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JOOKSUKUNINGAS REDUTAB
püssikangelasest asotsiaali tares
Kui noorema põlvkonna
sportlased tikuvad meie
rahvajooksude valitseja
Ibrahim Mukunga kätt
vältima, siis kolmekord
ne laskmise maailma
meister Matti Jõgi on
keenialasele ulatanud
koguni koduvõtmed.
Taara puiesteel elusügist
veetev Jõgi, kes on „liikuva
metssea“ harjutuses koju toonud nii 1973., 1975. kui 1979.
aasta maailmameistritiitli,
majutab Taaralinnas treenivat
Mukungat tänu kokkuleppele
viimase „maaletooja“ Tiidrek
Nurmega. „Nurme rääkis mulle, et poeg soovib tal oma tuba
tagasi saada ja et kas ma saaks
sõbra enda juurde võtta,“ selgitas vanahärra.

Torujüri ehmatus
Erilist ühiselu praegune ja
endine spordikuulsus siiski ei
viljele. „Mukungal on pisike
toakene, hommikul kobistab
vaikselt välja ja jookseb oma
kümme kilomeetrit ära. Siis
käime lõunal ja õhtupoole
jookseb jälle,“ kirjeldas Jõgi
igapäevaelu.
Samas on omapärane paar
juba naabritele silma jäänud.
„Olen näinud küll, et mingisugune ruberoid Jõega koos käib
– võib-olla siis koristab tema järelt,“ spekuleeris korteriühistu
juhatuse liige Märt Kull. „Võidurahade eest äkki elab siin.“
Paraku kipub just puhastustöödest Tähtvere häärberis
vajaka jääma. „Tema elamine
on paraku selline, et välisukse
eest ühe meetri ulatuses saab

majas käivad, lihtsalt nahaalselt võetakse midagi ette ja pärast seatakse ülejäänud elanikud fakti ette,“ kurtis ta.
Kulli väitel oli kogu protsess
linna arboristiga kooskõlastatud. „Jõe nina alt võeti üks puu
maha ja teised ühistu liikmed
olid sellega igati nõus. Aga tema
protestib isegi kuivanud okste
mahalõikumise vastu,“ meenutas ta. „Loogiline, et kui puude
võrad liiga suureks lähevad, tuleb linnas neid korrigeerida .“

Rüütli lokid

Mukunga ja Jõe ühises pesas on sõbralikud külalised alati teretulnud. 
Ent esteetilise dimensiooniga ühistu süüdistused maailmameistri aadressil ei piirdu.
„Jõgi on nii hea inimene, et
ei ole viimased kümme kuud
mitte ühtki arvet maksnud,“
põr ut a s Ku l l.
„Varem maksis
Olen näinud küll, et mingisugu viis aastat suvaliselt, oma äranäne ruberoid Jõega koos käib.
gemise järgi.“
Jõgi tunnistas, et maksetega
tema juures mingit riket parandamas, siis esikust kolme väike vahe sees on, kuid kuumeetri kaugusel köögis asuvat lutas selle ühtlasi protestiaktsiooniks tagakiusamise vastu.
valamut ta ei näinud. „
Jõgi aga ümbruskondsete „Samasuguse neljatoalise korkriitikast ülearu suurt numb- teri eest pean mina näiteks rerit ei tee. „Kelle asi see on, kui- mondifondi rohkem maksma.
das ma omas korteris elan? Võtsingi nüüd vastu otsuse, et
Olen ju 73-aastane ja loomu- enam arveid ei tasu – ei jõua
likult ei jõua kõike korras hoi- mina pidevalt ümber arvutada,“ raius ta. „Aga hakkama da, kuidas õiglane oleks,“ tõdes
saame ja ka Mukungal ei ole vanameister.
Kull nimetas Jõe väiteid naeheakorra suhtes pretensioone.“
kuhugi astuda. Ülejäänud korter on kümnesentimeetrise kihiga kaetud – inimene kogub
omale tuppa asju, mille õige
koht oleks prügikastis,“ raporteeris Kull. „Kui torujüri käis

REIO LAURITS

ruväärseks. „Kõik arved moodustab programm – kõigile
jagatakse õigesti ja proportsionaalselt. Ega raamatupidaja ei
vaata lakke ega mõtle, et Jõe
Matile võiks natuke rohkem
panna kui teistele,“ kirjeldas ta.
„Nii käib see arvestus ju kõigis
ühistutes: ruutmeetrite järgi
peaks maksma kütte, veemõõtja järgi vee eest. Viimase näite
pole ta muidugi teab mis ajast
teatanud, ütleb lihtsalt, et pane
mulle üks või kaks kanti kirja.“

Puuköndid nörritavad
Lisaks häirib eakat püssikangelast majaümbruses toimunud ulatuslik puuderaie.
Tema meenutuste kohaselt
võeti ilusad sirged puud lihtsalt maha. Põhjendus oli muidugi vana hea – aga kellele neid
vaja on? „Ja nii need asjad meil

Jõe hinnangu kohaselt on
tema kodumaja vedama sattunud täiesti ebapädev seltskond.
„Miks kunagi Arnold Rüütel
presidendiks valiti? Naised
vaatasid, et nii ilus lokkidega
mees. Eks samal põhjusel ole
ka meie juhatus valitud,“ kommenteeris ta.
Mis veelgi hullem – kuivõrd
jooksukuninga võõrustaja võlad on juba inkassosse antud,
ootab korterit peagi sundmüük. „Mõni meie pasatski
on omale teise inimese korteri
juba soetanud ja nüüd vist ootavad jälle, et mõnele lapsele
või sõbrale või äripartnerile
soodsalt pinna saaks,“ kahtlustas jõgi.
Kull meenutas, et spordimees
on ühistu vastu terve elu võidelnud, kuid lõputult selline asi see
kesta ei saa. „Nuhtluseks ta meie
majas on, ühistu koosolekutel
hakkab end lausa õigustama ja
sõimab teisi lollideks. Ei tahaks
küll inimesele nii öelda, aga kõige lihtsam lahendus oleks, kui ta
ära kaoks,“ resümeeris ta.
KAUR PAVES
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Ehkki Leedu pealinna 2009. aasta kaasus osutus hoiatavaks näiteks, tuleb asjaosaliste
sõnul siiski arvestada majanduskriisi valusa kaasmõjuga. 
VILNIUS.COM

Üha tõenäolisemaks
saab, et 2011. aastal
Tallinnale loovutatud
kultuuripealinna tiitel
meile kuraditosin aastat
hiljem viimaks hüvitatak
se. Milleks seda koorma
vat aupärga aga üleüldse
tarvis on?
Teadupärast naudib aastal
2024 Euroopa kultuuripealinna kuulsust üks linn Eestist,
üks Austriast ja veel kolmaski
linn Euroopa Komisjoni poolt
avalikustamata liikmesriigist.
Maarjamaalt pole ühtki konkurenti Taaralinnale esile kerkinud. „Austrias on mitmeid,
seal käib tihe rebimine,“ märkis linnapea Urmas Klaas (RE).

Mustlased ERMi
1985. aastast alguse saanud
traditsioon on üle kontinendi näinud nii kirkamaid kui
tuhmimaid laureaate. „Näiteks Liverpool kulutas aastal
2008 kultuuripealinnale ligi
1,1 miljardit eurot ja ekspertide hinnangul arvas pärast
85 protsenti elanikest, et linn
on parem elamispaik,“ kirjeldas Klaas. „Aga on näide ka
Vilniusest (2009), kus raport
sedastab, et halva turunduse
tõttu majutus võrreldes eelne-

va aastaga hoopis langes 21,8
protsenti.“
Seega, ehkki tiitel iseenesest
pole imerelv, kannab ta agitaatorite hinnangul endas tugevat
potentsiaali. „Põhja-Rootsist
Umea linnast on näide, mis
on täitsa võrreldav Tartu elanike arvu silmas pidades: ka
praegu jätkab Air Baltic sinna
regulaarlende, mis kutsuti ellu
koos kultuuripealinna projektiga,“ vihjas linnapea. Praktika
viitab tema sõnul mõne erandiga, et kultuuripealinna külastajate arv kasvab keskmiselt
20 protsenti.
Opositsioonilise IRLi fraktsiooni juht Jüri Kõre aga tõdes,
et temal kui kolkapatrioodil
oleks seoses kampaaniaga esmatähtsaks sooviks tutvustada just Tartu kultuuri. „Nüüd
on rõhuasetus hoopis selline,
et me peame tutvustama Euroopa kultuuri,“ arutles ta.
„Kuidas me sellise kontseptsiooni valguses näiteks müüme oma Eesti Rahva Muuseumi? Mida peab kolleeg Lukas
tegema, kas mordvalased ja
marid viskab oma ekspositsioonist välja ja peab sinna
panema ungarlased ja mustlased?“
Klaas rõhutas, et tema konflikti ei taju. „Ma ei usu, et me

Nutikas
Tartu

näeme Euroopa kultuuripealinna sellisena, et kutsume
siia nüüd hulgaliselt kuskilt
välisesinejaid ja siis rõõmsalt
vaatame neid kõik koos ja ütleme, et näed, eurooplased tulid
siia,“ lausus ta. „Me olemegi
eurooplased.“

reform.ee/tugevtartu

Eesti või Euroopa
kultuuri juhtima?

SINU HÄÄL
HOIAB TARTU
ÕIGEL KURSIL.
MINE VALIMA!

Kaotus õpetas
Keskerakonna raskekahur
Nikolai Põdramägi täpsustas, et Tartut kolkalinnaks
nimetada on kohatu. „Kui on
kõlanud, justkui Tartu oleks
suletud ja nüüd, kui me saame Euroopa kultuuripealinnaks, oleks see nagu mingiks
võtmeks, mis avab meid laiale
maailmale, siis minu jaoks on
Tartu olnud alati avatud linn,“
põrutas ta. „Jutt, et Tartu suveks uinub, ei ole enam ammu
tõsi.“
Põdramäe parteikaaslane,
linnavolikogu esimees Vladimir Šokman lisas, et omaaegne
vägikaikavedu pealinnaga andis Tartule seekordseks kandideerimiseks korraliku baasi.
„Olen sügavalt ja siiralt veendunud, et tegelikult Tartu võitis
sellest taotlemisest palju rohkem kui Tallinn. Kogu linn oli
õhevil, et kavandada asju, mis
on jõukohased,“ meenutas ta.
KAUR PAVES
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Valimiste peksupoisid: Tartu on uppuv Titanic
Kuigi Eestimaa Ühendatud Vasakparteid toetas neli
aastat tagasi 0,09% tartlastest, tulevad kompartei
õigusjärglased ikka ja jälle aadete nimel rahva ette
tagasi. Nimekirja noorima liikme Kira Lurichi (57) kin
nitusel on nemad ainsad, kes tegelikult töörahva eest
seisavad. 
KAUR PAVES
Miks te nii marginaal
ses seltskonnas kandi
deerite?
Eliit on vaja ikka mõne aja
tagant välja vahetada. Meie
oleme värske veri. Eestimaal
probleeme ju jagub. Elasin Tartus 20 aastat, aga lahkusin siit
2002. aastal. Nüüd tagasi tulles näen, et linn on täiesti tühi!
Täielik fantastika: kus on inimesed? Statistikagi näitab, et
Lõuna-Eestist liiguvad inimesed Tartusse, sealt Tallinnasse
ja edasi Soome. Tallinnas veel
polegi nii paha elada, kuid lõuna pool lootusetu. See tähendab, et praegune võim ei saa
probleemidega hakkama.

