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Tõnis Lukas ja Alar Karis – ühed
mustad mõlemad.
Krister Paris
Vikerraadio, 29. oktoober
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ANNELINNA KESKUS

laieneb jõudsalt musklisse
Taaralinna suurima linnaosa kaubanduspind
saab tuleval aastal
tubli täienduse – nagu
kehakultuse ajastule kombeks, siis ikka
järjekordse jõusaali
arvelt.
Kalda teel laiuv Annelinna keskus katab praegu
6000 ruutmeetrit, ent jõuab
renoveerimise järel 10 000
piirimaile. „Asume Annelinna ja Ihaste arenevate
elurajoonide vahetus läheduses, kus elab kolmandik
Tartu elanikkonnast ehk
30 000 inimest. Jõudsalt
areneb ka elamuehitus
Luunja vallas, mida võib pidada samaks piirkonnaks,“
selgitas laienemisvajadust
Kaarsilla Kinnisvara hallatava keskuse arendusjuht
Viljar Jänes.

Tulevane keskus pakub kümnel tuhandel ruutmeetril puhast osturõõmu.  KAARSILLA KINNISVARA
„Eristume oma konkurentidest ka selle poolest, et suudame lisaväärtust pakkuda
just lastega peredele oma
lastekassade, tasuta puuviljade ja minikaruselliga,“ lubas ta. „Need on väiksed asjad, aga lihtsustavad lastega
koos poes käimist olulisel
määral.“

Sillalt maha
Arendusjuhi sõnul kasutab Kalda teed liiklemiseks
enamik loetletud piirkondade elanikke. „Samuti on
keskuse vahetus läheduses
uus Ringtee sild ning mahasõidud, mis suurendavad
oluliselt külastatavust.“
Mõistagi tähendab samm
niigi kaubandusest kubisevas linnaosas konkurentsi tihenemist, noolivad ju
sama piirkonna kliente
eeskätt Eeden ja Annelinna

Uudne trenniformaat
Vaade Emajõe poolt planeeritavale välikohvikule.

valmib uus korrusparkla
kolmel tasandil kokku 314
parkimiskohaga ning koos
majaesise parklaga on klientidel võimalik
kasutada lauKeskuse vahetus läheduses sa 402 kohta.
on uus Ringtee sild ning ma- Vana parkimishasõidud, mis suurendavad rajatise asemele
hakatakse aga
oluliselt külastatavust.
kommunikatsioonispetsialist
Teele
Tamme
sõnul juba
Prisma. Ankurrentnik Selveri pressiesindaja Karl-Vil- lähinädalatel ehitama kesliam Vaserik tõdes siiski, et kuse laiendust.
neil laienemisplaani pole.
Eeden on intensiivse Jõuline kasv
laienemisega juba alustaPraegune Eeden katab
nud: novembri teisel poolel 18 000 ruutmeetrit ning

kasvab poole võrra 27 000le. Sellest väljaüüritava pinna alla jääb umbes 21 000
ruutmeetrit. Laienduse valmimise ajaks on planeeritud
2018. aasta novembrikuu.
„Soovime oma klientidele pakkuda kõike, mida nii
Ülejõe kui ka Annelinna
piirkonnas elaval inimesel
iga päev vaja võiks minna,“
resümeeris Tamme.
Prisma kommunikatsioonijuht Piret Lankots uskus
samas, et tema ketile tagab
pingelises heitluses edu mõnusalt avar keskkond, soodne ostukorv ja kõige laiem
valik üle 60 000 tootega.

Kui ülejäänud Annelinna
keskuse üürnikud püsivad
veel saladuskatte all, on juba
selgunud, et järgmisest sügisest alustab seal tööd linna
kolmas MyFitnessi spordiklubi. „Oleme Annelinna
piirkonda ja selle arengut jälginud juba mõnda aega ning
täna kindlad, et oleme sinna
juba pikalt oodatud,“ kinnitas
klubi tegevjuht Tiina Otsa.
Otsa lisas veel, et MyFitness hakkab paiknema
kahel korrusel. „Korralik
jõusaal on sisustatud maailmatasemel Technogymi
seadmetega ning nagu igas
meie klubis, saab ka seal
olema lai valik rühmatreeninguid,“ ütles ta „Rühmatreeninguteks on plaanis

pakkuda ka veidi uudsemat
formaati, mida teistes klubides veel valikus ei ole, aga
selle kohta jagame rohkem
infot tulevikus.“

Bassein päästab
MyFitnessiga linna kalleima spordiklubi tiitli eest
võitleva Arctic Sporti juhataja Kaspar Engelbrecht
tõdes, et kindlasti mõjutab
konkurendi laienemine ka
teiste kohalike klubide tegevust. „Meil on basseiniga
fitnessi täisteenust pakkuv
klubi ja konkurents on tervitatav, see paneb ka meid
mõtlema, kuidas oma klientidele rohkem lisaväärtust
pakkuda,“ lausus ta.
Praegu päevas keskmiselt
3500 külastajat võõrustava
ostumeka ruumid hakkavad
edaspidi paiknema kaubanduskeskustele omases koridorsüsteemis. Äripinnad on
lahenduselt klaasseintega
boksid, ent lõplikud plaanid
kujunevad välja projekteerimise käigus, arvestades
suuremate üürnike soove ja
vajadusi.
KAUR PAVES
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LUGEJA KIRI

LAUSEGA

Tänav suubub
pudelikaela

Jultunud noorus

Soinaste-Raja-Räni-Lemmatsi tänava ristumisel
paigaldatakse praegu äärekive, kujundatakse kõnniteid ja Soinastelt mahakeeramisi madalama
liiklusintensiivsusega tänavatesse.
Kõnniteed ja nende ümber planeeritav muru tulevad senisest palju laiemad,
kuid autodele jäetakse nii
kitsas tee ja mahakeeramised toimuvad terava nurga
all. Kindel, et sõiduautost
suurem transpordivahend
ei saa enam äärekive maha
sõitmata näiteks Lemmatsi tänavasse sisse-välja
keerata.
Miks tehakse tänavaotsad nii pudelikaelataoliselt kitsad, et see hakkab
takistama normaalset
autoliiklust? Ruumi ju on.
Või on plaan senised suured liiklusvood edaspidi
Soinastest mujale ümber
juhtida?
Samuti on väga kõrged
kõnnitee äärekivid ristmike ületamisel. Rattaga,
ratastooliga ja käruga teeületused saavad tõsiseks
katsumuseks. Uute sõlmede rajamisel peaks tegema
inimsõbralikud lahendused kõigile, nii autodele
kui teisiti liikujatele.
A. L.

Siim Mitt

31. oktoobri õhtul äsas
25aastane mees Riia tänaval tüli käigus alkoholi tarvitanud 48aastasele sookaaslasele. Meedikud viisid
kannatanu tervisekontrolliks
traumapunkti.

rajamiseks. Olemasolev hoone soovitakse lammutada.

54 115

eurot mõistis kohus korruptsioonis süüdi mõistetud Tartu vallavanemalt Aivar Soobilt riigi kasuks välja.

