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Liigne sirtsutamine viib haua äärele
Kaugliinibuss ei kujuta
endast enam ammu kõige hädapärasemat transpordivahendit ühiskonna
nõrgematele liikmetele,
vaid kontorit, hotelli
ja turismiatraktsiooni
ühekorraga. Paraku võib
meeletu nautlemine lõivu võtta ohutuselt ning
tekitada ilmseid vastuolusid seadusetähegagi.
Aastakümneid bussiga pealinna vahet kärutanud Tartu
Ekspressi püsilugeja hinnangul on klientide mugavustega
kostitamine üle igasuguse piiri
läinud. Viimaseks piisaks karikasse sai tema jaoks turuliider
Lux Expressi algatatud kampaania turvavööde kinnitamise toetuseks. „Omal ajal sõitsime bussis püsti, olid õnnelik,
kui üldse peale mahtusid,“
meenutas ta. „Ja kõik jäid ellu!“

50 senti kokkuhoidu
Lux Expressi Eesti regiooni
kommertsjuht Märt Sibrik rõhutas siiski, et juhul, kui juht
peaks ootamatult pidurdama
või õnnetusse sattuma, võib turvavööga kinnitamata sõitja lennata bussist välja või kaaslastele
otsa. „Turvavööta sõitja paiskub
kokkupõrke korral näiteks kiirusel 90 km/h liikuvas sõidukis
inertsi mõjul ette mitmetonnise
raskusena!“ kinnitas ta
Turvalisuse rõhutamine
tundub veteranreisijale seda
silmakirjalikum, et samaaegselt meelitavad bussifirmad üksteise võidu erinevate
peibutustega oma istekohast
eemale. Heaks näiteks on Tallinna-Tartu liinil juba vaat et
elementaarseks kujunenud
bussisisene WC. Teravale vaatlejale jääb silma, kuidas paha-

liikumise puhul kiirusega 60
km/h piiresse jääma. „Kindlasti soovitab Go Bus oma
bussijuhtidel seadust järgida,“
rõhutas ta.

Uue põlvkonna bussireisijad ei kujuta
reisi ilma käimlata enam ettegi, ehkki
täht-tähelt seadusele lähenedes peaks
bussijuht Rein iga vastava visiidi korral
kiiruse maha võtma. 
LUX EXPRESS

Hügieeni surm

tihti pole sõiduk veel Riia-Turu
ristmikust kaugemalegi jõudnud, kui esimesed hädalised
juba kaaslasi tüüdates bussi
keskosas paikneva kuudikese
poole tõttavad.
„Kas tõesti ei saa siis enne ära
käidud või hoitakse seda 50 senti
bussijaama tualeti pealt kokku?“
pahandas kriitik. „Omal ajal sõitis tunne-Eestimaad-buss Tallinna peaaegu neli tundi ja kõik
pidasid vastu. Väga erakordsel
juhul võisid juhilt peatust paluda, aga siis tegid muidugi ka kiiresti, mitte ei mõnulenud pool
tundi metsa all.“
Et mitte ootamatusse kriisi
sattuda, tuleb loomulikult logistikat planeerides vedeliku
tarbimisega piiri pidada. See
pole tänapäeval aga niisama
lihtne: kui hädaolukordade
puhuks rajatud ehitise vajadust suudab vanakoolireisija
veel kuidagi mõista, siis Lux
Expressi firmamärgiks saanud
tasuta kuumade jookide auto-

maat töötab ju täpselt vastupidises suunas: ikka ja jälle traksid lahti ja bussi peale seiklema.
„Omal ajal hoidsid inimesed
enne reisi isegi kohviga tagasi,
kangematest jookidest rääkimata. Padujoodikutel, tõsi küll,
polnud vahet – need soristasid
tagapingis pudelisse.“