Nõukogude ajal oli
parem?
1990. aastal siin igatahes inimesi veel oli (114 000 – toim).
Praegu enam mitte (97 000).
Kus nad siis on?

jandusega, kasvatanud nisu ja
rukist. Nüüd öeldakse, et oi,
pole enam tarvis. Aga mispärast oli varem põllumees hea
olla ja nüüd mitte?

Muudate Tartu linna
põllumaaks?
Tartu võiks olla põllumajandusregiooni keskuseks. Tallinn on ju pealinn, Tartu peaga
linn. Mõtleme siis!

Saate võimule ja siis hak
kate mõtlema?
Kui võimule saame, siis
saame vähemalt rääkida ja
võib-olla hakatakse lõpuks
meie parteid ka kuulama. Iga
keskkond vajab oma hunte,
metsasanitare. Meie Tartu
osakond on väike, ainult kümme inimest. Esialgu on meie
ülesanne Lõuna-Eestile uusi
variante pakkuda.

Kuidas rändeprotsessid
ümber pöörate?

Viimastel valimistel sai
EÜVP Tartus 36 häält.
Kaua te kannatate?

Uus aeg vajab uusi lahendusi. Tuhanded aastad on eestimaalased tegelenud põlluma-

Vaatame. Elu näitab. Las olla
see tulemus selline, nagu on.
Räägime rahvaga, kus saame.

Samas Maardus on teil
väga kõva nimekiri – 21
nimega pikkuselt teine.
Maardu on ikkagi industriaalregioon, hoopis teiste
probleemidega. Vene koolidest
on meile palju noori peale tulnud, see on tugev rühm.

Kas jahite ka siin just
venelaste hääli?
Tartus on ka ju venelasi –
täpselt ei mäleta, kas 10
või 50 protsenti (15%
- toim). Kindlasti
meie elektoraat.
Venekeelne õpe
on ju vaja sälitada, lisaks tean,
et venelaste
seas on väga
palju tehniliste alade
spetsialiste. Samas
kirjutavad
k õ i k
ajalehed, et
meil pole
tööjõudu! Hahahaa! Kvalifitseeritud tööjõudu on küll,
kuid istuvad tööta, sest vanale
võimule nad ei kõlba. Kui juhtimisega hakkama ei saa, mine
pensionile ja anna võim üle.

Teie reklaame meedia
pildis eriti ei kohta.
Teeme reklaami ainult oma

kodulehel bänneritega. Võiks
ju ajalehte mõne artikli ka
kirjutada. Tegutseme ilma rahata, sponsoreid meil ei ole.
Oleme ju tavalised inimesed,
saame loota ainult sotsiaalreklaamile.

Ametlikult võib EÜVPd
pidada Eesti vanimaks
erakonnaks, kuna olete
ju paberite järgi Eestimaa
Kommunistliku
Partei järeltulija.
Olete siis kom
munistid või
mitte?
Ei ole. Mina
olen hariduselt insener
ja meie seas
eriti kommuniste
omal ajal
pol nud ,
rohkem
i k k a
tööst u s tööliste
seas. Tehnilist intelligentsi
selleaegne võim ei soosinud.

Kellega koalitsiooni
läheksite?
Kindlasti tuleb koalitsioon
teha, sest meil ju ainult kolm
inimest nimekirjas ongi.
Koostöö on täiesti normaalne. Vaatame, kes tahab. Ei

saa niimoodi välistada, et
see või teine erakond mulle
ei meeldi. Oleme nagu Titanicus: kui ikka juba upume,
tuleb kõik pumbad tööle
panna.

Nii on, kuid ühtlasti olen
eksternina Tartu ülikooli
arvutitehnika magistrant.
K ir jut a n d iplom itööd ja
selleks, et mõtelda, on aega
vaja.

Kust teie programmi
leida võiks?

Noori kipub teie ridades
väheks jääma.

Tartu programmi praegu
veel pole. Olemas on erakonna
sait, aga seal võib ka vana versioon olla. Tuleb, kuidas tuleb.

Tartus jah, kuid Tallinnas
on neid küll ja küll. Keskmine
vanus on seal 40 ringis. Tuleb
hakkama saada selle kaadriga,
kes on.

Miks teid äärmuslasteks
peetakse?
Ma ei tea, oleme ju väga soliidse Euroopa Vasakpartei
liikmed. Siin mõeldakse, et
kõik vasakud on kommunistid. Ei – vasakpoolsed töötavad tööinimeste heaks. Mingi
tagasiside peab ju töötajatelt
tulema, kui ei tule, tekib tööandjate diktaat.

Kas ei tasuks siis parteid
minevikust distantsee
rida?
Esiteks – kus meil programmis kommunismist juttu on?
Teiseks – kus see kommunism
üldse on? Isegi Hiinas ei ole.
See on rohkem ideaalne jumalariik, mida meie silmad ei näe.
Inimesed pole ideaalsed, pole
robotid.

Valimiskomisjoni and
metel olete töötu. Miks?

Tulleminek
MÄRT-MATIS LILLE OOPER
LIBRETIST JAN KAUS — MUUSIKAJUHT PAUL MÄGI — DIRIGENT TAAVI KULL
LAVASTAJA TAAGO TUBIN — KUNSTNIK LIISA SOOLEPP
VALGUSKUNSTNIK MARGUS VAIGUR — KOREOGRAAF JANEK SAVOLAINEN
14. JA 22. OKTOOBRIL
VANEMUISE TEATRIS

Miks teid ühelgi debatil
näha pole?
Vaatame ise, kuhu läheme
ja mida räägime. Vanemuise
kontserdisaalis olin kohal küll,
aga sõna ei võtnud.

Kas Eesti vabariigil on
põhjust teid karta?
Aga mis see Eesti riiklus
üldse on? Suurriikide võitlus
territooriumide pärast jääb
minevikku. Praegu aetakse kõike majanduslikul teel.
Riik on majanduslik konstruktsioon ja just majandusprobleemidega tulebki tegeleda. Rahvusriiki pole vaja,
olulisem on võimalikult suur
turg. Konkurentsis Aafrikaga, Venemaaga ei oma mingit
tähtsust riigid, vaid majanduslikud kontaktid. Eesti riik
las olla olemas, aga vaja on
reaalset majandust.
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Välistudengile pasunasse?
Selgi õppeaastal võttis
Tartu ülikool vastu 494
uut õppurit suisa 74
erinevast riigist. Tartu
Ekspress tundis muret,
kuidas on tagatud nende
eksootiliste külaliste tur
valisus meie meediapildi
põhjal sedavõrd võõraid
vaenavas riigis.
Tartu ülikooli rahvusvahelise õpirände keskuse juhataja Ülle Tensing asus kärmelt
linnalegende kummutama.
Hetkeseisuga tudeerib meil
tema andmete kohaselt 1280
võõrriigi kodanikku. Enim
uusi välisüliõpilasi tuli Venemaalt, Ukrainast, Gruusiast ja
Soomest.
Sel kevadel välisüliõpilaste
hulgas tehtud tagasisideküsitlus näitas, et üle 90% neist
tundis ennast Eestis hästi. Ülikool tervikuna vastas nende
ootustele ja pooled vastanutest
soovisid jääda pärast õpinguid
meie riiki edasi.

Kärmelt raha teenima
Rahulolijate suur osakaal
näitab, et on põhjust rõõmu
tunda. Murekohtadena tõi
Tensing välja raskuse praktikakohtade leidmisel ja raamatukogu kasutamisel. Kaugelt
maalt saabunud külalised mõnulevad õppeaja alguses suurema tähelepanu ja hoolitsuse

kooli kontaktisikute poole.
Info enda teada jätmine ei lahenda tekkinud probleeme,“
kinnitas ta.

6000 külalist aastas

Nigeeriast Maarjamaale saabunud Emmanuel naudib
elu ülikoolilinnas sotsiaalmeedias möllavast vihakõnest
hoolimata. 
STEN SANG
käes. Juba õpingute alguses
näitavad nad üles korralikku
huvi tööotsa leidmiseks. Sageli eeldatakse, et teises või kolmandas õppastmes võiks tööd
saada ülikoolis õppeassistendina.
„Õppimisvõimaluste turundamisel peab kandidaatidele
andma realistliku ettekujutuse
Tartu võimalustest. See hoiab
ära asjatu pettumise. Rahamure kimbutab ja vajaduspõhise
õppetoetuse taotlejate hulk on
suur,“ nentis õpirände keskuse
juht. „Mure on mõistetav, vaadates välisüliõpilaste päritoluriike ja sealset elukallidust.“
Heaks näiteks on siinkohal
viis aastat tagasi meie maale
saabunud Nigeeria poeg Emmanuel (20), kes on juba jõudnud tööd murda nii Rimis kui

Rõõmu kaubamajas. „Tartu
ülikooli usuteaduskonnas
alustasin sel sügisel ja peagi
saab kuu aega siin elatud. Siiani olen kohanud neutraalset ja
pigem positiivset suhtumist,“
kiitis Emmanuel. „Ööelu olen
koos sõpradega tundma õppinud Club Illusionis ja Shootersis. Tajun mõnusat tudengilinna emotsiooni ja plaanin
järgmised kaks aastat õpingute raames just siin veeta.“
Kahetsusväärselt esineb siiamaani välistudengite suunal
suulist agressiooni. Eesti meedias väljatoodu põhjal ei ole
ajaga verbaalse ründe osakaal
vähenenud. Siinkohal soovitas
aga Tensing alati juhtunust
rääkida. „Sõltuvalt rünnaku
iseloomust tuleb kannatanul
pöörduda politseisse või üli-

Archimedese sihtasutuse
kommunikatsioonijuht Eero
Loonurm avaldas, et eelmisel
õppeaastal võõrustas Eesti ligi
4000 kraadiõppe välistudengit. Erasmus+ programmi raames lisandub veel üle tuhande
välismaalasest õppija kutseõppeasutustes ning ülikoolides.
„Kümne aastaga on välistudengite arv Eestis neljakordistunud,“ tõdes Archimedese
kõneisik. Kahe aasta taguse
rahvusvahelise uuringu kohaselt on 89% külalistest meil
pakutavaga rahul.
Probleemiks pidasid välis
õppurid vähest karjäärinõustamist ning tööturuga seotud
teenuseid. Kõige rohkem raskusi valmistas neile erialase
ameti leidmine.
Tartu politseijaoskonna politseimajori Tarmo Stokkeby sõnul
suurt muret turvalisuse pärast
tunda pole tarvis. „Politseile
pole viimastel aastatel laekunud
teateid välistudengite suhtes
toime pandud vägivallaaktidest
avalikus linnaruumis. Teeme
koostööd ülikooliga, et pakkuda neile turvalist siinviibimist,“
kõneles ta.
STEN SANG

LAUSEGA
Dendropark ja
liikuv hoov
Seekordse kaasava eelarve
hääletuse panid kinni idee
nr 10 „Liikumisrajad Emajõe
kaldal ja Tähtvere dendropargis (1177 häält) ja idee nr 9
„Liikuma kutsuv hoov“ (1082
häält).

tegu, triumfeerides 42 km
distantsil ajaga 2:31.52. Poolmaratonil võttis oodatult võidu Eesti parim takistusjooksja
Kaur Kivistik, 10 km distantsil
oli kiireim olümpiamaratoonar Roman Fosti.
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Taotlust esitati Tartu huvitegevuse riigiraha projektikonkursil – jagamisele läheb
140 000 eurot.