Ruut ekraanil

Kes püstitas Vorbusele moeka ehitise, paistab
saladuseks jäävatki. 
KRISTIINA KRÖÖNSTRÖM

Inspektsiooni
IMPOTENTSUS
Vorbuse külas Tõnise
parkla lähedal asuvat
Emajõe kaldaäärset
ala on juba mitu aastat
reostatud prügihunnikutega, kuid keskkonnainspektsioon ei ole suutnud
probleemi lahendada.

tee-ehituse peaspetsialist
Projektlahenduse eesmärk on kõrvaltänavalt
peateele sõites suunava
loomuga ristmike tekitamine. Kõrvaltänava ristumine peateega peab
olema ohutuse ja nähtavuse tagamiseks võimalikult täisnurkne. Ka
ristub Raja ja Lemmatsi
tänavaga rajatav kergliiklustee. Ristumisalal tuleb
tagada piisav nähtavus
ja vähendada lähenevate autode liikumiskiirust
ohutuse tagamiseks. Sel
eesmärgil rajatakse kergliiklustee ristumistele ka
künnised.
Allikas: Tartu LV
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Veebikülje Kalale foorumikeskkonnas kurdavad kalamehed alatasa, et Vorbuse kallas
on pidevalt reostunud. Selle
kalda ligidal elava kohaliku sõnul on nimetatud ala populaarne kalastuskoht. Ta ütles,
et selle piirkonna lähistel ei ole
aga ühtegi prügikonteinerit,
mistõttu kuhjuvad vee äärde pidevalt suured prügihunnikud.

Prügi koolimajja
Vaatamata sellele, et Emajõe
kallasrada kuulub ehituskeelu
tsooni, on reostatud piirkonda,
jõe piirist mõne meetri kaugusele rajatud ka kasvuhoonetaoline ehitis.
Parasjagu Tartuga liidetava

Tähtvere valla viimane vanem
Rein Kokk rääkis, et Vorbuse
külas oleva jõeäärse ala reostus
on valda vaevanud juba mitu
aastat. „Seda piirkonda on regulaarselt, kolm korda aastas
koristatud,“ ütles Kokk ja lisas,
et täielikuks likvideerimiseks
kaduval vallal raha ei ole.
Koka sõnul puudub raha
ka uue prügikonteineri ostmiseks. Lahkuv vallavanem
tõdes, et seni on koristamise
järel prügikotid mujale veetud.
„Mitmed vallas olevad konteinerid, näiteks üks konteiner
koolimaja juures, ei saa alati
täiesti täis. Seega oleme jõe äärest kokku kogutud prügi sinna toppinud.“
Keskkonnaameti looduskaitse juhtivspetsialist Kaili
Viilma möönis, et ametil puuduvad volitused ja vahendid,
mis lubaks rajada heakorrastatud laagriplatsi või prügikonteinerit. Jõeäärset majakest
kommenteerides märkis ta
aga, et Eestis on palju erine-

Tartmus ootab täna õhtul
kino- ja kunstisõpru taas
muuseumisse filmiseansile
– näitamisele tuleb Ruben
Östlundi film „Ruut“, mille
keskmes on kaasaegse kunsti kuraator ning tema kohati
isegi eksistentsiaalsed sekeldused seoses näituse avamisega.

Soojuse tee
jääb külmaks

Tarmo kadunud
Politsei palub kaasabi otsimaks 49aastast Tarmot,
keda nähti viimati 9. oktoobri
hommikul Tartu vallas Kastli
külas oma kodu juurest rohelise Audiga lahkumas.

Teisipäev fassaadil
Kunstimaja fassaadil laiutab
mai lõpuni ametlikult Vahram
Muradyani suuremõõtmeline
teos „Teisipäev“, mis tõstab esile fakti, et teisipäeviti saab majas kunstist puhata ja nautida
kultuuri asemel kehakinnitust.

Revolutsiooniline
õhtusöök

vaid ehitisi rajatud sinna, kuhu
ei tohi, ja väidetavalt amet nendega ka tegeleb.

10. novembrini on teetööde
tõttu liikluseks suletud Soojuse tee. Buss nr 17 sõidab
Lao peatusest Nõlvakusse
marsruudil Kabina tee - Räpina maantee - Nõlvaku
tänav. Täiesti läbimata jääb
Lohkva katlamaja peatus.

Tee lukku

Hüvasti, Maxima

Lageda laulud

Keskkonnainspektsiooni
büroo juhataja Tanel Türna
kinnitusel on inspektsioon
reostusega kursis. Türna sõnul
tuleb sulgeda tee, mille kaudu
kalamehed Tõnise parklast
Emajõe äärde pääsevad. Samas
pole tema asutusel see seni õnnestunud. „Paraku on see reostunud ala osaliselt eraomandis
ja maaomanikud ei võta vedu,“
lausus Türna ning lisas, et inspektsioonil on keeruline iga
maaomanikuga kokkuleppele
jõuda.
Küsimusele, kuidas ikkagi
probleemi lahendada, vastas Türna: „Eks nüüd tuleb
jõudumööda nende kõigiga
ühendust võtta.“ Kallasrajale
rajatud ehitisest ei ole aga inspektsioon esindaja sõnul varem midagi kuulnud.

Linnavalitsus algatas praegu Maximat majutava Kalda
tee 32 krundi ja lähiala detailplaneeringu, et kaaluda
võimalusi krundile kuni viiekorruselise elamu-ärihoone

Reedel, 3. novembril kell 19
tuleb Pauluse kirikus esitusele Tõnu Kõrvitsa teos „Lageda laulud“, mis mõned kuud
tagasi jõudis Amazoni klassikaedetabeli tippu.

KRISTIINA KRÖÖNSTRÖM

SÄHVATUS

3. ja 4. novembril etendab
teater Must Kast lokaalis Vilde ja Vine ajaloo paradoksidest pajatavat lavastust
„Kangelased“, mille juurest ei
puudu ka toekas õhtusöök.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

TEINE ASI: eelmises Tartu Ekspressis ilmunud atsaka
kriitika peale likvideeris AS Tartu Turg lapsevankreid
seganud jalgrattahoidla pikema jututa.  AUGUST LUMM
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Pikanäpumehed peavad pandimajadetagi pidu
Toimetuse poole pöördus tudengineiu, kelle sülearvuti öölokaalist minema jalutas. Varastatud käekoti
sisu käisime nõutamas koguni neljas pandimajas,
kuid teo pealt vahele keegi ei jäänud.
Jätsime igale poole kontakti koos arvuti seerianumbriga
ning samal ajal kammisime
veebis müügiportaale. Praeguse seisuga on ilmunud müüki
üks kirjeldusele vastav rüperaal, kuid müüjaga kohtuda
pole õnnestunud. Pandimajasid kammides morjendas
ohvrit see, et nädala jooksul
polnud politseist andmeid
lombarditesse edastatud.
Kuu 41 asuva Q Pandimaja
juhataja Tatjana Pedova kummutab kiirelt kahtlused varastatud esemete müügi kohta.
Üle Eesti kuue laenuasutusega
tegeleja kinnitusel jääb taoline
tendents pigem millenniumivahetuse aegadesse.