Hoiatus mikrofonist
Sibrik tõdes siinkohal siiski, et ehkki liiklusseadus
nõuab turvavöö olemasolul
selle kasutamist kogu sõidu
vältel, puudub seal viide WC
ja kohviaparaadi kasutamise
korrale ning seega tuleb lähtuda mõistlikkuse printsiibist.
„Sealjuures on võimalik kasutada kohviautomaati enne
bussisõidu algust ja nii saab
reisija sõidu ajal turvavööd
kinnitatuna hoida,“ soovitas
ta. „Kui keegi aga lihtsalt seisab sõidu ajal, siis palub bussijuht mikrofoni teel reisijal istet
võtta.“

Konkurendid pole sellise
loomingulise lähenemisega
seadusele aga rahul ning nii
on valdavat osa bussifirmadest (ent mitte Lux Expressi)
koondav autoettevõtete liit
maanteeametile ka vastava
arupärimise teinud, selgest
seisukohavõtust bussis ringi
jalutamise kohta on riik aga
hoidunud. Ometi ütleb liiklusseadus selgelt, et kui ühissõidukis leidub seisvaid reisijaid,
on suurimaks lubatud sõidukiiruseks 60 kilomeetrit tunnis. Liiklusohutuse strateegialoome juhi Alo Kirsimäe sõnul
johtub sellest sisuliselt, et iga
kord, kui mõni klientidest liikvele läheb, peaks bussijuht kiirust maanteel langetama.
Hiljuti Tallinna-Tartu liinile jõuliselt väljumisi lisanud
Go Busi pressiesindaja Marko
Paloveer möönis, et tualetist
uutes bussides päris loobuda
plaanis pole, kuid tõepoolest
peaks juht iga sõidukisisese

MK Autobussi veokorraldaja
Tair Teder tõdes, et Lux Expressi algatus on tihedas konkurentsis sundinud teisigi kahtlase väärtusega käimlateenust
pakkuma. „Inimesed harjusid
sellega väga kiiresti ning sama
hakati nõudma ka teistelt vedajatelt,“ meenutas ta. „Tekkisid
konfliktsed olukorrad.“
Seni „heast kohast“ hoiduda
suutnud Hansabussi turundusspetsialist Katrin Aare kinnitas,
et firma lähtub reisijate turvalisest teekonnast. Forcen Grupi juhatuse liige Raigo Kana
seevastu leidis, et bussisisene
kemps on oluliselt turvalisem
kui teeäärne metsapeatus.
Kui riik peaks aga otsustama
selja sirgu lüüa, tuleks ometi
vana hea vabaõhuroojamise
juurde naasta, sest ilmselt pole
kuigi reaalne, et juht iga reisija
seljasirutusele piduripedaaliga
reageerida suudaks. Öist liini
majandavas Tartu Bussikeskuses kehtib see põhimõte juba
ammu. „Bussid teevad liini peal
peatuseid, mistõttu on meil WC
uks enamasti kinni,“ rääkis ta.
Ka Martin Reiside kaubamärgi all tegutsev Martin Kallavus
leidis, et sõidukisisene tualett
pole kuidagi mugav ja pärast
kolmandat kasutajat tõenäoliselt ka mitte väga hügieeniline.
„Liini planeerides arvestasin
kohe sellega, et vajadusel saaksid reisijad mugavamalt kasutada Põltsamaa ja Tartu bussijaamades olevaid WC-sid,“ vihjas ta
ohtratele peatustele.
KAUR PAVES
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LUGEJA KIRI

Vee-ettevõtete liidu hinnangul leiavad reoveesetted täna kasutust veel liiga vähe.

KESKKONNAMINISTEERIUM

Külm valgus
Kirjutan linna tänavavalgustuse uuendamise kava
tõttu, millega senised
valgustid vahetatakse järjest uute energiasäästlike
LED-süsteemide vastu.
Nimelt leian, et tegu on
küll väga tänuväärse algatusega, ent näen probleemi selles, et paljudel
põhitänavatel, kus senised
sooja oranži kumaga naatriumlambid esimesena
välja vahetati, on valitud
LEDid, mille spektritoon
on pigem külm-neutraalvalge.
Tahaksin tähelepanu
juhtida asjaolule, et külma tänavavalguse kasutamise negatiivseid külgi
on viimastel aastatel käsitlenud mitmed erinevad
terviseorganisatsioonid.
Nimelt mõjub öisel ajal
külma valguse kasutamine
üsna laastavalt inimeste
füsioloogiale: see segab
loomulikku ööpäevarütmi
ja toob paljudel juhtudel
kaasa unehäirete süvenemise. Seetõttu on üldiseks
kujunemas soovitus, et öisel ajal kasutatava valgustuse temperatuur peaks
jääma alla 3000 K.