Noorte töö
läks kaubaks
17. Tartu noore kunsti oksjonil müüdi 52st enampakkumisel olnud tööst 42. Kalleimalt müüdi tänavakunstnik
Edward von Lõnguse „Surmatants Endliga ehk Endli
kepp“ (2150 eurot) ja Alvar
Reisneri „Maastik Moskvichiga“ (1700 eurot).

Välikohviku
miinuspool
5. oktoobril sai politsei teate,
et Rüütli tänava välikohviku
toolilt varastati sinna unustatud sülearvutikott, milles
oli sülearvuti Dell, rahakott ja
mobiiltelefon Huawei. Kahju
on umbes 700 eurot.

Alla ei anna
6. Tartu linnamaratonil kordas Raivo Alla mullust vägi-

Arenalaste triumf
Spordimuuseumis kohalike poliitikute vahel peetud
inimlauajalgpalli turniiri võitis valimiskünnise ületamist
lootev valimisliit Tartu Eest,
mis heitleb Arena Tartu multihalli eest. Võitjatele järgnesid Reformierakond ja valimisliit Tartu Heaks.

Ruuduline satiir
Täna kell 18 linastub Tartmusis
Ruben Östlundi „Ruut“ (2017)
– terav satiiriline komöödia,
mille keskmes on kunstimuuseumi kuraator Christian, kelle
elu raputatakse mugavustsoonist välja, tuues esile kriitika moodsa inimese ja tema
tunnetemaailma pihta.

Ideekorje kaardile
Linn kutsub rahvast osalema
ideekorjes, et kaardistada kodulehel olulised ja põnevad
paigad linnaruumis, ka kesklinnast kaugemal. Andmeid
kasutatakse uue kasutajasõbraliku viidasüsteemi loomisel.

Tee pühapäeval selge valik!
Peeter Volkonski
kinnitab:
Kui minu majas on vammikahtlus,
siis kutsun Kalle, kes asja kohe
ära lahendab, kuna on spetsialist.
Sama võib laiendada
ka tervele linnale.
Vamm välja!

Lihtsad ja asjalikud lubadused:
Linnapeaks saab konkursi korras
hea juhtimiskogemusega spetsialist.
Poliitiliste abilinnapeade ametikohad kaotatakse,
nende ülesannetega saavad edukalt hakkama
linnavalitsuse osakonnajuhatajad.
Tartu linn saab avatud märksõnapõhise
dokumendihaldussüsteemi, mille abil leiab iga
linnaelanik kiiresti talle vajalikud dokumendid.
Linnavalitsuse ja linnaosaseltside koostöö
muutub igapäevaseks ja sisuliseks.
Lasteaia kohatasu seotakse lahti
miinimumpalgast ja külmutatakse.
Linnaelanikud saavad teha ise linnale olulisi
otsuseid läbi siduvate rahvahääletuste.

Kalle Pilt
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www.kallepilt.ee • Facebook: Kalle Pilt

5

Krista
Aru
soovitab:
Selliseid inimesi
Tartu vajab —
tegusaid, rõõmsaid
ja julgeid.
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Palametsa
pajatused

Messi külastajad peavad aru saama, et kontori ja kodu
piirid üha hägusemaks muutuvad.  EHITUS JA SISUSTUS

438.

Eesti Gaasi lummuses
Tänasest laupäevani
peetakse Tartu Näitus
te messikeskuses Eesti
pikima traditsiooniga
ehitusteemalist messi
Ehitus ja Sisustus, mis
võõrustab tänavu üle
140 ettevõtte, andes
põhjaliku ülevaate turul
pakutavast nii valdkonna
spetsialistidele kui kodu
omanikele.
Tartu Näituste korraldatavate ehitusmesside traditsioon
ulatub tagasi 1995. aastasse. 23
aastaga on mess nii sisult kui
vormilt kasvanud, viimased
viis aastat on ehitusteemade
kõrval laialt esindatud ka sisustusvaldkonna väljapanekud. Mullu võõrustas mess
eksponentettevõtteid kõigis
kolmes paviljonis, tänavu
on hallid veelgi tihedamalt
ekspositsioonidega täidetud
ning messile tuleb varasemast
enam ettevõtteid.

Tavaliste Vene polku
de mehed andsid end
vastupanu osutamata
sakslastele vangi.

Rahvusvaheline pilt
Messi projektijuhi Anders
Urbeli sõnul on ehituse ja sisustuse valdkonnad korraga
esindatud, et pakkuda külastajatele terviklikumat ja
põnevamat ülevaadet sektori
arengutest. Messil saab tutvuda üle 140 ettevõtte toodete ja teenustega, esindatud on
üldehitusega seonduv ehitusmaterjalidest küttelahenduste
ja tööriistadeni ning viimist-

lusvahendid, mööbel ja sisustuselemendid. „Mess on temaatiliselt väga lai ning pakub
uudistamist spetsialistidele ja
tavakülastajatele. Nii uutel kui
ka vanadel ehitusmessil käivatel ettevõtetel on esitleda palju uudistooteid, seega pakub
sündmus avastamisrõõmu ka
messi püsikülastajatele,“ rääkis
korraldaja.
Tänavu on Ehitus ja Sisustus
võrreldes varasemate aastatega
ka rahvusvahelisem. Peale kodumaiste ettevõtete on esindatud Läti, Leedu ja Saksamaa
firmad. „Kindlasti annavad
välisettevõtted messile sisukust juurde, tuues publiku ette
kaubamärke, mida varem pole
Tartus esitletud,“ märkis Urbel
ning lisas, et välisfirmasid on
kohal kümmekond. Rahvusvahelisuse kõrval tõi korraldaja
esile veel seda, et messi kvaliteeti tõstavad suurettevõtted ja
korporatsioonid, esimest korda on esindatud näiteks Eesti
Gaas.
Kui ehitustemaatika katab
A- ja B-paviljonid, siis C-paviljon on täiel määral sisustuse
päralt. „Sisustuse poolel annab
tänavu tooni mööbel, alustades köögi- ning lõpetades pehme- ja täispuitmööbliga. Kohal
on nii väikeettevõtted kui ka
juba laiemat tuntust kogunud tootjad ja müüjad. „Messi
komplekteerimisel oleme lähtunud sellest, et väljapanekud
kõnetaksid erineva disainiee-

listuse ja eelarvega külastajaid,“ kirjeldas projektijuht.

Tuhandeeurosed kalad
Traditsiooniks on saanud,
et sisustushallist leiab suure
disainiala, tänavu on fookuses hübriidruum ehk kontori
sisustamine sellisel viisil, mis
toetaks meeskonna loomingulist tööd ning pakuks võimalusi nii eraldi kui ka koos töötamiseks. „Töö iseloom ja viisid,
kuidas seda tehakse, on ajas
palju muutunud. Sageli ei täida
kontor enam meeskonna vajadusi. Messi disainiala annab
põhjaliku ülevaate lahendustest, mida saab rakendada nii
kontoris kui ka kodus,“ märkis
Urbel. Hübriidruum on mõiste, mis on tema sõnul paljudele
kahtlemata võõras, kuid pärast
messikülastust juba tuttavam,
sest disainialal on esindatud
30 ettevõtte tooted mugava
töökeskkonna kujundamiseks.
Messil on esindatud ka kõik
see, mis üldehituse ja kodusisustuse vahele mahub ehk saunatemaatika, kasvuhooned ja
muu taoline. Näidatakse kohalike ettevõtete toodetud saunamajakesi ja kümblustünne,
tänavu pannakse suurt rõhku
veesilmadele – veega täidetakse nii basseinid kui mullivannid. Omaette vaatamisväärsus
on korraldaja sõnutsi kindlasti
aiatiik, kus ujuvad enam kui
tuhat eurot maksvad kalad.
KAUR PAVES

OLED NEID RAAMATUID LUGENUD?
Need on tõlkinud MAI TÕNISOO

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

Juan Gabriel Vásquez «Asjade kukkumise hääl» (Tänapäev 2015)
Fransesc Miralles «Armastus pisiasjadest» (Tänapäev 2014)
Julia Buhring, Kristina Jones ja Celeste Jones «Ainult koos õega» (Sinisukk 2009)
Nicholas Martin ja Jasper Rees «Florence Foster Jenkins» (Tänapäev 2016)
James Dashneri triloogia: «Labürindijooksja», «Põlenu katsed»
ja «Surma ravim» (Tänapäev 2014-2015)
John Gleese «Igatahes... » (Tänapäev 2015)
Alan Gibbons «Charles Darwin» (Sinisukk 2008)
Carol Kline ja Marci Shimoff «Lihtsalt õnnelik» (Tänapäev 2010)
Becca Fitzpatrick «Salajane», «Vaikus», «Lõppmäng» (Tänapäev 2010-2014)
Sofka Zinovieff «Maja paradiisi tänaval» (Tänapäev 2012) ...

ILMUNUD ON MAI TÕNISOO
DEBÜÜTROMAAN

Tüdruk, kes kukkus kaevu
torekirjastus.ee

Utoopia

raamatupood

AJALUGU
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Tartu linna puulehtede
veograafik 2017
Töid teostab AS Ragn-Sells.
Töövõtja veab puulehti tänavatel
nendel kuupäevadel:

Nr 41 (225) 11. oktoober 1995

Igitume Kaagvere
Heites pilgu 22 aasta
tagusele meediapildi
le peab tõdema, et kui
ülejäänud riik on tiig
rihüppega edasi galo
peerinud, siis Kaagvere
erikooli lagi pole oluliselt
valgemaks värvunud.
Kaagvere tüdrukute omaaegse hirmu ja armu võrdkuju Valli Vahteri arvates ei tasu
ühegi kasvandiku suhtes helgeid lootusi hellitada ega uskuda kasvatustöö imedesse.
Kuidas saakski, kui vägevaimaks karistusmeetmeks
naistevangla eelastmes on
paariruutmeetrine madal ja
sumbunud õhuga karts. „Ihulike vajaduste rahuldamiseks
antakse kartsasistujale kaks
võimalust, kas varahommikul
või õhtul. Öösel täidab tualeti
funktsioone tavaline ämber,“
raporteerib kohapealt Tõnu E.
Paakspuu.
Kõige rohkem igatsevad nii
direktriss kui õpilased – küll
hoopis erinevatel kaalutlustel
– mehi. Korra loomiseks kuluks tugevama soo esindajad
igati ära, kuid paraku ei suuda
nad lihtsalt õpetajateks-kasvatajateks jääda.
Mehed on Kaagvere printses
side ellu viimaks saabunud – en
diste Puiatu erikooli poiste näol,
kes pärast asutuse sulgemist sa
muti Tartumaale üle koliti. Küll
aga pole sooline tasakaal erili
seks õnnistuseks kohalikele ela
nikele, kes nüüd alatasa põgene
vate marakrattide hirmuvalitsust
peavad taluma.