Sinine vilkur silmapiiril
Pandimajateenuse osutamisel lähtutakse rangelt seadustest, lisaks on aastatega välja
töötatud töökorraldusreeglid
ja juhendid. Teenindajad tuvastavad põhjalikult kliendi
isiku ja pantvara kuuluvuse.
Vormistatakse leping ning arhiveeritakse kõik andmed, lisaks jälgib klientuuri korralik
videovalve.
Aastas paaril korral antakse
varastatud tavaar korravalvu-

ritele ometi üle. „Ebaseadusliku omandi meile sattumist
ei saa sajaprotsendiliselt vältida,“ tõdes Pedova. „Hea tava
ja kõigi seaduste järgimisel on
sellised juhtumid siiski harvad.“ Arvestades tehingute ja
klientide arvu on seaduse vastu eksijaid marginaalselt vähe.
Pätistunud laenusaajad juba
teavad, et näpatud eseme pantimisel ootab ees vastutusele
võtmine. Pandimaja pöördub
ka ise politsei poole, kuna ebaseaduslikult omandatud asja
pantimisel võidi toime panna
uus kuritegu.
Juhataja hinnangul ei tahtnud politsei mõni aeg tagasi
selliste avaldustega tegeleda.
Nüüdseks on juristide abiga
saavutatud kõikide juhtumite
menetlemine. „Oleme andnud selge noodi ebaausatele
laenusaajatele: teie tegevusele
järgneb karistus,“ võidutseb
esinaine.

Peretüli viib teleka
Sinivalgetelt saabub laenufirmasse iga nädal päringuid
minema kõndinud vara kohta.
See aga ei tähenda, et infotaotlusega seotud isikud või esemed oleksid just selles asutuses

Oma kindlusesse lombardi perenaine meid pildistama mõistagi ei luba, ent seal valitsev vaatepilt peaks olema tuttav igas vanuses tartlastele. 
STEN SANG
lepingut sõlmimas käinud.
Vahel on inimesed pöördunud laenumekast abi saama
sassi läinud peresuhete tõttu.
Soovitakse teada, kas lapsed
või elukaaslane on esemeid
panti toonud. Ettevõte aga
lapsi mõistagi ei teeninda. Lepingud on konfidentsiaalsed
ja vastu võetud väärtuste ning
lepingu sõlminud isikute infot
kolmandale osapoolele anda
ei tohi. Varguskahtluse korral
peab kannatanu pöörduma
politseisse, kust siis pandimajadele ametlikud päringud
laiali saadetakse. Juhataja
sõnul esineb juhtumeid, kus
lähedase vastu on esitatud politseile avaldus. Menetluse ajal
jõuavad osapooled ära leppida,

aga avaldust politseist enam
tagasi võtta ei saa. Vaatamata
leppimisele saab üks osapooltest ikkagi karistada. Kõige
enam käiakse otsimas kadumaläinud jalgrattaid, kuigi
Pedova hinnangul müüb varas
oma asja maha pigem kas turul
või käest kätte.
Pedova juhitava Incassor OÜ
pandimajades ostetakse enamik asju tagasi endiste omanike poolt. Ettevõte väärtustab
kliente ja on paindlik laenuperioodi pikendamisel. Raha
tagasimaksmise korral tagastatakse panditud ese kohe.
„Meilt võetud laenu puhul ei
jää kliendi pangakontole mingit märget kiirlaenu saamise
kohta. Tulevikus võiks see

ohtu seada liisingu või laenu
taotlemise muust finantsasutusest,“ selgitab ta.
Ollakse sajaprotsendiliselt
võlavaba - see tähendab, et kui
laenu ei suudeta tagastada, siis
viimase variandina jääb panditud ese laenu katteks ja mingeid kohustusi laenusaajale ei
jää. Pandilepingust tulenev
kohustus piirdub üksnes lombardi valduses oleva panditud
asja väärtusega.

Titepildid rahaks
Kõige veidrama pandisoovina nimetab Pedova loomanahku, mis väärtuse määramatuse
tõttu küll kaubaks ei läinud.
Veel on pakutud perefotode albumit – ka sel korral jäid käed

löömata. Ühel päeval tuli ettevõttesse noor naine, kes tahtis pantida jalast pükse. Raha
tarmukas näitsik nende vastu siiski ei kasseerinud, kuna
väärtuse määramine läks liiga
keeruliseks. Pakkuma on tuldud suisa kuningakrooni, kuid
kahjuks oli materjaliks paber.
Samal ajal lohutab Pedova
entusiaste: „Võtame vastu peaaegu kõike ning hindame toodud kauba väärtust. Hindamisel osalevad alati minimaalselt
kuus eksperti, mis kindlustab
õiglase väärtuse.“
Pantija keskmiseid parameetreid määrata polevat
võimalik, käib noori emasid
ja 80aastaseid vanaisasid.
Laenuasutus on mingil määral nagu haigla, kust hädaline
saab vajaliku rahasüsti. Selles
ametis tuleb tihti psühholoog
olla, kuna mõni klient tuleb ka
lihtsalt suure murega ja tahab
end tühjaks rääkida.
Pandimaja ei ole ainult rahasaamise koht ja asjad ei jõua
laos seisma jääda ega kopitama
minna. Pigem on tegu poega,
kust saab kasutatud ja vahel
täiesti uut tavaari osta. Mõni
nutikas on sellist ostuvõimalust juba aastaid kasutanud ja
väga rahule jäänud. Q Pandimajal näiteks on soodsate hindade tuules palju püsikliente
tekkinud.
STEN SANG

ARVAMUS
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Elu võimalikkusest asemeerideta raes
Tallinna valitsejate
ind pelga käeviipega
tööpõuda leevendada
kergitas tähelepanukeskmesse muidu ehk
ajalootolmu alla mattuma kippunud reisisaatja
professiooni.

peas peaks poliitiline jõujoon
ulatuma? Kes teeb maksumaksja raha eest reaalset tööd,
kes upitab ennast ja erakonda?
Kas iga kümne volikogu üsna
kesiselt tasustatud kohaga
käib automaatselt kaasas ka
ühe kõrgepalgalise tool?