Andrus Reinmann
tänavavalgustuse
peaspetsialist
Tehniliste tingimuste väljastamisel saame lähtuda
Euroopas kehtivatest nõuetest. Ameerika nõuded
saame võtta teadmiseks ja
kasutada soovituslikuna.
Oleme teadlikud LED-valgustiga kaasneva sinise valguse mõjust tervisele.
Projekteerijatele antavates tehnilistes tingimustes
nõuame, et valgustuspaigaldis projekteeritaks
valgustitega, mille värvustemperatuur oleks 3000
K ± 175-275 K. Varem on
tõesti üles saanud ka valgusteid, mille värvustemperatuur on 4000 K. Täna
me nende vahetust ei
planeeri. Ülekäiguradade
valgustite värvustemperatuur on enamasti 5000 K
kandis.
Allikas: Tartu LV

LAUSEGA
Rahasüst 38
algatusele

Tagaukse kaudu
volikokku

Linna huvitegevuse riigiraha
kasutamise projektikonkursile esitati kokku 78 projekti,
millest rahastatakse 38. Õnnelikest 21 projektiga tulid
välja munitsipaalasutused,
17ga mittetulundusühingud.

Reformierakonnast pääsevad
linnavalitsuse liikmete asemel
volikokku Ragnar Kekkonen,
Krõõt Kiviste ja Indrek Katušin,
IRList Keskerakonna rüppe
naasnud ja Tallinna linnavalitsusse pagenud Aivar Riisalu
koha hõivab Jaak Nigul.
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kodanikujulguse aumärgi
28st tuli sedapuhku ülikoolilinna.

Kangertit katsuma

Tartu Veevärk müüb
MÜRGIST KOMPOSTI
Tartu Veevärgi enda
spetsialist on sunnitud
kinnitama, et kui ettevõtte vabalt müüdavast
reoveesettest tehtud
kompostis tekib mürkainete säilitamiseks sobilik
keskkond, siis on see
veekeskkonnale ohtlik.
Settest komposti tootmisega tegeleva munitsipaalettevõtte reoveepuhasti tehnoloog Hillar Toomiste sõnas,
et reoveesettes leiduvatest
ravimijääkidest laguneb mullas 99% esimese kuu jooksul.
Selle põhjusteks on kokkupuude hapnikuga, kõikuvad
temperatuurid, päikesevalgus
ja UV-spektriosa valgus ning
mullabakterid.

Vähid löögi all
Kui aga ravimijäägid jäävad
veekeskkonda, siis pakuvad
neile soodsaid tingimusi ühtlane temperatuur, hapnikuvaene
keskkond ja UV-kiirte puudumine. Sellisel juhul võivad
jäägid kaua säilida. „Veekeskkonnale kujutab see ohtu. Seda
on näidanud ka veeloomade
uuringud karpidel, vähkidel ja

kaladel,“ sõnas Toomiste.
Keskkonnauuringute keskuse 2012. aastal tehtud uuringu
kohaselt võivad reoveesetted
kätkeda endas potentsiaalset
ohtu nii inimesele kui keskkonnale. Uuringus on omakorda viidatud professor Nicholas Cheremisinoffi 1994.
aasta tööle, kus autor tõi välja
reoveesette ohud õhule, veele
ja pinnasele. Vett kahjustab
pinnavee äravool, nõrgvee
mõju põhjaveele, ainete, vibratsiooni, soojuse või müra
otsene või kaudne väljutamine
saasteallikast vette.
Paraku on just reoveesettest
vorbitud komposti müümise Tartu Veevärk ette võtnud.
„Meie kompostime metaankääritist tuleva sette koos
turbaga ja kolmekuulise protsessi järel muutub see valmis
kompostiks,“ selgitas Toomiste. „Saadud komposti segame
omakorda liivaga ja saame
segu, mida võib edukalt kasutada haljastusmullana.“ Muld
aga müüakse nii haljastajatele
kui eraisikutele.