Kõigest hoolimata tõdevad kasvandikud, et kodus on
veel hullem. 
OVE MAIDLA

Esiküljevääriliseks on kroonikud pidanud puuetega inimeste üle irvitamist, nagu
selgub pealkirjast „ESS oli kimpus hullu naisega“. Hoolikalt
kirjeldab Leho Trunks, kuidas
Lõuna Telefonivõrgu hoone
juures redutanud kodanikule
kargas ligi vanem naisterahvas
ja haaras ta näppude vahelt telefonikaardi. „Kuna kaart oli
sajakroonine ja helistamisaega
oli sellel veel umbes 70 krooni
eest, pidas selle omanik vajalikuks kaart taas enda valdusesse
saada,“ kõlab reportaaž.
Meeleheites viskus agressor
ohvri auto kapotile, kust teda
siis turvameeste ühisel jõul
lahti kangutama asuti. Oma
käitumist põhjendas naine
sellega, et ta on vaene, lapsi tal
pole, telefonikaarti aga vajab
oma pojale Soome helistamiseks, et viimaselt raha küsida.
Kroonika eksklusiivsete allikate kohaselt on kõnealune
isik varemgi analoogseid juhtumeid tekitanud. „Lõpuks
haaras üks eriti turske turva-

mees oma pumppüssi, torkas
selle toru naisele meelekohta
ja käskis jalga lasta,“ tutvustab
Trunks kulminatsiooni. „See
mõjus, naine sattus paanikasse ja ronis ohtra halisemise
saatel kapotilt maha.“
Kuna telefoniputkad on ajaluk
ku varisenud, ei maksa 1995. aas
ta staartülitajat enam linnatäna
vatel väga peljata. Ent uus aeg on
toonud uued kombed: nii näiteks
süüdistatakse Tartu Ekspressiski
kahetsusväärselt palju kõlapinda
saanud fotograafi ja noorpoliiti
kut Reio Lauritsat. Hansa kooli
valvuriruumist sülearvuti ja nu
titelefoni virutamises. Ka jõus
truktuuride meetodid on jäänud
sarnaseks. „Lõid varahommikul
mu koduukse maha ja vedasid
kaasa,“ sõnab Laurits. „Selge on
see, et mina süüdi ei jää.“
1990ndate keskpaik ei tähendanud siiski läbinisti kuritegelikku õhkkonda. Tasapisi
hakkavad värsked tuuled ka
romantika vallas puhuma. Nii
õpetabki toimetus pimedusega

löödud lugejaid, kuidas erutada meest. „Kandke kondoomi
kaasas isegi siis, kui seksi võimalus tundub olevat välistatud,“ õpetab kollektiiv. „Kui
pelgate kondoomi, praktiseerige enne banaaniga.“
Armastusküljel, millele
mõistagi lisavad visuaalset
paeluvust erinevate numbritubade, saunade ja infoliinide
meelad reklaamid, rõhutatakse veel, et kondoom pole
pelgalt kaitsevahend. „Saada
mehelt laps on küll kõige intiimsem žest naise poolt, kuid
jääda rasedaks ilma meest informeerimata on kõige suurem
võimalik solvang.“
Liivimaa Kroonika vabadusvõitlejate seisukoht on ühene:
kui punavõimu ajal peeti suuseksi lubamatuks, siis Euroopa
Liitu pürgides tuleks see tingimata ära proovida. „Avastage peenise pea seda keelega
uurides ja stimuleerige nahariba peenise alaküljel,“ seisab
juhistes. „Katke oma hambad
huultega, liigutage kätt ja huuli ettevaatlikult üles ja alla, säilitades kindla rütmi ja surve.“
22 aastaga on kaksiktornid
kokku varisenud ja ühiskonna
moraalne paleus korrastunud.
Eelpool toodud nõuanded on
jäänud nišiajakirjade pärus
maaks ja ajalehepaberile seksi
nippidel enam asja pole. Tartu
Ekspresski kirjutas viimati te
kialustest teemadest 2015. aasta
novembris, mil pensionär jutus
tas märkustest Timuti tänava
porduelu kohta: „On siin hotell,
motell või hoopis bordell?“

Aardla (Aardla 1 – Jalaka vahelises lõigus) –
31.10.2017, 22.11.2017
31.10.2017, 22.11.2017
Aardla 28 A, 76, 78, 80 31.10.2017, 22.11.2017
Aianduse 11, 13 Alasi (Võru – Jalaka lõigus) - 31.10.2017, 22.11.2017
Arukase (Metshaldja - Lõkketule) –
26.10.2017, 20.11.2017
27.10.2017, 17.11.2017
Eha 39 25.10.2017, 23.11.2017
Elva 24 B 29.10.2017, 19.11.2017
Era 20 29.10.2017, 19.11.2017
Haava Forseliuse (Teguri-Tehase) - 27.10.2017, 17.11.2017
Heina 2 A, Heina ja Paju nurk - 30.10.2017, 21.11.2017
Hipodroomi ja Palusambla nurk –
26.10.2017, 20.11.2017
26.10.2017, 20.11.2017
Jaama 12, 111, 147 –
29.10.2017, 19.11.2017
Jakobi 48 –
Jalaka 2 A, 19, 21, 23, 48 A, 54 –
31.10.2017, 22.11.2017
Kabeli (Võru- Raudtee lõigus) - 31.10.2017, 22.11.2017
26.10.2017, 20.11.2017
Kadaka –
27.10.2017, 17.11.2017
Kalevi-Õnne nurk Kasesalu (Pääsusilma – Männimetsa tee) –
26.10.2017, 20.11.2017
Kasesalu tee (Pääsusilma–Mugasto vahelises lõigus) –
26.10.2017, 20.11.2017
Kastani (Võru –Riia vahelises lõigus) –
29.10.2017, 19.11.2017
Kesakanni (Lõkketule – Rannakajaka) 26.10.2017, 20.11.2017
Kesk kaare neli nurka, Kesk kaar 4 A ja 5 –
25.10.2017, 23.11.2017
Kesk 1A ja 45 27.10.2017, 17.11.2017
Kivi (Pikk – Narva mnt) –
30.10.2017, 21.11.2017
Kodukolde – Talutare nurk – 26.10.2017, 20.11.2017
Koidula 9/Vikerkaare 13 29.10.2017, 19.11.2017
Koidula tamme ümbruse haljasala –
29.10.2017, 19.11.2017
Koidutähe (Männimetsa– Pääsusilma vahelises lõigus)
26.10.2017, 20.11.2017
Kooli 10 A 29.10.2017, 19.11.2017
Kreutzwaldi 13 29.10.2017, 19.11.2017
Kruusamäe 32A garaažide juures –
30.10.2017, 21.11.2017
Kulli 4 –
28.10.2017, 18.11.2017
Kullerkupu (Tulbi – Ravila vahelises lõigus) –
28.10.2017, 18.11.2017
Kungla 64 –
25.10.2017, 23.11.2017
Kuu (Kalevi-Kesk vahelises lõigus) –
27.10.2017, 17.11.2017
Laulupeo pst 1 - 9 29.10.2017, 19.11.2017
Lembitu 16; 18 –
28.10.2017, 18.11.2017
Lepa 3, 5, 16, 17 (koos Jaama 159) –
26.10.2017, 20.11.2017
Lepalinnu 21 ja vastas –
26.10.2017, 20.11.2017
Liiva 2, 4 30.10.2017, 21.11.2017
Liivamäe (Kruusamäe-Vahi) - 30.10.2017, 21.11.2017
Liivi 1T (Veski – Liivi 2 sissesõit) –
29.10.2017, 19.11.2017
Linda ( Sõbra – Tolstoi vahelises lõigus) –
27.10.2017, 17.11.2017
Lootuse 6 27.10.2017, 17.11.2017
Maarjaturg 11, 13, 13A 30.10.2017, 21.11.2017
Mäe-Peetri nurk 30.10.2017, 21.11.2017
Männimetsa tee 41 –
26.10.2017, 20.11.2017
Narva mnt. (Puiestee – Jänese lõigul) ja
Narva mnt 132, 167 30.10.2017, 21.11.2017
Nisu (Tulbi – Kannikese vahelises lõigus) –
28.10.2017, 18.11.2017
Nooruse (Sanatooriumi – Lunini vahelises lõigus) –
28.10.2017, 18.11.2017
Näituse (Taara pst -Vaksali vahelises lõigus) –
29.10.2017, 19.11.2017
Näituse-Kooli nurk 29.10.2017, 19.11.2017
Pargi 4A ja 8 27.10.2017, 17.11.2017
Peetriturg 5 30.10.2017, 21.11.2017
Peetriturg – Mäe nurk 30.10.2017, 21.11.2017
Pikk 76 –
26.10.2017, 20.11.2017
Puhkekodu 1, 13 –
28.10.2017, 18.11.2017

Puiestee (Liiva – Muru vahelises lõigus
ja Narva mnt – Pärna vahelises lõigus) 23.10.2017, 21.11.2017
30.10.2017, 21.11.2017
Puiestee 2 B, 13, 66 Purde (Tähe – Salme vahelises lõigus) –
27.10.2017, 17.11.2017
Puusepa (Lembitu- Sakala vahelises lõigus) –
28.10.2017, 18.11.2017
26.10.2017, 20.11.2017
Põhjatamme 1 kuni 7 –
30.10.2017, 21.11.2017
Põllu 1, 3, 5, 7, 9 Pärna (Uus – Jaama vahelises lõigus) –
26.10.2017, 20.11.2017
26.10.2017, 20.11.2017
Pärna 2, 8 31.10.2017, 22.11.2017
Rahu 1 B 26.10.2017, 20.11.2017
Ranna pst 1 Ravila (Viljandi mnt – Ilmatsalu lõigus) –
28.10.2017, 18.11.2017
26.10.2017, 20.11.2017
Remmelga –
Riia 133 kuni 153, ja Riia T103
28.10.2017, 18.11.2017
(Riia 109, 111, 113, 115) –
Riia (Raja –Raudtee vahelises lõigus ning
122, 124,126 120A Raja tn poolt) –
28.10.2017, 18.11.2017
Risti (Puiestee – Kalmistu vahelises lõigus) –
30.10.2017, 21.11.2017
30.10.2017, 21.11.2017
Roosi 40 A 28.10.2017, 18.11.2017
Rukki ja Tulbi nurk –
Salme (Vaba – Karlova park) - 27.10.2017, 17.11.2017
Sangla (Tulbi – Kannikese vahelises lõigus) –
28.10.2017, 18.11.2017
Sepavälja (Leegi – Sepavälja 4) –
31.10.2017, 22.11.2017
Sirbi (Vasara - Jalaka vahelises lõigus) –
31.10.2017, 22.11.2017
Soinaste (paarisnumbrid Riia – Räni vahelises
lõigus ning Soinaste 41A) – 25.10.2017, 23.11.2017
Suur-Kaar (Tamme pst – Raudtee vahelises lõigus)
ja Suur-Kaar 54 ja 54 A, 68 – 25.10.2017, 23.11.2017
Sõbra (Võru – Turu vahelises lõigus) –
27.10.2017, 17.11.2017
27.10.2017, 17.11.2017
Sõbra-Tähe nurk 28.10.2017, 18.11.2017
Säde –
25.10.2017, 23.11.2017
Tammeoksa 13 25.10.2017, 23.11.2017
Tammelehe 22 Tamme pst (Pirni – Raja vahelises lõigus) ning
majade Tamme pst 14, 16, 20 B, 99, 99A, 100, 101,
102A, 104, 104A, 106A ja 114 A ja 130 juures –
25.10.2017, 23.11.2017
Tamme pst – Mureli nurk – 25.10.2017, 23.11.2017
25.10.2017, 23.11.2017
Tamme põik 7 ja 9 vahel –
Tihase (Lemmatsi – Tihase 9 vahelises lõigus),
25.10.2017, 23.11.2017
Tihase 17 ja 34
27.10.2017, 17.11.2017
Tolstoi Tulbi (paarisnumbrid Viljandi mnt – Sangla
vahelises lõigus) ja Tulbi 1 – 28.10.2017, 18.11.2017
28.10.2017, 18.11.2017
Tulika 9 –
Tähe 57 – 65; 21; 29, 93, Tähe – Sõbra nurk 27.10.2017, 17.11.2017
29.10.2017, 19.11.2017
Tähtvere 26 –
30.10.2017, 21.11.2017
Ujula 15 26.10.2017, 20.11.2017
Vahtra 30.10.2017, 21.11.2017
Vahi 10 ja 12 vastas –
Vaksali 3, 27 kuni Vabriku 2 - 29.10.2017, 19.11.2017
Vaksali – Vanemuise nurk – 29.10.2017, 19.11.2017
Vasara (Aardla – Sirbi vahelises lõigus) ja Vasara
25 E, 36, 38 ja Vasara ring - 31.10.2017, 22.11.2017
Viljandi mnt (Lunini – Maisi vahelises lõigus) –
28.10.2017, 18.11.2017
28.10.2017, 18.11.2017
Veeriku 17, 20, 35 ja 37 –
27.10.2017, 17.11.2017
Võru 47, 59; 148, 164; 166 –
31.10.2017, 22.11.2017
Võruvälja ring Väike-Kaar (Lembitu-Raudtee vahelises lõigus) –
28.10.2017, 18.11.2017
Õnne (Kalevi – Võru vahelises lõigus) 27.10.2017, 17.11.2017
29.10.2017, 19.11.2017
Õpetaja 5 25.10.2017, 23.11.2017
Ööbiku 13 B –
28.10.2017, 18.11.2017
Ülase –
30.10.2017, 21.11.2017
Urva tn –
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2