Ja ehkki need paarsada väljavalitut, kes loetud kuudel pealinna inimestele bussides-trollides-trammides tuge, seltsi ja
idee järgi ka turvatunnet pakkusid, peatselt tagasi töötukassa klientide nimekirja kolisid, edenes mõiste enda karjäär
kordades kõrgema kaarega.
Senine kiretult praktiline
termin nihkus tarvilik-totter
skaalal kuhugi Potjomkini ja
pakazuuha kanti. Reisisaatjaiks näiteks tikuvad tuntud
spordireporterid kutsuma
väravajoone kohtunikke jalgpallis. Viimastes ERRi juhtide
tegevust kajastavates uudistes
sattuvad alatihti ühte lausesse
kokku kõnealune kujundlik
mõiste ning Toomas Sildami
nimi.
Alates 2013. aastast rassib
Tartus viis abilinnapead. Enne
2013. aastat jätkus tööd ja leiba
neljale. Aga milline funktsioon
reaalselt nende õlul siis lasub?
Hoidku taevas, ega meil siinkandis ole ometi tegu raereisisaatjatega?
Kui sügavale omavalitsuse

Erapooletud eksperdid
Kahe nädala eest astusid
tagasi kaks Tartu abilinnapead. Õiguskaitseorganid
kahtlustavad nimelt, et
asemeeridel olla tõekspidamislikke raskusi eristamaks kindlapiiriliselt
linna ning teiste (eelkõige
iseenda või lähikondsete)
rahakotte. Mullu mais
viisid keskkriminaalpolitseinikud endaga
sarnaste etteheide tõttu
Kajar Lemberi. Temalgi
tuli kõrgest kohast linnavalitsuses loobuda.
Juriidikasupp kõigi puhul alles podiseb, seega
näppu ei viibuta – kõik
ongi puhtamad kui prillikivide puhastuspulber.
Praegused paar nädalat ilma kahe abimeerita polegi käegakatsutavat kaost kaasa toonud.
Bussid sõidavad, lapsed lubati
ka peale vaheaega kooli, tänavavalgustus (kui Sõbra tänav
välja arvata) tõrjub edukalt
sügispimedust ning usutavasti

laekub iga linna ametniku-teenistuja kontole lähipäevil ka
tavapärases summas töötasu.
Emajõe-äärne korruptsioon –
puhugu peavoolumeedia pealegi murepilvi kokku – sellisse
ulatusse siiski pole veel paisunud, et linnakassas suisa tuul
uluks.
Muidugi vurab süsteem
inertsist endises suunas edasi,
valimistevaheline aeg ja puha.
Utreerisin meelega.

täidesaatev ning toimepanev
struktuur ühes osakonnajuhatajatega eksisteerib niigi.
Esinduslik-ohjehoidev funktsioon on ja jääb meeri õlule.
Koalitsioonipartnerile volikogu juhtida. Töö toimuks, nagu
tavaks öelda, komisjonides.
Kuhu mahub valmistulemusega proportsioonis rahvaesindajaid, aga eelkõige just oma
ala spetsialiste.
Nii paisuks äkki ka voliko-

Aga mis juhtuks, kui poliitilisi juhte olekski linnas vähem? Muidugi tuleb erakondadel tagada, et võimuvanker
soovitud rööpais veereks, aga

gu lihtliikmete roll praegusest
millekski enamaks. Apoliitilised valdkonnajuhid peaks
teoorias olema nii erialaselt

sobivamad kui ka, olles kaugemal parteide mõjusfäärist,
oma otsustes objektiivsemad.
Praeguses õigusruumis utoopia, aga ideaalis ideega mängima kutsuv.

Onupojata poliitika
Muidugi võib taoline lihtsakoelisus põhjustada valmiste-eelse lindilõikamiste ning
avalike „märka-mind-ometi“
ürituste põua, aga vaevalt vagurad tartlased seepeale tänavatele mässama
tõttaks. Elame üle,
kasinamaidki aegu
olnud.
Püüdes, küll väga
vägivaldselt, paralleele sikutada erasektorini, näeb ju
praegune olukord
välja umbes taoline.
Ettevõttes on kaks
osanikku. Üks neist
juhatuse, teine nõukogu eesotsas. Aga
kas äri efektiivsuse
mõttes on parim lahendus, kui finants-,
turundus-, tootmis-,
ostu- ja müügidirektori kohale istutataks
jõuga oma sõbrad-sugulased?
Äkki saaks kisa vähem ja
villa rohkem, kui korraldada
konkurss ja valida välja sobivaim spetsialist? Kelle tool ei

vabiseks pidevalt poliittuultes, vaid johtuks mõõdetavatest tulemustest. Muidugi ei
tee parteiline kuuluvus heast
juhist automaatselt kehva,
aga veel vähem vastupidi. Et
nii kui kollase särgi selga paned, kohe oledki osav finantsist.
On jah sutike naiivne, äriloogika primitiivsusega lähenemine. Ja mis huvi võiks olla
selle rakendamiseks parteidel?
Tõesti ei tea. Kui lihtsa linlase
loogikast lähtuv efektiivsuse,
avatuse ja sõltumatuse kasv
kõrvale jätta.
Mis sellest, et mujalgi pole
apoliitline linnajuhtimine
kombeks. Ikka oma juhtmed
ja võllid masinavärgis. Nakatava eeskujuga pioneeriks olek
ei tohiks heade mõtete linna
kreedoga just karjuvasse vastuollu minna.
Roosamanna ja võhiklikkus?
Küllaltki. Ning ma ei soovi
ühegi varasema, tegutseva ega
tulevase abilinnapea pädevust
või tööindu alahinnata. Arutlus on puhtalt teoreetiline. Aga
seesugune hüpotees väärib ehk
väikest kaasamõtisklust? Kui
mitte muud, siis vähemalt kainete argumentidega ümberlükkamist. Kasvõi mõistmaks,
et praegusest omavalitsuse
juhtimisskeemist tõhusamat
pole teada. Või on?
RASMUS REKAND
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Erineva teravusastmega värvipliiatsitest moodustub reibas trikoloor. 

SAARA NETTE TÕUGJAS

Palametsa
pajatused
441.

Matvere tõmbas
juhtme seinast
Marko Matvere lasteooper „Guugelmuugelpunktkomm“ maalib
lustliku seikluse varjus
patriootliku pildi tänapäevasest peremudelist.

Seepärast pidid pritsimehed koos piisava veevaruga
lavataguses kitsikuses pidevalt valvel olema, kus nad
alatasa teistele ette jäid.

Tauno Aintsi helidele ning
Rein Paku ja Aapo Ilvese sõnadele ehitatud teos jätkab viis
hooaega mängukavas püsinud
„Rehepapist“ alguse saanud
koostööd Aintsi ja lavastaja
Matvere vahel. „Ei tea, kas me
lihtsalt klapime nii hästi või
on tema heliloojana niivõrd
paindlik,“ arutles Matvere.
„Üldjuhul on suured kunstnikud ju raske iseloomuga, kuid
Tauno mitte.“

