei jää noorel
inimesel enam midagi.
Samal ajal paigutatakse linna sotsiaalpindadele pigem
eluheidikuid ja nendega kokku
mina noori elualustajaid kindlasti ei paneks elama. Loodan
väga, et omavalitsus asub lähiajal kaaluma noortele abikäe
osutamist iseseisva elu alustamisel. 500eurose netopalgaga
on pea võimatu oma elu peale
minna ja söönuks saada. Ka
pere lahkumineku korral on
elukaaslased täbaras seisus,
kuidas eluasemekuludega üksi
hakkama saada.

Triin (17)
õpilane

Erakondadest on mulle sümpaatseim EKRE. Lihtsalt meeldib nende kindlameelsus ja
ajas püsivad lubadused. Praegu elan Valgas, kuid juba paari
aasta pärast saab minust Tartu ülikooli meditsiinitudeng.
Huvi pakub kirurgia. Valgaga
võrreldes on Tartu areng ikka
kordades tormilisem. Usun, et
asi on rahvaarvus: mida roh-

kem elanikke, seda suurem tulubaas linnale ja seda enam on
võimalik suuremaid muutusi
ellu viia.
Viimasel ajal märkangi Tartut külastades, kuidas aina
enam kortermaju on uue kena
välimuse saanud! Täna linnas
liikudes jäid silma reformikate
valimisplakatid. Ise ma oluline
poliitikahuviline pole ja ka uudistest loobusin pärast Venemaa-Ukraina sõjalist konflikti.
Nii ebamugav hakkas oma riigi
julgeoleku pärast muretsedes.

Kärt (30)
riigiteenistuja

Viimase aja silmapaistvamaks linnavõimu saavutuseks
nimetan Anne kiire rajamist.
Samal ajal ootaks veel abikätt
nõukogude ajast jäänud mänguväljakute korrastamisel.
Minu maja juures on käepäraste vahenditega rajatud kiik
ja paadikene. Annelinnas leiab
aga neid hüljatud kiigeraame
veel küllaga. Lastega meeldib
mulle käia Annekese mänguväljakul ja Anne 75 mänguplatsil. Viimane ongi koostöös
linnavalitsuse ametniku Inga
Kiudorfiga saanud paari aastaga uue hingamise. Vanade
veneaegsete jäänukite asemel
on uued atraktsioonid ning
huvilisi platsil jagub.
Rääkides EKRE üsna agressiivsest valimiskampaaniast,
kus lubatakse tuld anda homode ja pagulaste pihta, siis
mind tõukab see eemale. Ei ole
huvitatud valimast nii kurja
loosungiga esinevaid poliitikuid.

AJALUGU
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erootikakauplus

Pikk 12b, Tartu • tel 734 3888, 5664 3979
E–R 10–18, L 10–15, P suletud www.liblikad.eu

Erootiline pesu naistele ja meestele (body'd, sukad, negliþeed jm)
kostüümid sõutantsijatele • DVD-d • ajakirjad • kingitused
seksuaalelu abivahendid • tellimine kataloogist

Nr 40 (224) 4. oktoober 1995

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

DISKORITE PARAAD,
Aunaste ja hiigelrinnad
1995. aasta 4. oktoobri Liivimaa
Kroonika purjetab Raadio Tartu
kõrgaegade lainetel ning mõistagi
ei jäta välja toomata ka väärikamaid rinnapartiisid.
Vabariigi esimese eraraadiojaama neljanda sünnipäeva ürituste raames toimunud raadiodiskorite festival „Raadioragin
95“ tõi ülikoolilinna tuntud raadiohääli
üle Eesti. Et nende igapäevatöö tavaliselt
füüsilist pingutust ei nõua ja asjaosalised sellest suurt puudust näisid tundvat,
võtsid nad ette suurema laamendamise
kaupluse Akord kaasabil. Korraldajad nimetasid selle televiisorite lammutamise
võistluseks.
Osavõtjatele jagati kadunud Esta Kübarsepa hoogsa reportaaži kohaselt kätte
lõhkumist hõlbustavad pisemat sorti tööriistad. Ettenägelikumad olid end kuvaldadega juba varem varustanud. See ajendas esitama ka esimest protesti: Urmas
Kolsari võistkond „Raadio“ nõudis enestele vasara asemel kangiks Tiit Priidelit. Seepeale leisid kaks „kõhna“ meest – Margus
Turu ja Märt Rannamäe – et ebavõrdsus
saab likvideeritud, kui Alari Kivisaar neile
„kangiks“ tuleb.
Küsimusele, miks nad telekad ära lõhkusid, vastasid võitjad, et kuna päeval on
muidu igav ja raadiot lõhkuda oleks ikkagi
ebaeetiline, siis lammutasid nad telekaid
– sealt niikuinii midagi vaadata polevat.
Üldse olevat lõhkumine üks lõbus tegevus.
Legendaarne Tartu Raadio läks hinguse