21. november 1991 –
Taasiseseisvunud riigi
esimeseks Tartu meeriks
saab Ants Veetõusme.
Ühes kuningriiklaste soosikutega võtad kasutusele leivatalongidele trükitud Tartu raha ja liigud
ruudule 3.

11. november 1993 – Valimiste järel tõuseb linna juhtima
hilisem koond- ja reformierakondlane Väino Kull. Vangerdusmeistri saatel tasub sammud seada ruudule 8.

3

4
5
6

VEERETA

7
14. november 1995 – „Turbaskandaali“ haripunktis saab
kaela kriminaalasja endine
energeetikaosakonna juhataja
Priit Paalo. Võta-aga-pane-tagasi-printsiibi rikkumise üle
järele mõtlemiseks tuleb üks
mänguvoor vahele jätta.

8
9
10

31. oktoober 1996 – Põlisisamaalane Tõnis Lukas
kerkib korraks küll meeriametisse, kuid saab umb
usaldusavalduse kätte sedavõrd ruttu, et edasiliikumist välja ei teeni. Küll peab ruudul peatuja haiku
vormis hukka mõistma mugavuspagulased.

11
12

24. aprill 1997 – Algab Taaralinna poliitehnoloogia absoluutsete meistrite Reformierakonna ajastu. Säratu linnapea Roman Muguri enda karjäär jääb küll üürikeseks,
kuid epohhile on alus pandud: üks ruut edasi.

VOLIKOK
Vanad head täringumängud on jälle
moes ja nii ei saa Tartu Ekspresski valimishulluses kasiinosõltuvusele allumata
jääda: siin võivad saadikupuutumatust
nautida ja linnavõimu värvikat ajalugu
meenutada needki, kellele tegelikkuses
hääled külge jääma ei kipu.
Kuna linnavolikokku kandideerimiseks
hariduslikke piiranguid seatud pole, jääb
lauamängki soliidselt lihtsakoeliseks. Täringu ja nupud võib igaüks omale sitkest
kasest treida ning nagu ikka: „kuuega“
saab uuesti veeretada.

13
14

10. september 1998 – Miks täpselt Mugur ärihai Andrus Ansipi vastu välja vahetati, arutavad vandenõuteoreetikud siiani. Igal juhul tõmbasid oravad tulevase
igipeaministri näol välja peavõidu. Põrutad ruudule 19.

15

1. jaanuar 2000 - Milleniumivahetuse
puhul süütab linnavalitsus pingelisele
eelarvele vaatamata Emajõe põlema.
Seda eeskuju järgima me mängijaid ei
kutsu, see-eest lubab täisealine ruudule sattunu endale terava napsi. Lapsed ja terviseministri toetajad klaasi
suhkruvaba rüübet.

16
17

18

22. juuni 2003 – Vabaduse
puiestikus taasavatakse Vabadussõja mälestussammas.
Paslik hetk tõestada oma
kaitseväekõlblikkust ja sooritada kümme korrektset käte
kõverdust.

19
20
16. märts 2001 – Eluasemekomisjoni märgiline otsus sunnib sotsiaaleluruumist lahkuma sõnakaima sundüürniku Elle Tobrelutsu,
kes ajakirjanikele tööd ja leiba pakkunud üle kümne aasta. Kanna
tuste jagamiseks seisad järgmised kolm mänguvooru püsti.

21

22

23

23. september 2004 – Ansipi
pealinna läkitamise tõttu pälvib
Emajõe Ateena ajaloos esimest
korda Laine Jänese näol naislinnapea hoole. Lendad ühes temaga
poliitilisele orbiidile ja ruudule 29.

25
24

26
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52
51
50

4. mai 2015 – Tundmatu kunstnik asendab
Sõpruse silla alla maalitud Toomas-Hendrik
Ilvese pea Vladimir Putini omaga, täiendades
taiest fraasiga „Onu
Vova teeb kõik korda“.
Vahetad kahe vabalt
valitud mängunupu
asukohad omavahel.

END

KKU

24. mai 2016 – Keskkriminaalpolitsei peab altkäemaksu haaramises
kahtlustatavana kinni ehtrasvaliitliku kooliga abimeeri Kajar Lemberi, kes
targu mõned päevad varem ise ametist loobumisest teatanud on. Maheda
õhulennu tagajärjel leiad
sinagi end taas ruudult 5.

49
48

9

15. oktoober 2017 – Hurraa – pingeline kampaaniaperiood on selja taha jäetud ning osutusidki valituks
Tähtvere valla võrra rikastatud volikokku. Seda siiski vaid täpse silmade arvu
korral: üleliigne häältesaak
tähendab, et tuleb mängulaual tagurpidikäik sisse
panna.

47
46
8. aprill 2014 – Oravapartei järjekordne partnerivahetus Toompeal
annab järelvõnkeid ka
meie võimutüüri juures,
kui seaministriks küüditatud Kruuse asemel
tuuakse pukki Urmas
Klaas. Kenderiaana võtmefiguuri saatel jõuad
ruudule 49.

25. aprill 2013 – Kidura kreegipuu maharaiumisest hargneb Oa tänaval tummine
suhte- ja võimuskandaal, mis päädib küll
ehitusosakonna juhataja tagasiastumisega, ent poliitiline juhtkond jääb puutumata.
Astud tagasi sümboolsed kaheksa sammu,
ruudule 36.

45
44

43
42
25. aprill 2012 – Pärast pikka puiklemist paneb Nordecon siiski Idaringtee
ehitusele käe alla ja pompoosne ümbersõit saab rohelise tule. Jooksed viis
ringi ümber mängulaua.

1. jaanuar 2005 – Alates
sellest kuupäevast sündinud tartlased naudivad
linnavõimu erilist hoolt
kaasavaraks antava hõbelusika ning mis veelgi
olulisem, munitsipaalpoliitikuga üles võetud
ühispildi näol. Ülejäänud
mängijad toidavad sind
meelismaiusega.

27

28
29

41
40

29. märts 2011 – Lahvatab haridusosakonna
kinkekaartide skandaal, mis meelehea peale
maiate koolijuhtide ja tippametnike tuules viib
ametist ka abimeer Jüri Sasi. Tagasi astud sinagi: täpsemalt ruudule 13.
27. juuli 2006 – Linnavalitsus võtab üürida hulga Raekoja platsi
äriruume skandaalse
ärimehe Mart Avarmaa
käest, kelle varasemate tegemistega „kursis
ei olda“. Pead loobuma
ühest riideesemest.

30
31

26. aprill 2007 – Ainupartei lähetab Elvast uueks linnapeaks suure südame ja segase jutuga Urmas Kruuse.
„Ärapanija“ parimaid palu meenutades põrutad uue aja
staažikaima juhi tuules ruudule 38.

21. aprill 2008 –
Mahukas, kõik vabariigi 47 linna reastav
rahaküsitlus tituleerib
Tartu neist elamisväärseimaks. Kümme
aastat hiljem pääsed
mängu jätkama juhul,
kui suudad nimetada
ühegi põhjuse, miks
Tartus hea elada on.

32

33

37
35
34

36

17. märts 2009 – Majandussurutis rapib hoogsalt ka Taaralinna raadi, sundides isikkoosseisu kärpima 18,5 võrra.
Reaalselt koondatud ametnike
mälestuseks astud 17 kohta
tagasi ehk ruudule 18.

39
38
31. august 2010 –
Pealinna eeskujul otsustab Tartugi omale
miljonipeldiku rajada:
hiljem asotsiaal Jürile elu maksma läinud
Küüni tänava avalik
tualett nõuab kukrust
1,4 miljonit krooni. Ai
nevahetuse ergutami
seks teed 15 kükki.
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Vali represseeritute esindaja Tartu volikogusse!
MTÜ Murtud Rukkilille Ühingu Lõuna-Eesti piirkonna juht RAIMO
LADVA korraldas suvel Tartus Balti riikide represseeritute konverentsi. Igapäevatööd teeb ta hotelli Dorpat hooldusjuhina. Siberis sündinuna on Raimo Ladva südameasi represseeritute käekäik: “Oma
esindajat volikogusse on vaja, kuna riigi toetused on kindlad, nendest aga paljudele represseeritutele täisväärtuslikuks eluks ei piisa.
Murtud Rukkilille Ühing on kirjutanud projekte,
käinud poliitikute jutul, palunud, selgitanud,
kirjeldanud represseeritute olukorda, et
saaks korraldada kohtumisi, konverentse,
tervisepäevi, väljasõite ning märgata represseeritu muret, kus riik seda ei näe.”
Raimo Ladva kandideerib Tartu linnavolikogusse Eesti Reformierakonna nimekirjas numbri all 392, ise ta erakonna
liige ei ole.

392
RAIMO
LADVA

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

Hea tööotsija!

Kui oled tööturult eemal olnud 12 kuud või kauem ja hetkel ei õpi,

siis tule osalema TASUTA praktilisel KOOLITUSEL

„Samm tööellu – minu võimalused ja valikud“,
kus saad teada rohkem enda võimaluste ja tööturu kohta
ning julgust teha häid valikuid.

KOOLITUS (KOKKU 135 TUNDI) OSAD ON:
1. Ettevalmistus tööotsinguks
2. Töövestlus
3. Tööelu planeerimine ja suhted töökohal

4. Tööõigus
5. Arvuti tööotsingul
6. Tööklubi

Valimised võidakse tühistada?!
Keda valida? Kas valida?
Need on ilmselt küsi
mused, mis Tartu uue
linnavolikogu valimiste
tõttu neil päevil kõigil
meeltel on.
Hoopis harvemini tuleb
meile pähe küsida, kellel üldse
on õigus valimistel kaasa rääkida. Oma kodanikuõiguste
jälgi ajades sattusin huvitavatele asjaoludele, mis viisid tagatipuks sootuks uskumatute
arenguteni.