Kalevipoeg Soomes
Ooper kõneleb maale vanaema juurde saadetud kümneaastase Juta näitel sellest,
mis juhtuma hakkab, kui mobiiltelefon välja lülitada. „Tema
emast ei räägita midagi, mis
lisab nukra alatooni, aga isa,
keda ta väga igatseb, töötab
Soomes, mis on ju Eestimaal
väga levinud nähtuseks,“ rääkis lavastaja. „Mina ei tea, palju neid mehi Soomest tagasi
tuleb. Mul on kuri kahtlus, et
nad jäävadki sinna.“
Vanaema aga kehastab tõe-

list maavanaema, keda mäletame 30 aasta tagusest ajast.
Tal on loomad, kollane majake, põld ja peenrad. „Pärineb
nende inimeste seast, kes on
paksust ja vedelast läbi tulnud,
sõjad ja küüditamised üle elanud, ning nüüd on valmis ka
lapselapsi üleval pidama,“ kirjeldas Matvere.
Lavastaja lootuste kohaselt
mõjub vanaema tegelaskuju
naljakalt, sest teda kehastavad
Reigo Tamm ja Oliver Timmusk. „Ta on suure vohava
ihuga ja hästi energiline – naljalt ta ei väsi ja on valmis pärast
tööd ka laulma ja tantsu lööma. Nii ta siis õpetab ja lohutab Jutat, kuidas kõigiga hästi
läbi saada,“ sõnas ta. „Loodan,
et lastele meeldib teda vaadata,
sest tänapäeva linnavanaemad
on pigem peened daamid, kes
võib-olla ei tahagi iga kord selle lapselapsega tegeleda.“
Lugu ennast pidas Matvere
aga kodumaiseks versiooniks
loost „Alice Imedemaal“. „Juta
satub kirevate päevasündmuste ajal kummalisse unenäomaailma, kus tegelasteks on
üleelusuurused värvipliiatsid,
kes on küll pehmed ja kohevad, aga tömbid ja tuhmid, sest
valge pliiats on pinalis nende
üle võimu võtnud. Juta vallan-

dab seal suure revolutsiooni
ja hakkab juhtuma igasugu
fantaasiarikast möllu,“ vihjas
lavastaja.

Magama ei jää
Kui valge pliiats on enda kätte haaranud juhtimise, siis sinine kujutab vastandina kunstnik-udupead. „Tema on teiste
tegelaste sündmuste keerises
umbes nagu meie loomeliitude nõukogu,“ märkis Matvere.
„Kui on rahuaeg ja majandus
õitseb, siis ta valupunktide üle
iriseda ei tohi, aga kui on murrangulised ajad, siis pöördutakse just tema poole ja lükatakse
ette kui rahva juht.“
Et mängu sekkub ka must
pliiats, kujuneb näidendi lõpp
eriti patriootlikuks. „Lõpus on
ilus laul sinimustvalgest – ei tea,
kas mõni koor seda tulevikus
laulda võtab?“ unistas Matvere.
Samas on lapsemeelses loos
lavastaja väitel kõvasti peamurdmist ka täiskasvanutele.
„Pärast on lapsele seletamist
maa ja ilm, kui peab rääkima,
miks see või teine onu nii tegi,“
lisas ta. „Tore on ka see, et on ainult üks vaatus ja ei väsita ära,
mitte nagu mingi kolmevaatuseline Itaalia ooper, kus lõpus
vaevalt silmaluuke lahti hoiad.“
KAUR PAVES
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Uuno Kivilinnast

Mehel mehe lõhnad
Kui ekspeaminister Taavi
Rõivasele sai saatuslikuks salapärane „Katrin“,
siis minu tegevuse tõttu
oli sunnitud tagasi astuma Kivilinna Konsumi
vanemmüüja Maire.
Maire eestvedamisel keeldus
kogu kollektiiv mulle lõhnadele viidates õlut müümast, kuid
poerahvas ei tunne mind vaatamata pikaajalisele suhtele
piisavalt. Ütlesin juba ammu
välja, et kui nad sõda tahavad,
siis seda ka saavad. Rõhutasin ka, et hakkan puuviljaletil
hoolega silma peal hoidma: nii
kui ühe mädanenud apelsini
leian, läheb kõne veterinaar- ja
toiduametisse.

Semud käeraudades
Nüüd siis sai Maire oma
teenitud palga, kuid ülejäänud eakam kollektiiv hoiab
temaga solidaarsusest kokku
ja nii olen õllekesest ikka ilma.
Sõbrapoiss Reio Lauritsaga oli
meil veel kaval plaan valmis
mõeldud: oleksin ühe hommiku absoluutset kainust pidanud ja siis põrutanud kauplusesse. Kui mõni müüjatest
jälle õiendama oleks hakanud,
krabanuks fotograafina töötav
Reio kaamera ja alkomeetri

Rahvusringhäälingu uksed jäid suletuks nii Meelis Kaldalule kui Uuno Pungarile, kuid Kivilinna kauboid seni
milleski ei süüdistata. 
ERAKOGU
välja ning kogu materjal olnuks juba õhtul „Reporteri“
ekraanil.
Kahjuks jõudsid jõustruktuurid meie plaanidest ette.
Lükkasin parasjagu Kaunase
puiesteel lehti, mida linnavalitsus uudiste kohaselt enam
kunagi ära vedada ei kavatse,
kui pidin oma silmaga pealt
vaatama, kuidas kõrvalmajas
redutanud võitluskaaslane
Reio oma kodust raudus politseibussi toimetati. Süüdistavad vaest meest ERRi stuudiole
pommiähvarduse tegemises.
Sellega saab seega oma lõpu
ka meie 0,5%-lise toetuse kogunud valimisliidu Südamega
Tartu tegevus, sest ka teine
ninamees Meelis Kaldalu viidi
ruuduliste kardinate taha. Huvitav, kuidas neil mõlemal korraga ähvardussõnumit toksida

õnnestus? Saan poistest tegelikult aru: eks ta ajab närvi küll,
et mind linnapeakandidaatide
debatile ei kutsutud. Sellepärast see tulemus nii nadi saigi: valimisliit oli lihtsalt liiga
vaene, et meediakanalitel suud
raha täis toppida.

Jäägugi Brüsselisse
Vähemalt jõudis Meelis enne
käte raudu löömist haldusreformi riigikohtusse anda ja viibis valimistulemuste ametlik
kinnitamine. Positiivne on see,
et vana Marju Lauristin tänu
sellele Brüsselist tulema ei saanud – iseenesest kiidan, et naisi
Tartusse juurde saabub, kuid
eelistaksin nooremaid. Tõsiselt
häirisid need valimisreklaamid,
kus ta „kohvikusse“ kutsus. Vanasti, kui bordellidele veel nii
viltu ei vaadatud, kutsusid iga-

sugu neiud ka kohvile, aga tema
enam teab mis neiu pole.
Kivilinna Konsumile paneksin südamele, et klientide diskrimineerimine pole naljaasi,
vaid väga tõsine teema. Ainult
ostja nuusutamisele ei saa joobe määramisel küll tugineda:
mõni puutub töö tõttu kemikaalidega kokku, teine võtab
ravimeid. Selliste otsustega,
kus inimene abitult kaubast
ilma jäetakse, tehakse aga korvamatut kahju paljudele Eestimaa peredele.