Lehmadele keeld
Keskkonnaministeeriumi

veeosakonna juhataja Karin
Krooni sõnul on Eestis töötlemata reoveesette kasutamine
keelatud. „Olenevalt komposti
päritolust ja kasutatud käitlustehnoloogiatest on kõige
suuremateks ohtudeks settes
sisalduvad saasteained, kuna
seal võib leiduda raskmetalle,
mikrobioloogilist reostust ja
muid ohtlike aineid,“ märkis
ta.
Isegi reoveesette õige töötlemise korral tuleb arvestada
teatud piirangutega. Näiteks
ei tohi aasta jooksul pärast
sette kasutamist samal maal
kasvatada köögivilja- või marjakultuure ega ravim- või maitsetaimi. „Samuti ei või sellisel
maal kahe kuu jooksul pärast
laotamist karjatada loomi või
varuda loomasööta,“ toonitas
Kroon.
Eestis tekib aastas keskmiselt ligikaudu 167 000 kuupmeetrit töödeldud reoveesetet,
millest enamik kompostitakse. Kui varem ei tohtinud seda
komposti müüa ja seda tuli
jäätmetena käidelda, siis nüüd
on turumajandusele vaba voli
antud.
VAHUR JOA
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11. oktoobril kell 12 saab
spordimuuseumis oma käega katsuda Astana klubi profiratast ning selle taltsutajat,
meie maanteeässa Tanel
Kangertit, kes lubanud mõned tunnid huvilistega juttu
puhuda.

Täpsustus
inspektsioonilt
Eelmises Tartu Ekspressis
ilmunud uudises „Inspektsiooni impotentsus“ on
ebatäpsus: keskkonnainspektsiooni Tartumaa büroo
juht Tanel Türna pidas enda
sõnul hinnanguid andes silmas Jänese matkaraja lõppu,
mitte Tõnise parklat. Toimetus palub vabandust.

Kits kippus kitseks?
3. novembril hommikul sai
Tartu vangla läheduses autolt löögi metskits. Päästjad
aitasid liiklust ohustava looma kinni püüda ning ta anti
üle jahimeestele.

Jõks jätkab
Tartu vangla direktor Raini
Jõks sai justiitsministrilt teise
ametiaja, mis kestab 2022.
aasta lõpuni.

Õudne lugu
5. novembri öösel pöördus
politseisse 43aastane mees,
kelle sõnul oli elukaaslane
teda jalgadega löönud. Täpsed üksikasjad on selgitamisel.

SÄHVATUS

Täpsustus
paduheterolt
Toimetusega võttis ühendust
26. oktoobri Tartu Ekspressis
Sähvatuse rubriigis säranud
maasturi omanik Erwin-Mihkel Pari, kes tänas toimetust
homovastase sõnumi võimendamise eest, ent rõhutas, et vaatamata tõigale, et
auto Alko1000 Marketi parklas seisis, ei salli tema ei õlle
ega Liviko haisugi.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

ISTEKOHTI JAGUB: Kabina metsas võib nautida
kõrgema klassi vaadet. 

FACEBOOK / MÄRGATUD24 TARTUS
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Palametsa
pajatused
442.

Julia Hagen-Schwarz sai
1855. aastal maha trendemurdva autoportreega.

Esimene naiskunstnik

VILTUSES MAJAS
Alates 10. novembrist on
Tartu kunstimuuseumis
avatud näitus ühest 19.
sajandi silmapaistvamast
ülikoolilinna kunstnikust
Julie Hagen-Schwarzist.