le 2003. aastal ja ühes sellega testosteroonist
pulbitsevad sünnipäevapeod. Ka kogu disko
rite koorekiht on ülikoolilinnast lahkunud.
Samas pole televiisorite lõhkumise komme
linnast kadunud: näiteks on Tõnu Luts vaiel
nud riigikohtuni välja juhtumi üle, mille raa
mes ta Margit Lutsu jõulukuuse ümber lük
kas ja Samsungi teleri aknast välja heitis.
1995. aasta jäi vaieldamatult tutvumissaate „Reisile Sinuga“ tippaega. Nii on
Kübarsepp diktofoni ette meelitanud alati
hurmava saatejuhi Maire Aunaste, kelle
sarkasm ja teravmeelsed naljad on leidnud
nii austajaid kui hukkamõistjaid. „Mulle
sobib võtta risk, olla tipus...“ kinnitab ta.
Aunaste tõdeb, et niipea, kui julged midagi tegema hakata, saad kohe sõimata.
„Minu puhul kehtib küll absoluutne tees,
et las koerad hauguvad, karavan läheb
edasi,“ põrutab ta. „Mulle ei meeldi, kui
koer mind hammustab, aga ma ei lase end
nii palju mõjutada, et muudaksin end hoopis.“
Telestaar teatab veel rutakalt sedagi,
et „Reisile Sinuga“ oma viimast hooaega
elab. „Eesti on liiga väike selleks, et seda
mängu näiteks kümme aastat teha,“ arvab
ta. „Minu ülesanne ei ole inimesi mööda
tänavat taga ajada ja saatesse kutsuda.“
Aunaste on vähemalt valimisperioodil
Lõuna-Eestile truuks jäänud ja siinne rahvas
omakorda mingil määral tallegi: pääses ta
ju Põlva-Valga-Võrumaa ringkonnas 2015.
aastal IRLi ridades viimasena riigikokku. Ka
„Reisile Sinuga“ matusteks oli loo avaldamise

ajal selgelt varavõitu: Aunaste vedas saadet
1998. aastani ning hiljem on tema kingadesse
astunud nii Vahur Kersna, Henrik Normann
kui Anu Saagim.
Feminiinseid tegijaid tutvustatakse linnarahvale välismaaltki: eraldi lehekülg on
pühendatud maailmarekordilise 52tollise rinnapartiiga Lolo Ferrarile. Liivimaa
Kroonika hinnangul on Lolol midagi,
mida iga kuumavereline mees hea meelega
katsuks. „Lolo rinnad kaaluvad sama palju
kui 12 pinti õlut,“ püütakse kauge unistus
napsilembestele kohalikele lähemale tuua.
Paraku pole kuulsa laulja, striptiisitari
ja pornostaari elu sugugi nii roosiline, kui
esmapilgul näib. Nimelt ei saa ta kunagi
viia ellu oma unistust lennata Concorde’i
kiirlennukil. „Kuulsin ühest naisest, kel
olid silikoonrinnad, need lõhkesid 30 000
jala kõrgusel.“
Ehkki Lolo puhul on jooksmine välistatud ja ta peab magama külili, ei suudaks
ta end teistsugusena ettegi kujutada. Ta ei
lävi oma perekonnaga, sest ei taha kuulda ema arvamust, kes tütart jälestab. „Mu
suur partii pakub mulle lohutust ja enesekindlust. Olen õnnelik.“
Kuigi Prantsusmaa staar 2000. aastal
kahtlastel asjaoludel oma otsa leidis, on tart
laste kaotusvalu leevendanud kohalikud te
gijad. Meie oma Alexy Ferrara nime võtnud
Kristi Sell ehk Seksi-Kristi pühendus pärast
pornokarjääri juuraõpingutele eraülikooli
Veritas Tartu filiaalis, täites ülikoolilinna sü
damed austuse ja armastusega.

Tartu Rendibuss

Kambja
hoiu-laenuühistu

Juba 25. aastat teiega

Eesti vanim Hoiu-Laenuühistu pakub oma liikmetele
laene ja hoiuseid kommertspankadest
paremate tingimustega.
» Hoiused oma liikmetele
aasta intressiga kuni 6%
» Laenud oma liikmetele
» Sularahas maksete
teenus

Kesk tn 2, Kambja 62034
E - R 8 – 17
Tel 5340 4980, 741 6237
info@hly.ee
www.hly.ee