7

8

VABA AEG

Neljapäev, 2. november 2017
KINO

ANEKDOODID
Konn istub tiigi serval ja sulistab jalgadega vees. Tema juurde
tuleb kaamel:
„Kuule, konn, kas vesi on soe?“
„Mina istun siin, muide, nagu
konn, aga mitte nagu termomeeter!“ vastab konn.
***
Naine kaebab psühhiaatrile:
„Doktor, minu mehega on
midagi veidrat lahti. Ta joob igal
hommikul kohvi...“
„Ja mis siin imelikku on?“
„Nojaa, aga pärast sööb ta
kohvitassi ära!“
„Kuidas, kas tervenisti?“
„Ei, kõrva jätab alati miskipärast järele.“
„Tõepoolest veider lugu,“ ütleb
doktor mõtlikult. „Kõige maitsvam
osa tassist on ju nimelt kõrv...“
***
„Kujuta ette, mu peigmees
käitub minuga nagu koeraga!“
„Millest sa seda järeldad?“
„Ta nõuab, et oleksin talle truu!“

SUDOKU

***
„Miks Jonssonitel lapsi pole?“
„Helga mees on nii armukade, et ei jäta teda ühekski õhtuks
üksinda.“
***
„Kas teil on juba teine pesumasin?“
„Ei, mu esimene mees elab veel.“
***
„Kas sa sukelduda oskad?“
„Jaa.“
„Aga mitu minutit suudad sa
vee all olla?“
„Kuidas kunagi.“
„Kuidas sellest aru saada?“
„Oleneb sellest, kui kiiresti
mind välja tõmmatakse.“
***
„Kas tänases ajalehes on midagi uut?“
„Jah, kuupäev.“
***
„Mu naine helistas äsja puhkekodust ja teatas, et on juba kaks
kilo alla võtnud.“

„Kui tore!“
„Mis siin toredat on? Tema
kaalu arvestades tähendab see
sama, kui saada Mercedese ostmisel viis eurot hinnaalandust.“
***
„Viimasel ajal saan ma sageli ähvarduskirju. Ma olen nende
vastu lihtsalt võimetu.“
„Mine siis politseisse!“
„Ma arvan, et see ei aita. Need
kirjad tulevad maksuametist.“
***
„Kas sinu suguvõsas on ka
kuulsaid inimesi olnud?“
„Igatahes, minu vanavanaisa
oli kord ühel näitusel 10 000ndas
külastaja.“
***
„Kuidas teil õnnestub alati
oma kaubast lahti saada?“ küsitakse proovireisijalt.
„Kui annan kella ja mulle avab
ukse ükskõik kui vana naisterahvas, siis küsin: „Vabandage, neiu,
kas teie ema on kodus?“.“

CINAMON
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
6.11 kell 22.10; 9.11 kell 22.15
Björn Borg ja McEnroe
4., 7.11 kell 22.10 ema!
3.–8.11 kell 18.05 Keti lõpp
3.–8.11 kell 11.30, 13.30; 9.11
kell 12.30 Lumeinimese poeg
3.–8.11 kell 16.50, 21.50; 9.11
kell 21.30 Matilda
3.–8.11 kell 14.30, 19.50; 9.11 kell
13.30, 17.05 Pahad emmed 2
3., 6.–8.11 kell 12.30; 4.–5.11
kell 10.30, 12.30; 9.11 kell 11.30
Peletiste perekond
8.11 kell 22.10 Saag VIII:
Jigsaw
3.–8.11 kell 15.30, 19.15; 9.11
kell 14.30, 16 Thor: Ragnarok
3., 5.11 kell 22.10 Vaid vapratele
9.11 kell 19 Eriseanss: Londoni Kuninglik Ballett: Alice
Imedemaal
9.11 kell 19.30 Eellinastus:
Svingerid

KONTSERT
BIG BEN PUBI
3.11 kell 21.30 Svips

RISTSÕNA

ema!

11.11 kell 19 IDeeJazz 2017:
Anna Maria Jopek Trio (Poola)
11.11 kell 21 IDeeJazz 2017:
Aubrey Logan Impossible
(USA)
12.11 kell 12 II Tartu noorte
folkloorifestival

4.11 kell 21.30 Hea Story

ELVIS

10.11 kell 21.30 The Skyline

4.11 kell 23 Funkytown

11.11 kell 21.30 Tip Malts

GENIALISTIDE KLUBI

EESTI RAHVA MUUSEUM

2.11 kell 21 Get Your Gun (DK)
albumi Doubt Is My Rope
Back To You esitlus

8.11 kell 19 IDeeJazz 2017:
Jakob Bro (Taani)
8.11 kell 21 IDeeJazz 2017:
Triller ehk Eplik-Agan-Maaker
9.11 kell 19 IDeeJazz 2017:
New Rotterdam Jazz
Orchestra (Holland)
9.11 kell 21 IDeeJazz 2017:
Sebastian Studnitzky Quartet
KY Organic (Saksamaa)
10.11 kell 19 IDeeJazz 2017:
EV100 eri Rõõmu rada
10.11 kell 21 IDeeJazz 2017:
Oum Zarabi (Maroko)

JAANI KIRIK
10.11 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund
KARLOVA TEATER
2.11 kell 19 Kaunimate Aastate
Vennaskond - Igavesti noor
MUUSIKAJAAM
2.11 kell 19 Paul Neitsov
PAULUSE KIRIK
3.11 kell 19 Hingedepäev:
Tõnu Kõrvits Lageda laulud

PEETRI KIRIK
2.11 kell 19 Hingedeaja õhtukontsert
ROCK & ROLL
4.11 kell 21 Boogie Company
TARTU ALEKSANDER
3.11 kell 22 Sunlight
4.11 kell 22 Tänatehtu
TARTU SAKSA
KULTUURI INSTITUUT
3.11 kell 19 kontsert Igatsuste
laulud
TARTU ÜLIKOOLI AULA
4.11 kell 18 Telemann ja tema
inglise kolleegid
VANEMUISE
KONTSERDIMAJA
2.11 kell 19 kontserdisari Silmitsi Bachiga
4.11 kell 15 Eesti sümfooniaorkestrite liidu VIII noorteorkestrite festivali lõppkontsert
10.11 kell 19 Lembit Saarsalu
(tenorsaksofon), Trio X of
Sweden (Rootsi), Vanemuise
Sümfooniaorkester
12.11 kell 16 Tartu rahvaülikooli segakoori ja Tartu
rahvaülikooli džässkoori
kontsert
11.11 kell 19 Seelikukütid 30
12.11 kell 18 Kuula, palun!

NÄITUS
KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU
kuni 4.11 Saima Männo akvarellide näitus Minu inimesed
LINNARAAMATUKOGU
kuni 14.11 näitus Arvo Pärdi
loomingu lummuses
kuni 17.11 Eva Elise Olli maalinäitus Vaherahu elukaosega
kuni 18.11 Tõnu Tormise fotonäitus On Pärt
kuni 18.11 raamatunäitus Siuru
100
kuni 18.11 näitus Nooruse helinad: Tartu kooliväljaanded
läbi aja
TAMMELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 8.11 fotonäitus Trehvamine
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EHITUS

18 000 €). Kutseline maakler Peeter
Meus, tel 506 2212, 786 8080,
www.aadlivillakv.ee

KINNISVARA OST
2-toal korter Tartus. Raha olemas.
Tel 5596 5358.