Ta peab ühtesoodu näitlejate kõnet kuulama ja
samal ajal raamatust järge
pidama, et kõik osalised ja
neile vajalikud asjad õigel
ajal publiku ette jõuaksid.

Korraldajad lähevad peakangelanna ülistamisega veelgi kaugemale, märkides, et
teda võib pidada ka esimeseks
professionaalseks Eesti naiskunstnikuks. Saavutas ju Hagen-Schwarz nii akadeemilise
tunnustuse kui ka edu kohalikus kunstimaailmas.

Rõhutud sugu
Hagen-Schwarz mängis
tollases Tartu kultuurielus
üliolulist rolli, korraldas näituseid ja maalis portreid oma
kaasaegsetest. „Hoolimata
mitmetest takistustest, mida
tollane ühiskond naistele
seadis, nimetati Tartust pärit
baltisakslane Julie ühena esimestest naistest 1858. aastal
Peterburi kunstide akadeemia
akadeemikuks, kusjuures isegi mõned aastad enne esimest
meessoost eesti kunstnikku
Johann Kölerit,“ tõi näituse ku-

raator Merli-Triin Eiskop välja.
Ometi on riigis toimunud
vaid mõned Hagen-Schwarzi
loomingut tutvustavad näitused. Esimene neist leidis aset
alles 29 aastat tagasi ja seda samuti Tartu Kunstimuuseumis.
Näituse tagamaid avab ka
kunstiajaloolase Linda Nochlini 1971. aastal avaldatud artikkel „Miks ei ole olnud suuri
naiskunstnikke?“, mida peetakse üheks kaasaegse kunstiajaloo baastekstiks. Artikkel
toob välja erinevad institutsionaalsed takistused, mis on
ajaloos põhjustanud olukorra,
kus kunstimaailmas saavutasid arvestatava positsiooni
ning leidsid koha kunstiajaloos
vaid vähesed naised. Pärast
seda on paljud kunstiajaloolased end pühendanud unustatud või seni vähemväärtuslikuks peetud naiskunstnike
loomingu toomisele üldisesse
kunstiajaloolisesse teadvusesse.

Siberist Itaaliani
„Sama loogikat järgides võib
Eesti 19. sajandi kunstist välja
tuua Julie Hagen-Schwarzi,“

tõdes kuraator. „Tegelikult on
tema saavutused ja roll kohalikus kunstiajaloos olnud nii
märkimisväärsed, et oleks isegi kohatu pidada teda vaid 19.
sajandi edukaks kunstnikuks.“
Hagen-Schwarz elas ja õppis
nii Saksamaal kui Itaalias, reisis Siberis ja Lääne-Euroopas
ning pälvis ka riikliku tunnustuse oma töö eest. Oluline on
aga, et oma elu lõpuni maalis ja
elas ta siiski Taaralinnas.
Väljapanek on koostatud
nii Tartu kui Eesti kogude
põhjal, töid on erakogudest ja
Tartu ülikoolist. Lakoonilise
pealkirjaga näitus „Julie Hagen-Schwarz. Eesti esimene
naiskunstnik“ jääb külastajaid
rõõmustama 29. aprillini.
Selle aasta lõpul jõuab lugejateni Hagen-Schwarzi elu ja
loomingut avavaid artikleid
sisaldav kataloog, artikleid
täiendavad näitusel eksponeeritud teoste reproduktsioonid.
Kataloog ilmub eesti-, inglis- ja
saksakeelsena ning rahalist
tuge nii näituse kui trükise
tarbeks ampsatakse kultuurkapitalist.
KAUR PAVES
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Uuno Kivilinnast

Küprose naine – veetlev, ebamaine
Kodumaa piirid on minu
talendi jaoks kitsaks
jäänud ning üha lähemale jõuab hetk, mil siin
kõigega lõpparve teen.
Täpsemalt sõidan 15. novembril nädalaks ajaks Küprosele. Sealsete kuumavereliste
senjoriitade kvaliteet on ikka
hoopis midagi muud kui meie
oma näotutel vingatsitel. Kauboi on igatahes reisiks sajaprotsendiliselt valmis ja lööb
saareriigis peagi korra majja.