Segadus sünnipäevaga
Üheks teemaks, mis silma
kargas, oli muidugi haldusreform, mis linnaelanike seas
toetust ei leidnud. 626st ametlikus rahvaküsitluses osalejast
olid 426 Luunja ja Tähtvere vallaga ühinemise vastu. Linnavõim, kes varem Piirissaare liitumispalve allavett oli lasknud,
naeris aga kodanike arvamuse
välja ja läks protsessiga edasi.
Linnapea Klaas väitis, et
suurühinemine ühtegi linlast isiklikult ei puuduta, ning
linnasekretär Mölder sekundeeris, et küsitlus näitab vaid
seda, et teema tartlasi ei huvita. Ometi läks suurliitumine
lõpuks ikkagi vett vedama, nii
et valitsuse määrusega liideti
Tartuga vaid Tähtvere, ja sedagi sundliitmise teel. Isegi linnavolikogu valimiskomisjon

tuli erandkorras hoopis Tartumaa maavanema käskkirjaga
moodustada.
Dokumentidega tutvudes
paelus meie tähelepanu aga
üks hoopis teine tõsiasi. Uue
ühendomavalitsuse sünnikuupäevaks on nimelt määratud
Tartu linnavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise
päev. Pealtnäha tundub kõik
hästi – valitakse uus volikogu
ja see hakkab valitsema.
Kuid kellel on õigus seda
volikogu valida? Vastuse otsimisel jõudsime Eesti põhiseaduseni, mille §156 sätestab
ühemõtteliselt: volikogu valida
saavad need, kes omavalitsuses
püsivalt (st rahvastikuregistri
alusel) elavad. See tähendab,
et kui Tähtvere valla valijad ja
kandidaadid ennast mingi ime
läbi juba etteruttavalt rahvas-

tikuregistris Tartu elanikeks
pole märkinud, siis pole neil
õigust uue volikogu moodustamisel kaasa rääkida.

Suur võim korrumpeerib
Valimiskomisjon end sellest
aga häirida ei lasknud ja kuulutas linnavolikogu valimised
välja ka Tähtvere vallas. Tasahilju hakkas meile kohale
jõudma, et juhtumas on midagi
täiesti pretsedenditut – Eestis
viiakse läbi ebaseaduslikke valimisi. Tagatipuks meenus kindral Einselni käskkiri number
üks ja põhiseaduse paragrahv,
mis kohustab kodanikke ebaseaduslikele võimu haaramise
katsetele vastupanu osutama.
Ühest küljest julgustusest tiivustatuna ning teisalt peavoolumeedia huvipuudusest tuimestatuna, panime kõik oma

Meelis Kaldalu (vasakult teine) ja tema jüngrid trotsivad
peavoolumeedia eetrikeeldu. 
URMAS KESA

lootused kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste seadusele
ning seal välja toodud protsessile, mis võimaldab kandidaatidel
ja valimisliitudel linnasekretäri
vahendusel valesti koostatud
valijate nimekirju vaidlustada ja ümber vaadata. Esinesin
sellesisulise avaldusega 8. septembril kohe valimisnimekirjade järjestuse loosimisel ja jäin
tagasisidet ootama. Vahepeal
olid aga juhtuma hakanud hoopis kummalised lood...
Möödunud pühapäeval sõitis
mulle Ujula tänava spordihoonest väljumisel selja tagant ligi
politseiauto ja nõudis, et ma
sellesse astuksin. Mind süüdistati – alusetult – avalikus
kohas urineerimises, ja juba
pool tundi hiljem viibisin ma
psühhoneuroloogiahaiglas
erakorralisel ülevaatusel. Kuigi
politseinikud olid mulle autos
lubanud, et „pärast valimisi
saad ehk välja“, keeldus valvearst mind sisse kirjutamast, nii
et mul tuli mööda pimedaid
tänavaid rattale järele kõmpida.
Ja kõige lõpuks helistati mulle eile hommikul Postimehe
toimetusest ja nõuti aru pommiähvarduse kohta, mille meie
valimisliidu esindaja justkui
oleks üleeile õhtul korda saatnud, kuigi seda polevat võimalik tõendada.
MEELIS KALDALU
valimisliit Südamega Tartu

Võimalus on minna erialasele kursusele ja saada tasuta karjääri-, psühholoogilist ja võlanõustamist ning osaleda tööpraktikal. Transpordikulud
kompenseeritakse, koolitusel on tasuta toitlustamine ja vajadusel lapsehoid.

Koolituse INFOTUND 25.10.2017 kell 12 Tartus, Lutsu 3 (Antoniuse Õu).
Vajalik REGISTREERUMINE: 52 654 88 või ingrid.purje@jmk.ee.
Vaata ka www.jmk.ee

PVC-akende kampaania

6.-17. oktoober

Ega tali taeva jää!

-60%

Viimane aeg akende vahetuseks!

valin
Mina d!
a
parim

Alates 1958

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

tel. 744 1129
tartu@aknakoda.ee

Täpsem info:

www.aknakoda.ee
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Kõik on halvasti
Vaatasin telerist saadet
Saku suurhalli kohta:
mitu miljonit ta maksis
ja et end ära majanda
da, peab ta aastas 110
üritust korraldama. Enne
kui meile siia uusi halle
rajama hakatakse, võiks
õppida olemasolevatki
valitsema.
Kuu aega tagasi kirjutati
ajakirjanduses linnavalitsuse
suhtumisest parkidesse. Nüüd
on linnapildist küll kadunud
plakat, kus linnapea hüüdlauseks oli kesklinna kultuurikeskus. Mind häirib see väga, sest
see keskus peaks ju tekkima
Poe tänava parki.

Uus purskkaev
Samal ajal võib ütelda, et
linnaisadel puudub mälu.
See kultuurikeskus oli algselt
projekteeritud endistele Vene
sõjaväe aladele, kus ruumi on
külluses. Unustatakse ka, et
just toimus linna parkide allesjätmiseks aktsioon, kus korjati üle 6000 allkirja. Meelest
on läinud, et kui kerkis ettepanek viia maaliinide bussijaam
Anne kanali ja Emajõe vahele,
siis sai keeldumise põhjuseks
just sealne park.
Kui teha Poe tänavale mingi
kultuurikeskus, siis maetakse
sinna alla miljoneid ja ka edas-

Holokaust võis ju raskevõitu olla, kuid ka Tartu bussisõitjate kannatusi ei maksa unustada. 
KAUR PAVES

sel ajal lõpp-peatustest varem
väljuda ja seda puhkepausi
mujal kasutada?

Laske buss läbi

pidi peab seda toetama, mis
tähendab pidevat linna raha
kulu. Mõnes mõttes saab sellest uus Võru-Riia risti purskkaev, mis neelas samuti miljoni, enne kui lõpuks likvideeriti.
Küsin, miks ei võinud seda
ehitist kesklinna planeerides
arvestada Riia tänaval kiirabi
kõrval paikneva endise taksopargi alaga, kuhu praegu mingi arusaamatu maja kerkib.
Karuplatsile aga tuleb sootuks
ärihoone – miks ei võiks seal
olla osa kultuurile vajalikke
ruume?

Ebapädevad ametnikud
Räägiti, et kesklinna raamatukogu ja jõe vahele rajatakse parkimismaja. Miks pole
arvestatud võimalusega teha

167 Jelena Frunze 157 Marina Riisalu 154 Vladimir Šokman

korrus või kaks ka maa alla?
Alates teisest korrusest kuni
neljandani võiks hoone ühendada raamatukoguga galerii
kaudu.
Tintlast on saanud lugeda
sellestki, kuidas kuus inimest
proovisid linnaliinidel liigelda. Sain sellest aru, et linnavalitsuse töötajatele oli see
kogemus täiesti uudne. Miks
muidu vastatakse inimeste
ettepanekutele alati, et seda ja
teist asja pole võimalik teha?
Kui rahvas mainis, et busside
väljumisajad kipuvad üksteise
seljas olema, siis minevikus
põhjendati seda asjaoluga,
et lõppsihtkohta peab buss
jõudma kindlasti õigeks ajaks.
Miks mitte viis või kümme minutit varem? Miks ei või päeva-

Kunagi selgitasin Tartu
Ekspressis, et bussil on Tähe
– Väike-Tähe ristis äärmiselt
ebamugav keerata, sest sõiduautod pargivad seal, nagu
jumal juhatab. Siis vastasid
ametnikud, et bussi gabariidid
lubavad seal keerutada küll.
Alles aga viibisin bussis, mis
vajus pöördel valesti pargitud sõiduautole lihtsalt külge.
Samuti peab buss seal sõites
otsima taskuid, et vastutulev
sõiduk reeglite järgi läbi lasta.
Miks ei võiks autod parkida
vastasvööndis?
Kõik need probleemid näitavad, et valitsejad tuleb välja
vahetada ja panna mõtlevad ja
tegutsevad inimesed asemele.
Aeg on vastu võtta seadus, mille kohaselt keegi sellise rumala
teo nagu purskkaevu eest ka
materiaalselt vastutaks. Tuletaks meelde, et enne sõda ehitatud sildade eest otsustajaid ka
vastutusele võeti. Siis ehk tuleb
mõnele mõtlemine pähe, mitte
ainult arvutist välja imetud teave. Ega ma mingi Kentaur pole,
tuleb lihtsalt teha nii, nagu
mina ütlen.
MATI SALU
pensionär-visionäär

195 Väino Peebo 185 Ahto Laur 166 Anastassia Fomin

Remondi oma kodu
soodsa laenu abil!
Tutvu finantsteenuse tingimustega www.eluasemefond.ee ja
vajadusel konsulteeri asjatundjaga. Krediidi kulukuse määr on
6,4%, kuumakse 97 € ja krediidi kogukulu 5825 € tingimusel, et
laenusumma on 5000 €, fikseeritud intressimäär 6% aastas, tähtaeg
5 aastat ja lepingutasu 25 €. Laen on finantskohustus. Mõtle läbi
oma rahalised vajadused ja laenu tagastamise võimalused.
Tel 742 3292

2015. - 2017. a.

Greenman Eesti OÜ teostab
• ohtlikke puude raie teenust
(majade, elektriliinide lähedusest)
• puude kärpimist, puu võra hooldust
• kuivanud okste eemaldust
• kändude freesimist
• koristust ja äravedu

Teostame töid üle Eesti

Tel 5862 8334
greenman.est@gmail.com
greenman

2018. aasta alguses jõustub
täismahus uus korteriomandija korteriühistuseadus ja
sellest tulenevalt muutub
kohustuslikuks

KORTERIOMANDITE MAJANDAMINE
JURIIDILISELT ISESEISVA
ÜKSUSENA.
Teisisõnu tekib seaduse jõustumisel 1. jaanuaril 2018
majas seaduse alusel korteriühistu.
Tartu Korteriühistute Liidu eesmärgiks on Tartu linna
korteriühistute vahelise koostöö edendamine, ühise
tegutsemise toetamine ning koordineerimine. Samuti on
Tartu Korteriühistute Liit abiks uue seaduse täitmisega
seotud küsimustes.

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 !