Aiad, väravad, tänavakivide paigaldus ja haljastustööd.
Tel 5812 2333, www.aiarajatised.ee
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 kogemus, töödele garantii, head hinnad!
Tel 510 0645.
Ehitus, katus, remont, viimistlus,
lammutustööd. Teeme üle Lõuna-Eesti. Tel 5858 6953.
Ehitus-remondimees ootab
pakkumisi. Tegelenud 18 a ehitusja remonditöödega, olemas auto,
haagis 3x1,5 m, tööriistad. Töö
kvaliteedi ja alkoholiga muret pole.
Oodatud ka väiksemad tööd jne.
Kipsi-, maalritööd, plaatimine,
torutööd, uste ja akende vahetus,
laed, põrandad, ventilatsioon.
Vajadusel paberimajandus OÜ-ga.
Kalle, tel 5553 8686, vaikne15@
gmail.com

Metsakinnistud (ka läbiraiutud),
põllumaa ja raieõigus. Metsakinnistute ost ka koos hoonetega,
hüpoteegiga, looduskaitsealadega
ja kaasomandiga. Tel 523 4445.
OÜ Estest PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215.
Talumaja koos maaga. Hooned
võivad vajada põhjalikku remonti.
Tel 508 0065..

ÜÜRILE ANDA
1-toal ahik korter (20 m²) Tartus
Karlovas otse omanikult.
Tel 558 5395.
2-toal ahik korter Ülejõel (2/2,
38 m², osal möbl, korras, 195 €).
Tel 5817 6421.
Ahik korter. Tel 5616 1747.

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

KOOLITUS
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

Kuivad küttepuud (40 l võrgus, 30
cm). Tel 510 0451.
Kuivad puud: lepp 37 € ja kask
42 €. Koormas 4,7 või 10 rm. Tartu
lähiümbruses vedu tasuta.
Tel 5330 8671.
Küttepinnud: kask, lepp, haab.
Üks pakk on 3 m pikk ja on 3 ruumi.
Autole mahub 9 rm. Tel 526 1028.
Puitbrikett (koostis kuusk ja kask).
Tel 511 9782.

LOOMAD
Müüa elusad vutid lihaks.
Tel 503 4708.
Tasuta ära anda koerapojad.
Tel 528 4987.

MÖÖBEL
Müüa vanaaegne kirst (pikkus 170,
laius 110, kõrgus 80-75 cm, 120 €).
Tel 515 8137, okv@hot.ee
Müüa voodi (valge, uus, ilus, laius
128, pikkus 222 cm, fotod).
Tel 515 8137, okv@hot.ee

OTSIN TÖÖD
Leiame koduabilise, hooldaja,
lapsehoidja. Tel 5340 2265,
www.pihel.ee
Otsin lisatööd. Tartu, tel 512 4003,
raivo.aasna@mail.ee

PAKUN TÖÖD
Firma vajab katlakütjat - tootmisjäätmete koristajat. Töö eeldab
füüsilist jõudu. Tel 511 1823.

Katuste ja puitfassaadide ehitusja remonditööd. Tel 515 7062.

Kõik ehitustööd ühest kohast:
www.innover.ee. Tel 5904 2174.
Lamekatusetööd. Garantii ja kestvus taskukohase hinnaga.
Tel 5662 9930.
Maasoojuspuuraugud, puurkaevud, reoveelahendused. Kaevupuurija OÜ, tel 552 3169,
priit@kaevupuurija.ee

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

KÜTE

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

Otsime puhastusteenindajaid
Kvartali keskuse (Riia 2) Maksimarketisse (8 h vahetused) ja Ihaste
Konsumisse. Töö vahetustega.
Tel 5686 2233, info@taararing.ee

MATERJAL
Liiva, kruusa, killustiku, mulla jm
müük ja vedu. Kopatööd.
Tel 505 1105.

P. Dussmann Eesti otsib puhastusteenindajat. Töökoha aadress Liivi
4, Tartu. Angelika, tel 5308 8071,
tartu@dussmann.ee

Müüa trapetsprofiilplekk T20,
lehe pikkus 4,55 m. Toon tumehall
RR23, uus, pakendis. Kogus 30 tk /
150 m². Müük ka lehe kaupa. 25 €/
tk. Tel 529 7985.

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

KINNISVARA MÜÜK

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

PÕLLUNDUS

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.
Haluküte OÜ müüb lõhutud küttepuid lahtiselt, võrgus, konteineris
+ lõikamisjääke. Tel 504 3100.

Maatulundusmaa looduskaunis
kohas Tabivere vallas Uhmardu
külas (üp 6,56 ha, kinnistul suur tiik,

Lisatöö valvur-müüjana pensionärile, kellel ei ole probleeme
alkoholiga. Kl 9-16 tel 5555 9581.
Meestejuuksurile (osalise või täistööajaga). Tel 513 1217,
valve89@hot.ee

Pottsepatööd. Tel 507 9037.

1-toal ahik korter kesklinna lähedal (33,8 m², renoveeritud, 39 500
€, otse omanikult). Tel 507 4879,
neidipikk@gmail.com

Kokale Chemicumi kohvikus Tartus. kallasmeri@gmail.com

Naturaalsed mahlad 100%, ei
sisalda suhkrut! Valikus jõhvika,
vaarika, astelpaju, punane sõstar,
mustikas. Pudel 0,33 l 3 €.
Tel 507 2696.

RIIDED

Kuiv lepp 30 sm 40 l, 1,9 €; kask 2,1
€, lepp 50 sm, kask 40, 50 sm. Hind
koos veoga. Tel 521 2015.

Odavad rõivad, Kastani 121.
E-R 10-18, L 10-15.

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

Pakume tasuta riideid ja jalanõusid 9.-11. nov kl 10-16, 12. nov kl
10-14 Tiigi 55, Tartu, Tartu Laste
Turvakodu
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Valmistame puidust uksi, aknaid
ja treppe. Tel 5567 9995.

SÕIDUKID
Müü oma auto meile. Sobiva
tehingu puhul raha kohe kätte.
Tel 5823 2707.

Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.
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Tervendamise ja harmoniseerimise seansid. Elena – energiaterapeut ja rahva ravitseja (Moskva).
Tel 5360 9798

MÜÜK

Müüa 4 naelrehvi valuvelgedel
(175/70/R14840, 120 €). Tartu,
tel 515 8137, okv@hot.ee

Bensiinipaak Ford Fiestale (1996,
uus). Tel 5597 3262.

Ostan Audi, Opel, BMW,VW, Ford.
Kiirmüügi hinnaga. Pakkuda võib
kõike. Raha kohe. Max 2.0.
Tel 5624 0824.

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

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

Müüa mootorsaag Stihl 261 C-M
(uus, garantiiga, 550 €), uus Stihl
251 C (300 €). Tel 5459 4449.