Nädal nälga
Ettevalmistusperiood on
muidugi kulgenud üle kivide
ja kändude. Poe ees räägiti, et
riigis kehtivad naelad. Veeresingi valuutavahetuspunkti
muheda naljaga, et naelad teie
ja haamer minu poolt. Seal aga
selgus, et riik on juba ammu
eurole üle läinud.
Lisaks tuli välja, et minu

hirmkallis reisipaketis, mida
kaks aastat tagasi maksan,
veetakse turiste ka okupeeritud Põhja-Küprosele. Pean nii
neli korda lennukiga sõitma
– kui tõenäoline on, et mõni
ikka alla lastakse? Ega see Süüriagi sealt ju kaugel ole, pealegi
olen ma tuntud alternatiivpoliitik, kelle kaks lähimat võitluskaaslast juba vangis istuvad.
Reisibrošüürides seisab veel,
et igal pool on sealmail kombeks
jootraha anda. Sellest võivad
rosinasilmad küll ainult unistada. Õnneks on hommiku- ja
õhtusöök hinna sees, nii et pole
mõtet lootagi, et ma lõuna peale soovitatud 15 eurot raiskama
hakkaks. Püsin kuulõppudel
vahel päevade kaupa ainult salasigarettide peal, asi see nüüd
nädalake nälgida ei ole.
Samuti targutavad eksperdid, et reisil tasuks arvestada
sajaeurose päevarahaga. Mina
saan heal juhul välja käia ehk

viieka. Mille peale seal ikka laristada, kasti aktsiisitõusueelset õlut vean ju Eestist kaasa.
Kohalik keel on see-eest juba
kenasti suus: selgeks olen õppinud väljendid „I am poor“ ja
„No money“.
Ega ei tasugi siia riiki väga
pikaks kudema jääda, kus selline politseivägivald vohab. Tallinnas maha lastud noakangelase auks süütan küll küünla,
sest nii ebakompetentset käitumist siniste poolt pole isegi
mina oma pika pätikarjääri
jooksul kohanud. Kaks täismeest ei saa nüüd ühte kõhetut ullikest maha murda, ilma
et peaks ta keset linna surnuks
kõmmutama?
Kui ise veel teisel pool rindejoont miilitsas töötasin, olid
džuudotunnid kogu koosseisu
jaoks kohustuslikud, nii et tean
väga hästi, kuidas vajadusel ka
paljakäsi vastaselt nuga kätte
saada. Isegi minu vanuses on

see täiesti võimalik, kui ise piisavalt kõva mees oled ja kartma
ei hakka. Ja kui ikka käsi väga
püstoli järele sügeleb, saab alati
kätte või jalga sihtida – endise
snaiprina on seegi mul selge.

Insult ei lahuta
Ent ometi ei lahku ma Tartust päris rahuliku südamega,
sest minust jääb maha vana
armastus Eve. Nägime Evega
õnnelikke aegu, kuni stomatoloogilistel põhjustel lahku läksime – tema kippus käsutama,
et ma hambad suhu muretseks, kuid mina pole hobune.
Nüüd aga võtsin nõuks Eve
taas üles otsida, sest kolm
praegust naist on hakanud
tüütama. Helistamise peale
daam aga ainult mõmises midagi vastuseks – ju on vahepeal insuldi saanud. See väike
takistus mind küll ei peata, kui
mul vaid pruudi elukoht meelest poleks läinud.
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KINO

EHITUS

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

CINAMON
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
10.–16.11 kell 12 Lumeinimese poeg
10.–16.11 kell 22 Matilda
10.–16.11 kell 17.15 Mägi meie
vahel
10.–15.11 kell 15, 19.30; 16.11
kell 15 Pahad emmed 2
10.–16.11 kell 14, 16, 20.30,
22.30 Svingerid

Aiad, väravad, tänavakivide paigaldus ja haljastustööd.
Tel 5812 2333, www.aiarajatised.ee

Svingerid

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

10.–16.11 kell 12.30, 18 Thor:
Ragnarok

Ehitus ja renoveerimine. Katused,
puitfassaadid ja üldehitus. Väga
hea kvaliteet ja garantii mõistliku
hinnaga. Tel 5662 9930.