12

VABA AEG

Neljapäev, 5. oktoober 2017

ANEKDOODID
„Miks on laeval mast?“
„Kui kütus otsa lõpeb, siis kasutatakse seda teibana, et põhjast laeva edasi lükata.“
***
Pargivaht pingil istuvale paarile:
„Aga kallid inimesed, see pink
on ju värskelt värvitud!“
„Me teame. Istume siin seni,
kuni on pimedaks läinud.“
***
Külaline helistab ukse taga,
millel ripub silt „Ettevaatust,
koer!“. Avama tuleb peremees,
pisike koeranähvits süles.
„Hm, milleks teil seda silti vaja
on?“ küsib külaline.
„Et keegi kogemata koerale
peale ei astuks.“
***
Arstile saadeti lõunasöögikutse. Vastuseks sai peremees
täiesti loetamatu kirja.
„Ma pean teada saama, kas
ta tuleb või ei,“ muretseb nai-

SUDOKU

KINO
ne. Mees annab nõu, et naine
läheks kirjaga apteekri juurde,
kuna nemad suudavad igasugust käekirja lugeda.
Naine läkski apteeki. Apteeker luges kirja läbi, ulatas naisele
selgitust ootamata väikese pudelikese ning lausus:
„Palun, proua, 12.90.“
***
„Kuule naine, sa pahandad
minu joomise pärast täiesti ilmaasjata,“ selgitab mees naisele.
„Kust me sinu kasuka jaoks raha
oleksime saanud, kui ma poleks
kogu taarat poodi tagasi viinud!“
***
„Isa, kui palju abiellumine
maksma läheb?“
„Ei tea, pojake, ma pole veel
lõpparvet saanud.“
***
„Aitäh ilusa sünnipäevakingi
eest, tädi!“
„Mis sa nüüd, see ju selline tühiasi!“

„Ma arvasin ise ka sedasama,
aga ema ütles, et peab ikka tänama.“
***
Liivakastis kohtuvad kaks väikemeest.
„Mina olen viieaastane. Kui
vana sina oled?“
„Ei tea.“
„Kas sa plikadele mõtled
juba?“
„Ei.“
„Siis oled neljane.“
***
Kuidas arstid duelli peavad?
- Kumbki kirjutab teisele retsepti.
***
Miks on koor palju kallim kui
piim?
- Väikepakendisse on lüpsmine palju keerulisem.
***
Miks kannab kirurg operatsiooni ajal näokatet?
- Et patsient teda ära ei tunneks, kui käsi vääratab.

CINAMON
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
6.10 kell 13, 15, 18.15, 21.30;
7.–12.10 kell 11.45, 15, 18.15,
21.30 Blade Runner 2049
6.10 kell 18.20; 10.10 kell
22.30 Elu on veel ees
6.10 kell 20.10; 9.–10., 12.10
kell 20 Elumärgid
6.10 kell 11.45 Emoji film
6.10 kell 18.45, 22; 7.–12.10 kell
17.20 Kingsman: Kuldne ring
6.10 kell 13.15; 9.–11.10 kell
13.30; 12.10 kell 12.15 Lego®
Ninjago film
6.10 kell 15.30, 19.50; 9.–11.10
kell 15.45, 20.10; 12.10 kell
14.30, 16.45 Minu näoga onu
6.10 kell 14, 16.10; 7.–8.10
kell 15.15; 9.–11.10 kell 12.30,
15.15; 12.10 kell 12.40, 15.15
My Little Pony: Minu väike
poni. Film
9.–11.10 kell 11.30 Paras
pähkel 2

13.10 kell 22 MaMa

LINNARAAMATUKOGU

6.10 kell 22.20; 10.10 kell
22.15; 11.10 kell 22.30 See

BIG BEN PUBI

12.10 kell 17 Viru-Nigula õhtu:
Mida Arvelius alustas

6.10 kell 21.45; 9.10 kell 18;
11.10 kell 20 Tagasi kodus

7.10 kell 21.30 Mode

ROCK & ROLL

13.10 kell 21.30 Raen Väikene

6.10 kell 21 Sõpruse Puiestee,
Seitsmes meel

6.10 kell 16.20; 9., 12.10 kell
22.15; 11.10 kell 22 Tugevam
6.10 kell 17.45; 9., 12.10 kell
22.30; 10.–11.10 kell 18 Üksinda Berliinis
12.10 kell 19 Londoni Kuninglik Ooper: Boheem

KONTSERT

RISTSÕNA

Blade Runner 2049

6TEIST KANNU
6.10 kell 22 Anmatino

6.10 kell 21.30 Special Pro

14.10 kell 21.30 Tip Malts
EESTI RAHVA MUUSEUM
8.10 kell 16 Kui vaikus laotub
12.10 kell 19 SaxESt
13.10 kell 19 Estraadiraadio 10
JAANI KIRIK
13.10 kell 19 XXII Rahvusvaheline Festival Orient et
Occident

VANEMUISE
KONTSERDIMAJA
8.10 kell 19 Davi sings Sinatra
11.10 kell 19 Eliitkontserdid.
Peterburi sillad
14.10 kell 19 kammerorkester
Moskva Virtuoosid