Meie büroo (Gildi tn 3, Tartu) on avatud:
Teisipäeviti kell 11–16.30 toimub juristi tasuta vastuvõtt
Kolmapäeviti kell 15–18 toimub tasuta haldusnõustamine
Suulised nõustamised on Tartu LV toel tasuta!
Info tel 5342 7912.
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ANEKDOODID
Vestlevad kaks sõpra:
„Minust on vist kuutõbine saanud.“
„Miks sa nii arvad?“
„Kujutad sa ette, ärkasin täna
hommikul oma voodis!“
***
Mees tellib kõrtsis klaasi viskit, joob selle ühe sõõmuga ära
ja tahab maksmata lahkuda.
Kõrtsmik peab ta kinni:
„Vabandage, kuid te pole viski
eest maksnud!“
„Aga kas teie olete selle viski
eest maksnud?“
„Muidugi olen!“
„Miks te siis tahate, et mina selle
eest veel ühe korra maksaksin?“
***
Õpetaja:
„Kui keegi on võlgu 986 733
krooni ja sellest poole ära maksab, kui palju peab ta siis veel
maksma?“
„Teise poole, härra õpetaja.“
***

SUDOKU

KINO
„Miks on lennukil propeller?“
„Selleks, et piloot ei higistaks.“
„Mõttetus. Kuidas sa küll sellise asja peale tuled?“
„Eile nägin telekas filmi, kus
äkki jäid lennuki propellerid seisma, ja kohe hakkasid mõlemad
piloodid kohutavalt higistama.“
***
„Ainult pahandused,“ kurdab
Mery sõbrannale.
„Mis siis juhtus?“
„Ma sain täna anonüümkirja.“
„Ära võta seda südamesse,
jäta lihtsalt vastamata!“
***
Svensson ja Virtaten on metsas jahil. Svensson satub äkitselt
karuga silmitsi ja otsustab pääsemiseks üle jõe ujuda. Keset
jõge märkab mees vastaskaldal ootamas aga veel suuremat
karu. Virtanen, kes seda kõike
puu otsast jälgib, kuuleb äkki,
kuidas Svensson valjusti naerma
hakkab.

„Mis sa naerad, hull!“ imestab
Virtanen.
„Kas sa pole siis kuulnud, et
naer pikendab eluiga?!“ hõikab
Svensson vastu.
***
Kohtunik:
„Ma ei saa sellest aru. Te näete
välja kui õnnelik abielupaar, kuid
tahate siiski lahutada. Miks?“
Mees:
„Sellepärast, härra kohtunik,
et meil pole mitte midagi ühist.
Mulle meeldivad nimelt naised,
aga minu naisele hoopis mehed.“
***
Noor õppejõud kurdab kolleegile:
„Praegused tudengid on ikka
juhmid küll! Seletan neile üks
kord - ei saa aru. Seletan teist
korda - ikka ei saa. Seletan kolmandat korda - ise hakkan juba
aru saama, aga nemad ei taipa
ikka veel midagi.“

CINAMON

Lumeinimese poeg

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
13.10 kell 16.15, 22; 14.–15.
19.10 kell 16.15; 16.10 kell
17.10, 21.40; 17.10 kell 16.15,
21.15; 18.10 kell 22 Blade
Runner 2049
13.10 kell 16; 17.10 kell 15.45,
22.20 Elumärgid
18.10 kell 22.30 Imelaps
16.10 kell 16; 18.10 kell 16.15
Kingsman: Kuldne ring
13.–19.10 kell 11.45 Lego®
Ninjago film
13.–15., 17., 19.10 kell 14, 19.30;
16.10 kell 14.30, 20.15; 18.10
kell 19.30 Minu näoga onu
13.10 kell 11.30, 13, 15.15;
16.10 kell 11.30, 13.10, 17.20;
17.10 kell 12.30, 16.50; 18.10
kell 10.30, 12.40, 13; 19.10 kell
12.40, 13.45 My Little Pony:
Minu väike poni. Film
13.10 kell 13.45, 17.30; 14.–
15.10 kell 13.45; 16.10 kell 13.45,
19.30; 17.10 kell 13.45, 19; 18.10
kell 21.30; 19.10 kell 17.45, 22
Palju õnne surmapäevaks

17.10 kell 18.15; 18.10 kell
17.05; 19.10 kell 15.45 Pariis
võib oodata
18.10 kell 17.15 See
18.10 kell 20 Seitsme õe saladus
13., 16.10 kell 21; 17.10 kell
20.15; 18.10 kell 15.10; 19.10
kell 20 Tagasi kodus
18.10 kell 14 Victoria ja Abdul
13., 19.10 kell 21.45; 16.10 kell
22.30; 17.10 kell 22.20; 18.10
kell 19 Võõramaalane
16.10 kell 15.20; 17., 19.10 kell
14.50 Eellinastused: Lumeinimese poeg

KONTSERT
6TEIST KANNU
13.10 kell 22 MaMa
BIG BEN PUBI
14.10 kell 21.30 Tip Malts
EESTI RAHVA MUUSEUM
13.10 kell 19 Estraadiraadio 10
JAANI KIRIK
13.10 kell 19 XXII Rahvusvaheline Festival Orient et
Occident

18.10 kell 11, 15 Paras pähkel 2

19.10 kell 19 Esilinastus: Keti
lõpp

VANEMUISE
KONTSERDIMAJA

13.10 kell 20; 16.10 kell 18.45;

19.10 kell 21 Salaseanss

14.10 kell 19 kammerorkester
Moskva Virtuoosid

NÄITUS
ANNELINNA RAAMATUKOGU
kuni 21.10 harrastuskunstnik
Viive Kösti akrüülmaalide
näitus Värvilised hetked
KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU

RISTSÕNA

kuni 4.11 Saima Männo akvarellide näitus Minu inimesed

KEEVITUSTEENUS
• malm
• alumiinium
• roostevaba

LINNARAAMATUKOGU
kuni 17.10 raamatunäitus Teadlane kirjanduses
kuni 18.10 Ove Büttneri ja Tiit
Rammuli ühisnäitus Kestvad
hetked
kuni 18.10 Andrus Peegli näitus Graafika
kuni 18.11 raamatunäitus Siuru
100
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Pakume maitsvaid koduseid Aasia toite
Kastani 42, Tartu (Aparaaditehase sisehoovis)
Oleme avatud
E-N 12-22
R, L 12-24
P 12-20
Päevapakkumised
E-R 12-14
Tel: (+372) 5849 5172
www.facebook.com/KarriTehas
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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
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Aitame kinnisvara

Liiva, kruusa,
killustiku,
mulla jm
müümisel
ja üürimisel.
müük
ja vedu.
Kopatööd.
Meelis
Karu,
tel 511 5949
Tel 505Ene
1105.
Lina, tel 504 8379

h
r lL e n n u t a b
e
b

742 0240 • www.robinson.ee

KINNISVARA MÜÜK
Aiaeri: grill, saun, terrass, kuur,
väliköök, rajatised. Puit-, kivi-,
looduskivilahendused.
Tel 5820 2040.

Taisse
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TOO OMA KINNISVARA
OBER-HAUSI MÜÜKI VÕI ÜÜRILE
NING VÕIDA 2-NÄDALANE PUHKUS
PARADIISISAAREL

Ehitus- ja remondimees ootab
pakkumisi. Tegelenud 16 a ehitusja remonditöödega, olemas auto,
haagis 3x1,5m; tööriistad. Töö
kvaliteedi ja alkoholiga muret
pole. Oodatud ka väiksemad tööd.
Kipsitööd, maalritööd, plaatimine,
torutööd, uste ja akende vahetus,
laed, põrandad, ventilatsioon,
tänavakivi paigaldus, terassid, jne.
Vajadusel paberimajandus OÜ-ga.
Tel 5553 8686,
vaikne15@gmail.com, Kalle
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 kogemus, töödele garantii, head hinnad!
Tel 510 0645.

+iga
iga nädal läheb loosi 5x

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

Tel 7 420 240
5190 3394
www.robinson.ee

Kinnisvarateenused aastast 1997

Korterid, majad, majaosad
Tartus ja maakonnas.
Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel.
1-toal
TartustelKarlovas
(5/5,
Kaikorter
Persidski,
5190 3394
kivimaja, keskküte). Vahetuse võiGert Suik, tel 515 3773
malus. Tel 557 3440.
742 0240 • www.robinson.ee

2-toal korter Tartus Veerikul renoveeritud majas. Tel 5556 8234.

Tõstukijuhi ja korvtõstukijuhi põhikoolitus 25.-26.10.2017 Tartus.
Tel 744 9604, www.juunika.ee

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!

Ehitus, katus, remont, viimistlus,
lammutustööd. Teeme üle Lõuna-Eesti. Tel 5858 6953.

ST
HENDU

VÕTA Ü

Korterid, majad, majaosad

Tartus ja maakonnas.
MATERJAL

Elektritööd. Tel 551 5988.

Andre Stern
Kinnisvaramaakler
5673 4979

Elamukrunt Rõngus (Piiri kinnistu,
üp 6000 m², olemas detailplaneering ja geoalus, kommunikatsioonid 50 m kaugusel, 8900 €).
Kutseline maakler Peeter Meus,
tel 506 2212, 786 8080,
www.aadlivillakv.ee

andre.stern@ober-haus.ee

Kampaaniatingimustega tutvu www.ober-haus.ee

Maa Tartust 9 km (katastrinr
79403:004:0135; 3,38 ha,
11 000 €). Tel 520 0578.
Äri- ja elamumaad Tartus, omanikult. Tel 5554 0831.

SügiSpuhkuS
kubijal

Katuseredelite valmistamine.
Tel 515 9155.
Katuste ja puitfassaadide ehitusja remonditööd. Tel 515 7062.

(3 päeva, 2 ööd)
Kõik ehitustööd ühest kohast:
www.innover.ee. Tel 5904 2174.
Lamekatusetööd. Garantii ja kestvus taskukohase hinnaga.
Tel 5662 9930.
Liiv, kruus, killustik (veoga).
Tel 510 0451.

KINNISVARA OST
2-toal korter Tartus. Raha olemas.
Tel 5596 5358.
Metsakinnistud (ka läbiraiutud),
põllumaa ja raieõigus. Metsakinnistute ost ka koos hoonetega,
hüpoteegiga, looduskaitsealadega
ja kaasomandiga. Tel 523 4445.
Ostan maja Tartus omanikult. Või
vahetan 1-toal mug korteri ja
maamaja vastu. Tel 5817 2199.
OÜ Estest PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215.
Remonti vajav kööktuba või 1-toal
korter Tartus. Tel 56 503 503.
Talumaja Tartumaal. Pakkuge
julgelt! Võib olla hooldamata ja
remonti vajav. Tel 522 5495.

Tule naudi sügisest turgutavat
massaaži eestimaise raviturbaga!
Terviseturba toime põhineb soojuse, bioaktiivsete
ainete ja antiseptiliste omaduste koosmõjul.
• Majutus 1 inimesele kahekohalises toas 2 ööd
• Piiramatu spaa- ja saunakeskuse kasutamine
lahtiolekuaegadel
• 2x hommikusöök, 2x õhtusöök, 1x lõunasöök
• Raviturba seljamassaaž 25 min
• Sügavsoojendav muda-parafiinipadi 20 min
• Magneesiumsoola-jalavann 20 min
• Käimiskeppide ja/või minigolfi kasutamine
Pakett kehtib kuni 30.11.2017

Männiku 43A, Võru • Tel + 372 50 45 745
info@kubija.ee • www.kubija.ee

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

Hind
alates

95

€

ÜÜRILE VÕTTA
inimese
kohta

Pakettide täielik valik
ja eripakkumised
www.kubija.ee

Müüa purustatud betoonkillustikku fr 0/64 mm. Teeme erinevaid kaevetöid ekskavaatoritega
6-25 tonni: teed, parklad, platsid,
planeerimistööd. Tel 5356 7062.
Pottsepatööd. Tel 507 9037.
Puurin auke postvundamentidele
(palkmaja, terass, aed).
Tel 509 3454,
www.vahvameeskond.ee
Rakkekaevude kaevamine,
puhastamine, süvendamine ja
remont. Rõngaste vahetamine ja
kaevupealsete ehitus.
Tel 557 4792.
Septikute paigaldus ja müük.
Tel 5757 0202,
e-post erlend@eestiseptik.ee
Veo- ja tõsteteenus. Tel 507 9037.