16.11 kell 19.30 Eellinastus:
Õigluse liiga

Ehitus- ja renoveerimistööd vundamendist katuseni. Projektid,
materjalid, teostus.
Tel 5820 2040.

KONTSERT
BIG BEN PUBI
17.11 kell 21.30 Nedsaja Küla
Bänd

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

18.11 kell 21.30 Raen Väikene

Ehitustööd. Katused, fassaadid,
vundamendid. Tel 529 2146,
www.renoveh.ee

24.11 kell 21.30 Privil
25.11 kell 21.30 Absolute
EESTI RAHVA MUUSEUM
10.11 kell 19 IDeeJazz 2017:
EV100 eri Rõõmu rada
10.11 kell 21 IDeeJazz 2017:
Oum Zarabi (Maroko)
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
18.11 kell 18 Lauri Saatpalu
23.11 kell 19 Andreas Lend ja
Allan Jakobi
24.11 kell 19 Jaak Sooäär,
Henno Kelp, Kristjan Kallas
feat Robert Linna
JAANI KIRIK
10.11 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esineb
organist Anna Humal
14.11 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esinevad pianistid Tiina Tomingas ja
Jelena Golub

2-toal mug korter Tõrvandis Papli
11 (üp 44,2 m², ½, keskküte, heas
korras, 40 900 €). Kutseline maakler Sirle Uiga, tel 526 4198,
786 8085, www.aadlivillakv.ee

17.11 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esineb
organist Anneli Klaus
24.11 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esineb
organist Anna Humal
MAARJA KOGUDUS
26.11 kell 13.30 Stella Caeli
PAULUSE KIRIK

kuni 30.11 Rukkilille lasteaia
loovtööde näitus Sügise värvid

18.11 kell 15 Hingedeaja
kontsert

LINNARAAMATUKOGU

25.11 kell 19 Festival Credo.
Vananavene muusika ansambel Sirin
ROCK & ROLL
10.11 kell 21 Psychoterror,
Nyrok City, Puberteet
17.11 kell 20 Ultima Thule 30
24.11 kell 21 Velikije Luki 35
25.11 kell 21 Hetero
VANEMUISE
KONTSERDIMAJA
10.11 kell 19 Lembit Saarsalu
(tenorsaksofon), Trio X of
Sweden (Rootsi), Vanemuise
Sümfooniaorkester
11.11 kell 19 Seelikukütid 30
12.11 kell 16 Tartu rahvaülikooli segakoori ja Tartu
rahvaülikooli džässkoori
kontsert
12.11 kell 18 Kuula, palun!

Katuse ja fassaaditööd, vundamentide remont ja soojustamine.
Vihmaveesüsteemid.
Tel 5649 4929, raivo@solna.ee
Katuste ja puitfassaadide ehitusja remonditööd. Tel 515 7062.

kuni 16.12 Kadi Kurema graafikanäitus Punane ja roheline

MUU
ANNELINNA RAAMATUKOGU
14.11 kell 17.30 reisimuljete
õhtu Kaunid Eestimaa saared.
Külas on mitme reisiraamatu
autor Marko Kaldur

Kuivad puud: lepp 37 € ja kask
42 €. Koormas 4,7 või 10 rm. Tartu
lähiümbruses vedu tasuta.
Tel 5330 8671.
Premium pellet 8 või 6 mm 15 kg
kottides. Fin alusel on 72*15 = 1080
kg, 185 € alus. Tartus transport
tasuta. Tel 526 1028.
Puitbrikett (koostis kuusk ja kask).
Tel 511 9782.

LOOMAD
Armas briti lühikarvaline kiisutüdruk otsib paarituseks samatõulist peigmeest. Tasu kokkuleppel. Mare, tel 5567 4704.