NÄITUS
LINNARAAMATUKOGU
kuni 13.10 mangade näitus
Joonistatud maailmad
kuni 18.10 Ove Büttneri ja Tiit
Rammuli ühisnäitus Kestvad
hetked
TAMMELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 14.10 Peeter Visteri õli
maalide näitus Looduse värvid

Tartus vali

326
Sotsiaaldemokraadid
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KEEVITUSTEENUS
• malm
• alumiinium
• roostevaba
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EHITUS

Korterid, majad, majaosad
Tartus ja maakonnas.
MATERJAL
Aitame kinnisvara
müümisel
ja üürimisel.
Liiva, kruusa,
killustiku,
mulla jm
müük
ja vedu.
Kopatööd.
Meelis
Karu,
tel 511 5949
Tel 505Ene
1105.
Lina, tel 504 8379
742 0240 • www.robinson.ee

KINNISVARA MÜÜK

Aiaeri: grill, saun, terrass, kuur,
väliköök, rajatised. Puit-, kivi-,
looduskivilahendused.
Tel 5820 2040.
Ehitus ja renoveerimine. Katused,
puitfassaadid ja üldehitus. Väga
hea kvaliteet ja garantii mõistliku
hinnaga. Tel 5662 9930.
Ehitus- ja renoveerimistööd vundamendist katuseni. Projektid,
materjalid, teostus.
Tel 5820 2040.
Ehitus- ja viimistlustööd (eraisik,
KÜ, firmad jms). Pikaajaline koge
mus, töödele garantii, head hinnad!
Tel 510 0645.
Ehitus, katus, remont, viimistlus,
lammutustööd. Teeme üle Lõu
na-Eesti. Tel 5858 6953.

Arvuti algkoolitus oktoobris-novembris kl 17-19.30. Hind 45 €.
Tel 742 8000, www.nort.ee
Emajõe Keeltekool: uued kursused. Tel 740 4050, info@emajoe.ee,
www.emajoe.ee.
Raamatupidamise ABC algajale
ning alustavale ettevõtjale 02.1101.12.2017 (7 päeva) Tartus.
Tel 744 9604, www.juunika.ee
Tõstukijuhi ja korvtõstukijuhi põhikoolitus 25.-26.10.2017 Tartus.
Tel 744 9604, www.juunika.ee

Tel 7 420 240
504 8379
www.robinson.ee

Kinnisvarateenused aastast 1997
2-toal korter Tartus Veerikul reno
veeritud majas. Tel 5556 8234.

Õunamahla valmistamise koolitus 08.10.2017. a. Valmista oma
õuntest mahla Kandiküla koolitus
keskuses. Vajalik etteregistreerimi
ne tel 517 0174.

KÜTE

Tartus ja maakonnas.

OÜ Finak (Maramaal) pakub tööd
puidutislerile ja puitdetailide
pahteldajale. Tel 730 3465,
ira@finak.ee

PÕLLUNDUS
Järve Aiand müüb hea kvaliteediga
toidukartuleid. Kojuvedu Tartus ja
Elvas. Tel 509 1117.

742 0240 • www.robinson.ee

2-toal korter Tartus. Raha olemas.
Tel 5596 5358.
Eramukrunt Tartu külje all. Hind
kuni 30 000 €. Tel 5358 9888.
Metsakinnistud (ka läbiraiutud),
põllumaa ja raieõigus. Metsa
kinnistute ost ka koos hoonetega,
hüpoteegiga, looduskaitsealadega
ja kaasomandiga. Tel 523 4445.
Ostan maja Tartus. Või vahetan
1-toal mug korteri Tartus ja maamaja vastu. Tel 5817 2199.
OÜ Estest PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215.

Müüa hobusesõnnikut 80 l kotti
des. Hind 4.50 €/kott. Tartus tasuta
transport. Tel 5647 6281.

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!

Teeme uuele kaubale ruumi!

Remonti vajav kööktuba või 1-toal
korter Tartus. Tel 56 503 503.
Kõik ehitustööd ühest kohast:
www.innover.ee. Tel 5904 2174.

Talumaja koos maaga alates 3
hektarist. Hooned võivad vajada
põhjaliku remonti. Tel 508 0065.

Lamekatusetööd. Garantii ja kest
vus taskukohase hinnaga.
Tel 5662 9930.

Talumaja Tartumaal. Pakkuge
julgelt! Võib olla hooldamata ja
remonti vajav. Tel 522 5495.

Liiv, kruus, killustik (veoga).
Tel 510 0451.

Vana remonti vajav maja. Elektri
olemasolu oluline! Tel 505 0954,
erkinurm@gmail.com

ÜÜRILE ANDA
1-toal ahik korter Tartus Ülejõe
linnaosas (16 m², dušš, WC).
Tel 5841 7373.