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

KOOLITUS
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.
Personaalne (tahvel)arvuti, nutitelefoni õpe - 15 € / 1 h.
Tel 5880 4321, tere@koodikiri.ee
Raamatupidamise ABC algajale
ning alustavale ettevõtjale 02.1101.12.2017 (7 päeva) Tartus.
Tel 744 9604, www.juunika.ee

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.
Kask võrgus 2 €, okaspuu 1,80;
lepp 2 € võrk. Vedu tasuta Tartus ja
lähiümbruses. Tel 504 5307.
Kuivad kasehalupuud (32 €/m³,
ostja vedu, 30 km Tartust).
Tel 5344 0850.
Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puit- ja turbabrikett,
küttegraanulid. Vedu tasuta.
Tel 523 8332, 433 3130.
Kuivad küttepuud (40 l võrgus, 30
cm). Tel 510 0451.
Müüa lõhutud küttepuid.
Tel 526 6673.

LOOMAD
Müüa eesti hagija suurepärane isane kutsikas, tõuline. Tel 504 1924,
jahisarv.onepagefree.com
Müüa elusad vutid lihaks.
Tel 503 4708.

OTSIN TÖÖD
Leiame koduabilise, hooldaja,
lapsehoidja. Tel 5340 2265,
www.pihel.ee
Välikoristus jm abitööd.
Tel 505 4468.

PAKUN TÖÖD
DuNord otsib oma töökasse kollektiivi nõudepesijat. Tööaeg E-R
8-16. Tel 517 6509, info@dunord.ee
Firma vajab katlakütjat - tootmisjäätmete koristajat. Töö eeldab
füüsilist jõudu. Tel 511 1823.
Kojamehele 0,15 koormusega. Tel
515 4854, kyveeriku14@gmail.com
Müüjale Sõbra keskusesse (lastekaubad). Tel 521 5056.
Oktoobris avatavasse Turuhoonesse vajatakse kanaliha müüjat.
Sobib ka pensioniealistele.
Tel 5650 7020, 521 1346.
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Otsime puhastusteenindajaid
ning kinnisvara hooldajaid Tartu
Kvartali keskusesse. Tel 5686 2233.
OÜ Finak (Maramaal) pakub tööd
puidutislerile ja puitdetailide
pahteldajale. Tel 730 3465,
ira@finak.ee
P. Dussmann Eesti OÜ otsib kojameest. Töökoha aadress Munga 12,
Tartu. Tel 5302 3452.

Vedu ja kolimine, laadijad, prügitakso, utiliseerimine kaubikud,
furgoon. Parim hind!
Tel 5621 7955.

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

P. Dussmann Eesti OÜ otsib nõudepesija-köögiabitöölist.
Tel 5855 6765.

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

P. Dussmann Eesti OÜ otsib kokka.
Tel 5855 6765.

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

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

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

RIIDED
Jõe butiigis meeste ja naiste
joped, teksad, fliisid jpm. Soola 10
(turg, jõepoolne külg)

Odavad rõivad, Kastani 121. Uus
kogus kaupa. E-R 10-18, L 10-15.
Lastekaubad ja koolikotid Sõbra
keskuse 2. korrusel kuni -50%.
soiduoppe@gmail.com

SÕIDUKID
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.
Sõiduautode kokkuost. Väga
kiired tehingud! Raha kohe kätte!
Tel 553 3060, www.carus.ee

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

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

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

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

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

Kõige rohkem kuulutusi
soodsalt ja kiiresti!

.ee/kuulutus

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

Raamatud, aabitsad, piiblid,
dokumendid, diplomid jne! Ost
parima hinnaga, raha kohe!
Tel 5649 5292.

Elektritööd! Kõik väikesed ja
suured elektritööd eraisikutele ja
firmadele. Head hinnad!
Tel 513 7844, www.elekter24.ee
Elektritööd. Tel 5345 3303.
Elektritööd. Tel 5687 2020.
Elektritööd üle Eesti. Tel 528 5831.
Fekaalivedu ja imbsüsteemi tühjendus, ka laupäeval, pühapäeval.
24 h. Tel 5340 2060.

Kõik ehitustööd vundamendist
katuseni. Materjalid, transport,
paigaldus, garantii. Tel 5820 2040.
Laon puid riita (3 € ruum).
Tel 527 1226.
Muruniitmine, trimmerdamine.
Tel 502 0426.
Ohtlike puude asjatundlik raie.
Hekkide lõikus jne. Töökogemust
15 a. Tel 553 7638, 2arboristi.ee
Ohtlike puude raie ja puude hooldustööd. Tel 5686 6157,
info@nordicarb.ee.

Printerid, toonerid, tindid. Müük
ja täitmine. Tartus Raekoja 13. Tel
744 1100, futari.ee
Raamatupidamine. Tel 515 4854,
esveoy@gmail.com
Fekaalivedu, survepesu, ummistuste likvideerimine. Tel 558 8811,
www.fekto.ee.

Rakke- ja salvkaevude puhastamine, süvendamine, kaevamine ja
remont. Tel 5638 1774.

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

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

Hekkide ja viljapuude hooldus,
tööd ohtlike puudega.
Tel 5699 9884, laur@puujuuksur.ee
Juhuvedu kuni 7 in või kuni 1 tonn
alates 30 senti km. Tel 529 1558,
bccb.oy@mail.ee

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

TUTVUS
Mees 80+/70 lesk, soovib tutvuda
sobivas vanuses naisega. Sobivusel
kooselu. Tel 5611 1501.
Tartu linna lähedal, kauni järve kaldal elav korralik 70ndates aastates
mees ootab kõnet daamilt, kes
armastab loodust, maaelu ja -ilu.
Tel 553 4050.

Toyota sõiduautode hooldus ja
remonditööd. Poleerimine.
Tel 514 2222.

Setu ehted (sõlg - kuni 500 €, ketid,
müntidest ehted, hõberublad jm)!
Raha kohe kätte! Tel 5649 5292.
Sõjaväe, kaitseliidu märgid,
medalid, fotod, täägid, kiivrid,
mõõgad jm! Raha kohe!
Tel 5649 5292.

Kodumasinate remont (va Samsungi külmkapid). Tel 5833 7007.

Rahvalikud laulud ja kandlelood
Teie peole: Simmaniduo ja Kandlemees Sander. Tel 504 3202.
Seenioride karaktertantsurühm
Salome vajab „tüdrukuid“ ja
„poisse“ 60+. Tel 5770 2871, Anu
ja tel 5806 0834, Maie,
maiesiilivask@hot.ee

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

MÜÜK
Lastekaubad kuni -50% Sõbra
keskuse II korrusel. Tel 521 5056,
soiduoppe@gmail.com
Müüa saunaahi ja teen ka ahjusid
tellimise peale. Hind soodne.
Tel 5692 6070.

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

OST
Uuriripatsid kuni 200 €/tk! Paku ka
muid märke, medaleid, ordeneid!
Raha kohe! Tel 5649 5292.
Vanad lauanõud, piima- ja kohvikannud, kristall, Langebraun ja
Lorup! Parim hind! Tel 5649 5292.
Eesti autoklubi ja Kalevi motoklubiga seotud esemed: märgid, karikad, fotod, aukirjad jne. Maksan
hästi! Tel 5893 8528.

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, Janari
Kintsiraud, Kadri Külaots,
Rauno Põld, Aet Rebane,
Rasmus Rekand, Sten Sang

Kellassepp Annelinna keskuses.
Ehte-, prilli- ja kellaparandus.
Patareivahetus vaid 4 €!
AT Teenus OÜ pakub aastaaruannete koostamist ja raamatupidamisteenust OÜ-le, KÜ-le, MTÜ-le,
FIE-le. Tel 502 9333, 506 0726,
info@atteenus.ee.

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

21.-22. okt. Tartus Vanemuise
48 Südame Tarkuse päevad.
Esinevad Mai-Agate Väljataga, Adik
Levin, Einar Laigna, Olga Nefedova, Lea Dali Lion jt. Nõustamised,
tervisetooted, käsitööd, aurapildid,
hingemandalad jm. Pilet 8-18 €. Tel
503 5599, www.helisevsonum.ee

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

Santehnilised tööd. Likvideerin
ummistusi. WC-potid, boilerid,
valamud, kraanid, torud jne.
Tel 5621 7955.
Tasuta vanametalli, kodutehnika,
elektroonika, vanapaberi, akude
äravedu. Veame ka prahti prügilasse (7 €/m³). Tel 5825 9300.

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

VABA AEG

alates 1 €

Pressin õunamahla.
Tel 5353 4624.

TEENUSED

Väga hea hinnaga ümmarguste või
ovaalsete kividega merevaigust
kaelakee. Eriti hea hind kollasepruunikirju kee eest. Enne müümist
küsige minu hinnapakkumist.
Tel 5871 0351.

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

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

Vanavara, kulla ja hõbeda kokkuost! J. Kuperjanovi 62, Tartu.
Raha kohe kätte! Tel 5815 0312,
www.emiliaantiik.ee

Nõukaaegsed suured nukud, plekist autod, jõuluehted, automudelid, aabitsad, õllekapad.
Tel 5649 5292.

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

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

Sõidukite ja veokite keretööd ja
taastamine. Uued ja kasutatud
keredetailid soodsalt.
Tel 504 0334.

Akende ja uste hooldus ning
remont! Tee oma aknad enne talve
tulekut korda! Tel 5698 1284.

Videokassettide digitaliseerimine. Fototeenused. Tel 5808 4419,
fortiusfoto@gmail.com

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

Jõe butiigis naiste suured numbrid (pluusid, teksad, kleidid). Soola
10 (turg, jõepoolne külg)
Jõe butiigis suur valik meeste ja
naiste botaseid nr 36-46 (7-25 €).
Soola 10

Korstnapühkija Tartus, Tartumaal
ja Jõgevamaal. Akt. Tel 505 0040,
www.korstmar.ee

HAUAPIIRDED VAASID PINGID
Sõidukite

Jõe butiigis meeste ja naiste
nahkkindad! Hind 3-15 €! Soola 10
(turg) Fb: Jõe butiik

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

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

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

Kvaliteetne ja kiire õunamahla
pressimine Nõos. Tel 5686 0688,
veinitalu@gmail.com

PÕLLUNDUS

Vanad paberrahad, aktsiad, võlatähed jm maksevahendid enne
1950. a. Tel 5893 8528.

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

Korstnapühkija Tartus. Kutsu
TahmaToomas. Tel 5347 4363,
www.tahmatoomas.ee

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

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

Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

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

15

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

Enne 1945 raamatud al 5 €/tk,
enne 1917 al 10 €/tk, nahkköites
alates 50 €/tk. Tel 5893 8528.

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

e-post: nimi@tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress
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Neljapäev, 12. oktoober 2017
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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
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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