Õhksoojuspumbad paigaldusega
eramajale. Tel 5623 7113,
kliimatehnik@online.ee

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

Enne 1970. a kommipaberid, õllepudelisildid, tikutoosietiketid. Ka
kollektsioonid. Tel 5893 8528.
EW plekist kommikarbid, kohvipurgid, rahakassad, reklaamsildid, kindlustussildid jm!
Tel 5649 5292.

Müüa töökorras raudahi (buržuika).
Tel 516 5799.

Raamatute ost! „Eesti Vabadussõda“ 200 €. Palun pakkuda aabitsaid, piibleid jne. Tel 5803 6752.
Setu ehted - sõlg (kuni 500 €), ketid, müntidest ehted, hõberublad
jm! Raha kohe kätte! Tel 5649 5292.

TEENUSED
Kodukoristus, madratsite, vaipade ja pehme mööbli aurupuhastus, suurpuhastus Tel 5199 3504.

Kodumasinate remont ja varuosade müük. Tel 5833 7007,
www.newold.ee

Fotoalbumid, postkaardid, fotod,
nahkehistöö! Raha kohe! Tulen ise
kohale! Tel 5803 6752.

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

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

Tsaariaegsete hõberublade, kopikate, EW müntide, paberrahade
jm ost! Parim hind! Tel 5649 5292.
Vanad fotod, fotoalbumid,
postkaardid! Ka fotoaparaadid ja
objektiivid! Raha kohe!
Tel 5649 5292.
Vanad lauanõud, piima- ja kohvikannud, kristall, Langebraun ja
Lorup! Parim hind! Tel 5649 5292.

Igasugused märgid, medalid ja
ordenid. Ka laua- ja suveniirmedalid. Tel 5893 8528.
Arvutite hooldus, remont ja varuosad Tartus Lõunakeskuses. OÜ
Maxi IT, tel 5452 2200.
Autode diagnostika ja elektritööd Tartus. Tel 506 9367, vaata
- www.jaad.ee
Boilerite puhastus, veemõõtjate
vahetus, san-tehnilised tööd.
Tel 5646 9025, 734 8044.
Elektritööd! Kõik väikesed ja
suured elektritööd eraisikutele ja
firmadele. Head hinnad!
Tel 513 7844, www.elekter24.ee
Elektritööd! Küsi julgelt.
Tel 5687 2020.
Elektritööd. Tel 5345 3303.
Elektritööd. Tel 551 5988.

Fekaalivedu, survepesu, ummistuste likvideerimine. Tel 558 8811,
www.fekto.ee.
FIE Raivo Kägo. Likvideerin ummistusi 24/7. Tel 521 4808.

Kaardid ennustavad! Kogenud
ennustajad Eesti vanimal ja parimal
ennustusliinil 24 h. Tel 900 1727,
ennustus.ee

Korstnapühkija Marko Mesi,
küttekollete remont ja hooldus.
Tel 5805 0201.
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Korstnapühkja Lõuna-Eestis, ka
maal. Ametlik akt, redel kaasas. Tel
5191 6605, proov.proov@mail.ee
Ohtlike puude langetamine. Tel
5822 8154, www.puulangetus.eu
Ohtlike puude raie ja puude hooldustööd. Tel 5686 6157,
info@nordicarb.ee.
Polsterdame uksi. Tel 550 7679
Pressin õunamahla.
Tel 5353 4624.
Printerid, toonerid, tindid. Müük
ja täitmine. Tartus Raekoja 13.
Tel 744 1100, futari.ee

Kasutatud raamatud Tartus ja
Elvas. Ka nõukogude perioodist
valikuliselt. Tel 734 1901.
Kunsti ost - maalid, graafika jm!
Muuda kasutuna seisev kunst rahaks! Parim hind! Tel 5649 5292.
Maalid, ikoonid, graafika (ka nõuka perioodist)! Tulen kohale, ost
parima hinnaga! Tel 5649 5292.

Ülekasvanud kruntide hooldus,
sae- ja võsatööd. Kõik aiatööd
ühest kohast! Tel 5346 1476, info@
niitmine.ee

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

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

Eesti autoklubi ja Kalevi motoklubiga seotud esemed: märgid, karikad, fotod, aukirjad jne. Maksan
hästi! Tel 5893 8528.

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

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

Segistite, soojavee boilerite,
WC-pottide hooldus ja vahetus.
Tel 5616 4389.

Septikute, reoveemahutite ja kaevupumpade müük ja paigaldus.
Tel 5306 5322, info@reovesi.ee

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

Paljude palvel on Tartu linna tulnud
tuntud ennustaja-selgeltnägija
Florika. Neile, kes pole veel temast
midagi kuulnud, tutvustame teda:
Florika tegeleb valge maagiaga,
olles ennustusande pärija. Taro
kaartide abil näeb ta minevikku,
olevikku ja tulevikku. Aitab kõrvaldada kurjast silmast tekitatud
haigusi, võtab maha loitse. Jeruusalemmast toodud ravimite abil
ravib impotentsust, alkoholismi,
epilepsiat ja muid haigusi. Ühendab
lahkuläinud peresid, aitab armastatu tagasi saada. Lisaks valmistab
õnne ja äriedu toovaid talismane.
Helistage julgelt tel 5630 2961 ja
teie elu muutub.
Sind vaevavad hingamisteede
haigused? Külasta soolakambrit.
Anne 44. Ettetellimisel.
Tel 5353 0118.

Enne 1945 raamatud al 5 €/tk,
enne 1917 al 10 €/tk, nahkköites
alates 50 €/tk. Tel 5893 8528.
Erinevate kollektsioonide ost mündid, märgid, fotod, õllepudelid, paberrahad jm! Tel 5649 5292.

Vanad raamatud, maalid, graafika, postkaardid, fotod, merevaigust ehted, mööbel, märgid,
medalid, samovarid, mündid,
paberraha. Tel 5829 9810,
kristiinas95@gmail.com

VABA AEG
Pildid seintelt rahaks! Graafika ja
maalide ost! Maksan hästi! Helista
kohe! Tel 5607 7449.

Santehnik. Tel 5361 5254.

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

Vanavara, pakkuda võib kõike.
Tel 513 2251.

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

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

Kellassepp Annelinna keskuses.
Ehte-, prilli- ja kellaparandus.
Patareivahetus vaid 4 €!

Võimendi Carlsbro 2x75 HOMS
(uus). Tel 5597 3262.

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

Vanad märgid, koolimärgid,
spordimärgid, medalid, ordenid
jm! Parim hind, raha kohe!
Tel 5649 5292.

Elva Novembrilaat 4. novembril
kl 9-16 Elva kultuurikeskuse parklas. Keskoja OÜ, tel 5851 4074.

Raamatud, aabitsad, piiblid,
dokumendid, diplomid jne! Ost
parima hinnaga, raha kohe!
Tel 5649 5292.
Raamatud, ehted, vanavara - pakkuda võib kõiki esivanematest
jäänud asju! Parim hind!
Tel 5649 5292.

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