ÜÜRILE VÕTTA
3-toal korter Tartus 3 lapsega
perele (kuni 200 € kuus).
Tel 5622 4802.

KOOLITUS

Pottsepatööd. Tel 507 9037.
Puurin auke postvundamentidele
(palkmaja, terass, aed).
Tel 509 3454,
www.vahvameeskond.ee

Veo- ja tõsteteenus. Tel 507 9037.

Otsime puhastusteenindajaid
ning kinnisvara hooldajaid Tartu
Kvartali keskusesse. Tel 5686 2233.

Puitpakendite tootja pakub tööd
Reolas, ka osaline tööaeg.
Tel 5848 1161, puitpakend@mail.ee

1-toal keskküttega korter Tartus
või Tartu lähedal. Raha olemas.
Tel 5362 2849.

Rakkekaevude kaevamine,
puhastamine, süvendamine ja
remont. Rõngaste vahetamine ja
kaevupealsete ehitus.
Tel 557 4792.

Oktoobris avatavasse Turuhoo
nesse vajatakse kanaliha müüjat.
Sobib ka pensioniealistele.
Tel 5650 7020, 521 1346.

Maa Tartust 9 km (katastrinr
79403:004:0135; 3,38 ha,
Korterid, majad, majaosad
11 000 €). Tel 520 0578.

Kai Persidski, tel 5190 3394

Müüa purustatud betoonkillustikku fr 0/64 mm. Teeme erinevaid kaevetöid ekskavaatoritega
6-25 tonni: teed, parklad, platsid,
planeerimistööd. Tel 5356 7062.

Müüjale Sõbra keskusesse (laste
kaubad). Tel 521 5056.

Pesumaja REA võtab tööle keemilise puhastuse töötaja. Tulla Tartu,
Sepa 20. Tel 747 7486.

Gert Suik, tel OST
515 3773
KINNISVARA

Katuste ja puitfassaadide ehitusja remonditööd. Tel 515 7062.

Leiame koduabilise, hooldaja,
lapsehoidja. Tel 5340 2265,
www.pihel.ee

Kinnistu Tartust 10 km (4600 m²).
Tel 5330 7112, 522 6196.

Aitame kinnisvara
Äri- ja elamumaad
Tartus, omani
ja üürimisel.
kult. Telmüümisel
5554 0831.

Katuseredelite valmistamine.
Tel 515 9155.

PAKUN TÖÖD

RIIDED
Jõe butiigis joped, poolmantlid,
vestid, botased (5-25 €). Soola 10
(turg, jõepoolne külg)
Jõe butiigis naiste XXXL riided
(pluusid, püksid, kleidid, pintsakud
jpm). Soola 10
Jõe butiigis suur valik nahkkindaid (3-15 €)! Soola 10 (turg).
Fb: Jõe butiik
Kaubapesas Sõpruse pst 8 müügil
kasutatud riided lastele hulgihin
naga 0.10-0.50 s/tk.

Tel 5681 6905.
www.balticloghouses.ee
Annikoru, Konguta vald

Kaubapesas Sõpruse pst 8 müügil
kasutatud riided, käekotid, mänguasjad, linikud. E-R 10-18
Lastekaubad ja koolikotid Sõbra
keskuse 2. korrusel kuni -50%.
soiduoppe@gmail.com

SÕIDUKID
40 l võrkkotis küttepuud lepp,
kask. Puitbrikett. Transport Tartus
tasuta. Hinnad soodsad. Talveküte
OÜ, tel 5341 2221.
Ahju- ja katlapuud (50 cm, kuiv,
lepp, haab, kask). Tel 5301 1161.
Kuiv lepp 30 sm 40 l võrk 1,9 €;
kask 2,1 €, lepp 40, 50 sm. Laotud
koorem, väiksed kogused, vedu
tasuta. Tel 521 2015.
Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puit- ja turbabrikett,
küttegraanulid. Vedu tasuta.
Tel 523 8332, 433 3130.
Vahetan korralikke kasutatud
kaubaaluseid küttepuude vastu.
Tel 505 4018.

OTSIN TÖÖD
Sõiduõppe ABC lõppastme-,
ADR-, ameti- ja järelkoolitused.
Kalda tee 30, tel 507 8230,
www.sõiduõppe.ee,
soiduoppe@gmail.com

Toidukartul kojutoomisega
(Vineta, Gala, Flavia, Laura).
Tel 5300 3523, peeter4808@hot.ee

Välikoristus jm abitööd.
Tel 505 4468.
Firma vajab katlakütjat - tootmisjäätmete koristajat. Töö eeldab
füüsilist jõudu. Tel 511 1823.

Müü oma auto meile. Sobiva
tehingu puhul raha kohe kätte.
Tel 5823 2707.
Müüa Ford Focus (ls 53 000 km).
Tel 5344 5592.
Ostan Audi, Opel, BMW, VW,
Ford. Kiirmüügi hinnaga. Pakkuda
võib kõike. Raha kohe. Max 2.0.
Tel 5624 0824.
Ostan VW, Seat, Škoda 1,9D (47
või 50 kw, al 2003. a, võib olla üvta). Tel 5348 8766.
Sõiduautode kokkuost. Väga
kiired tehingud! Raha kohe kätte!
Tel 553 3060, www.carus.ee
Sõidukite ja veokite keretööd ja
taastamine. Uued ja kasutatud
keredetailid soodsalt.
Tel 504 0334.

TEENUSED
Arvutite hooldus, remont ja varuosad Tartus Lõunakeskuses.
OÜ Maxi IT, tel 5452 2200.

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
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Eesti ja välismaiste firmade
(sh km-kohuslased) ost, müük,
muudatused ja likvideerimine.
Välismaiste firmade müük (avatud
pangaarve). Juriidilise aadressi
teenus Tallinnas (koos kirjade
edastamisega). Legal Baltic Inc OÜ,
tel 508 9565, info@vatnocorp.com,
www.vatnocorp.com
Elektritööd! Kõik väikesed ja
suured elektritööd eraisikutele ja
firmadele. Head hinnad!
Tel 513 7844, www.elekter24.ee
Elektritööd. Tel 5687 2020.

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

Fekaalivedu ja imbsüsteemi tühjendus, ka laupäeval, pühapäeval.
24 h. Tel 5340 2060.

Pressin õunamahla.
Tel 5353 4624.
Raamatupidamine. Tel 515 4854,
esveoy@gmail.com

OST

Rakke- ja salvkaevude puhastamine, süvendamine, kaevamine ja
remont. Tel 5638 1774.
Rakkekaevude kaevamine,
puhastamine, süvendamine ja
remont. Rõngaste vahetamine.
Tel 557 4792.
Santehnilised tööd. Likvideerin
ummistusi. WC-potid, boilerid,
valamud, kraanid, torud jne.
Tel 5621 7955.

Erinevate kollektsioonide ost mündid, märgid, fotod, õllepudelid, paberrahad jm! Tel 5649 5292.

Uus vann vanasse vanni, garantii
3 a. Lisainfo tel 503 1943,
www.vannvannis.ee.
Vedu ja kolimine, laadijad, prügitakso, utiliseerimine kaubikud,
furgoon. Parim hind!
Tel 5621 7955.
Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.

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

Kasutatud raamatud Tartus ja
Elvas. Ka nõukogude perioodist
valikuliselt. Tel 734 1901.

Nõukaaegsete märgikarpide,
medalite, ehete, koolimärkide,
fotoaparaatide jm ost!
Tel 5649 5292.

Katlamajade, katelde, soojasõlmede elektri ja automaatikaseadmete remont. Tel 521 9658.

Kõige rohkem kuulutusi
soodsalt ja kiiresti!

.ee/kuulutus

E T K N R 10.00 - 18.00 Telefon: 765 4202
Aadress: Ringtee 1, TARTU

HAUAPIIRDED VAASID PINGID

alates 1 €

Vanad märgid (nagu pildil) 100 €/
tk! Paku ka muid märke, medaleid,
ordeneid! Tel 5649 5292.

Kunsti ost - maalid, graafika,
ikoonid, skulptuurid, pronksist
kujud jm. Parim hind!
Tel 5649 5292.

Nõukogudeaegne kaubanduse entsüklopeedia (ТОВАРНЫЙ
СЛОВАРЬ, 9 köidet). Tel 5649 5292.

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

Autode remont ja hooldus.
Rehvide müük ja vahetus.
5345 3499 | sadloy@sadloy.ee

Hõbeda ost - lusikad, uurid,
sõled, mündid, esemed jm! Kok
kuostudest palju parem hind!
Tel 5649 5292.

Maalid, ikoonid, graafika (ka nõu
ka perioodist)! Tulen kohale, ost
parima hinnaga! Tel 5649 5292.

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

Sõidukite

mas 18 €/kg, värvilised villased
8/3, 8/2, 8/1, 25 €/kg. Tel 520 7727,
www.aardlakaubandus.ee
Müüa mootorsaag Stihl 261 C-M
(uus, garantiiga, 550 €), uus Stihl
251 C (300 €). Tel 5459 4449.

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

Septikute paigaldus ja müük.
Tel 5757 0202,
e-post erlend@eestiseptik.ee

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

Toyota sõiduautode hooldus ja
remonditööd. Poleerimine.
Tel 514 2222.
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Vanavara, kulla ja hõbeda kokkuost! J. Kuperjanovi 62, Tartu.
Raha kohe kätte! Tel 5815 0312,
www.emiliaantiik.ee
Vanavara, pakkuda võib kõike.
Tel 513 2251.

Plaanid kolida või said pärandu
seks korteri? Ostame üleliigse
vanakraami/raamatud!
Tel 5649 5292.
Raamatud, aabitsad, piiblid,
dokumendid, diplomid jne! Ost
parima hinnaga, raha kohe!
Tel 5649 5292.

Veneaegsed fotoaparaadid ja
neile sobivad objektiivid.
Tel 5872 5458.

Raamatud, ehted, vanavara pakkuda võib kõiki esivanematest
jäänud asju! Parim hind!
Tel 5649 5292.

Kellassepp Annelinna keskuses.
Ehte-, prilli- ja kellaparandus.
Patareivahetus vaid 4 €!
Väga hea hinnaga ümmarguste või
ovaalsete kividega merevaigust
kaelakee. Eriti hea hind kollase
pruunikirju kee eest. Enne müümist
küsige minu hinnapakkumist.
Tel 5871 0351.

TERVIS
Alkoholi ja suitsetamise vastane
kodeerimine. Märja Margus,
tel 5669 0462 või
onneklubi.onepagefree.com

Kodumasinate remont (va Sam
sungi külmkapid). Tel 5833 7007.
Korstnapitside, moodulkorstnate
ehitus. Tel 5557 9399,
www.korstnaproff.ee
Korstnapühkija Lõuna-Eestis. Kor
rasoleku akt, oma redel kaasas. Tel
5191 6605, proov.proov@mail.ee

AT Teenus OÜ pakub aastaaruannete koostamist ja raamatupidamisteenust OÜ-le, KÜ-le, MTÜ-le,
FIE-le. Tel 502 9333, 506 0726,
info@atteenus.ee.

VABA AEG
14.10 kell 9-16 Elva Oktoobrilaat
Elva kultuurikeskuse parklas.
Keskoja OÜ, tel 5851 4074.

Septikute, reoveemahutite (tootjalt) ja kaevupumpade müük ning
paigaldus. Teeme töid ainult oma
kaevetehnikaga. Tel 5306 5322,
info@reovesi.ee
Tasuta vanametalli, kodutehnika,
elektroonika, vanapaberi, akude
äravedu. Veame ka prahti prügilasse (7 €/m³). Tel 5825 9300.

Manuaalteraapia ja ortopeediline
osteopaatia. Professionaalne abi
pea-, kaela-, selja- ja liigesevalude korral. Tel 5690 9269.
Tervendamise ja harmoniseerimise seansid. Elena - energiaterapeut
ja rahva ravitseja (Moskva).
Tel 5360 9798

Auto keretööd: taastamine,
ümberehitus, uued ja kasutatud
keredetailid. Garantii.
Tel 504 0334.

Kvaliteetne ja kiire õunamahla
pressimine Nõos. Tel 5686 0688,
veinitalu@gmail.com
Kõik ehitustööd vundamendist
katuseni. Materjalid, transport,
paigaldus, garantii. Tel 5820 2040.

MÜÜK
Akordion Firotti (120 bassi, sood
salt). Tel 5192 7991.
Teen tellimustöid. Maalin õlivärvidega foto järgi portreesid.
kairimaalid@gmail.com

Hobusesõnnik aiapidajale väetamiseks. Pakendatud kottidesse.
Kott 3-5 €. Tel 501 8431.

Uuriripatsid kuni 200 €/tk! Paku ka
muid märke, medaleid, ordeneid!
Raha kohe! Tel 5649 5292.

Lastekaubad kuni -50% Sõbra
keskuse II korrusel. Tel 521 5056,
soiduoppe@gmail.com

Vanad lauanõud, piima- ja kohvikannud, kristall, Langebraun ja
Lorup! Parim hind! Tel 5649 5292.

Ohtlike puude asjatundlik raie.
Hekkide lõikus jne. Töökogemust
15 a. Tel 553 7638, 2arboristi.ee

Autode diagnostika ja elektritööd Tartus. Tel 506 9367, vaata
- www.jaad.ee
Boilerite puhastus, veemõõtjate
vahetus, san-tehnilised tööd.
Tel 5646 9025, 734 8044.

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

Ajaleht OÜ, Ülikooli 1, 51003 Tartu
Toimetus 730 4535
Reklaam 521 3038
Kuulutused 730 4455
tartuekspress.ee
Vastutav väljaandja: Kaupo Torim,
511 6923
Peatoimetaja: Kaur Paves,
517 0933
Keeletoimetaja: Terje Jepiselg
Kujundaja: Priit Kivisoo
Reklaam: Malle Pastak
Reporterid: Kaspar Aug,
Meelis Kaldalu, Janari Kintsiraud,
Kadri Külaots, Rauno Põld,
Aet Rebane, Rasmus Rekand,
Sten Sang

Plastakende remont ja hooldus.
Tee enne talve tulekut oma aknad
korda! Tel 5698 1284.
Plekksepatööd. Rihmerk OÜ,
Ringtee 1, Tartu, tel 517 2156,
plekksepp@hot.ee,
www.rihmerk.eu

Tule tähista sünnipäeva HipHop
mängumaal. Broneeri aeg
www.hiphopmängumaa.ee
Tel 526 1043.

Mees 80+/70 lesk, soovib tutvuda
sobivas vanuses naisega. Sobivusel
kooselu. Tel 5611 1501.

Muruniitmine, trimmerdamine.
Tel 502 0426.

Autobussiteenused 52-, 51- ja
27kohaliste bussidega (sh Vene
maale). Tel 5373 8770,
noobelreisid@gmail.com

Tsaariaegsete hõberublade, kopikate, EW müntide, paberrahade
jm ost! Parim hind! Tel 5649 5292.

TUTVUS

Korstnapühkija Tartus, Tartumaal
ja Jõgevamaal. Akt. Tel 505 0040,
www.korstmar.ee
Korstnapühkija Tartus. Kutsu
TahmaToomas. Tel 5347 4363,
www.tahmatoomas.ee

Sõjaväe, kaitseliidu märgid,
medalid, fotod, täägid, kiivrid,
mõõgad jm! Raha kohe!
Tel 5649 5292.

Seenioride karaktertantsurühm
Salome vajab „tüdrukuid“ ja
„poisse“ 60+. Tel 5770 2871,
Anu ja tel 5806 0834, Maie,
maiesiilivask@hot.ee

Transport ratastooli ja raamiga.
E–R tel 5849 4588.

Korstnapühkija Marko Mesi,
küttekollete remont ja hooldus.
Tel 5805 0201.

Aurupesuri rent Tartus! Tasuta
transport Tartu piires. Hind 30 €.
Tel 517 3277, www.pesurid.ee

Setu ehted (sõlg - kuni 500 €,
ketid, müntidest ehted, hõberublad
jm)! Raha kohe kätte!
Tel 5649 5292.

Tekstiilipesuri rent Tartus! Tasuta
transport Tartus. 30 € päev.
Tel 517 3277.

Lõngapoes uus kaup! Takune
linane nöör 8.50 €/kg, puuvilla- ja
sünteetikasegu lõim 8.50 €/kg,
villane sokilõng 15 € kg, mägilam-

e-post: nimi@tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress
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TAGAME P
DIIVANVOODID VEDRUPLOKIGA!

JALT!
MÖÖBEL OTSE TOOT

€

mõõdud: 270*185

€ 425

459

899

kahe pesukastiga ja bonnel vedrustusega!
mõõdud: 235*170*95 (210*165)

KAPP

€ 539

mõõdud: 216*62*200 (h)

mõõdud: 150*62*200 (h)

є 199

PEEGLID

al.

KAPP

€

27

є 299

al.

є

 SÜGAVKÜLMIKUD

115

 PESUMASINAD

є

 NÕUDEPESUMASINAD

90

425

mõõdud: 160*200

599

€

79

є 129

є 199

є 329

€

є 199

229

€

219

al.

є

99

690
al.
є 1490
al. 90
є9
al.
є 35
al.
є 15
є

al.

є

42

mõõdud: 200

KÖÖGIKOMPLEKT

mõõdud: 180

1-st SEPTEMBRIST LISANDUB PALJU UUT KAUPA!
al.

 ELEKTRIPLIIDID
al.

€

KÖÖGIKOMPLEKT

KASUTATUD KODUMASINAD

 KÜLMKAPID

€

mõõdud: 200*62*220 (h)

KAPP

mõõdud: 178/320/178 (270*128)

AG A !
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Ö
GIM
L AI VALIK UUT KÖÖ

KOMPLEKT 3 + 2

KOMPLEKT 3 + 1 + TUMBA

mõõdud: 278*152*90, m/k 220*135

299

VOODI LAGUNA

mõõdud: 3-ne 200*90*90, 2-ne 145*90*90

є 289

€

mõõdud: 230*140*80, m/k 200*125

mõõdud: 278*152*90, m/k 220*135

!
ERITI HEAD HINNAD

€

JALT!
MÖÖBEL OTSE TOOT

JALT!
MÖÖBEL OTSE TOOT

JALT!
MÖÖBEL OTSE TOOT

JALT!
MÖÖBEL OTSE TOOT

PADJAD
TEKID
KUMMILINAD
VOODIKATTED
VOODIPESUKOMPLETID

LIHTNE JA MUGAV JÄRELMAKS! KASUTA VÕIMALUST!

Tartu • Teguri tn. 39 • Mööblikeskus
E-R: 10.00-19.00 • L-P: 10.00-16.00

tel.: 776 0201
tel.: 59 123 302