2-toal ahik korter Ülejõel (2/2, 38
m², osal möbl, korras, 195 €).
Tel 5817 6421.

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

Kvaliteetsed remondi- ja viimistlustööd Tartus ja Tartumaal. Tel
521 9520, martin@pintslimees.ee

kuni 18.11 näitus Nooruse helinad: Tartu kooliväljaanded
läbi aja
TAMMELINNA
RAAMATUKOGU

1-toal ahik korter (20 m²) Tartus
Karlovas otse omanikult.
Tel 558 5395.

ÜÜRILE VÕTTA

kuni 17.11 Eva Elise Olli maalinäitus Vaherahu elukaosega

kuni 18.11 raamatunäitus Siuru
100

ÜÜRILE ANDA

Kuivad küttepuud (40 l võrgus, 30
cm). Tel 510 0451.

Ahik korter. Tel 5616 1747.

kuni 14.11 näitus Arvo Pärdi
loomingu lummuses

kuni 18.11 Tõnu Tormise fotonäitus On Pärt

Metsakinnistud (ka läbiraiutud),
põllumaa ja raieõigus. Metsakinnistute ost ka koos hoonetega,
hüpoteegiga, looduskaitsealadega
ja kaasomandiga. Tel 523 4445.

Talumaja koos maaga. Hooned
võivad vajada põhjalikku remonti.
Tel 508 0065.

22.11 kell 19 kitarrivirtuoos
Anton Baranov (Venemaa)

KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU

KINNISVARA OST

OÜ Estest PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215.

15.11 kell 19 Eesti riiklik sümfooniaorkester: Elts ja Skride

NÄITUS

Puhkemaja Kuutsemäel (137 000).
Tee oma pakkumine.
Tel 5660 0738,
lilipuhkemaja@gmail.com

Voodrilauakeskuses Ringtee 8
on alanud soodsate hindadega
puidukaupade lõpumüük. Avatud
T-R 8-17. Tel 5551 6285, 505 6572,
ivar@voodrilauakeskus.ee

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

KINNISVARA MÜÜK

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

Tasuta ära anda Eesti hagijas
Jahisarv (8 a, isane). Tel 504 1924,
jahisarv.onepagefree.com
Sõiduõppe ABC lõppastme-,
ADR-, ameti- ja järelkoolitused.
Kalda tee 30, tel 507 8230,
www.sõiduõppe.ee,
soiduoppe@gmail.com

PAKUN TÖÖD

KÜTE
40 l võrkkotis küttepuud lepp,
kask. Puitbrikett. Transport Tartus
tasuta. Hinnad soodsad. Talveküte
OÜ, tel 5341 2221.
Ahju- ja katlapuud (50 cm, kuivad,
lepp, haab, kask). Tel 5301 1161.
Haluküte OÜ müüb lõhutud küttepuid lahtiselt, võrgus, konteineris + lõikamisjääke.
Tel 504 3100.
Kask võrgus 2 €, okaspuu 1,80;
lepp 2 € võrk. Vedu tasuta Tartus ja
lähiümbruses. Tel 504 5307.
Kuiv kask 2,3 € ja okaspuu 2 € 40
l võrgus koos veoga Tartu lähistel.
Tel 510 9337.
Kuiv lepp 30 sm 40 l, 1,9 €; kask 2,1
€, lepp 50 sm, kask 40, 50 sm. Hind
koos veoga. Tel 521 2015.
Kuivad kasehalupuud (50 cm, 32
€/m³) Tartust 25 km, ostja vedu.
Tel 5344 0850.

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

Müüa elusad vutid lihaks.
Tel 503 4708.

KOOLITUS

Kõik ehitustööd ühest kohast:
www.innover.ee. Tel 5904 2174.
Lamekatusetööd. Garantii ja kestvus taskukohase hinnaga.
Tel 5662 9930.

Eesti hagija kutsikad (2kuused,
isased, 600 €). Tel 504 1924,
jahisarv.onepagefree.com

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

Kokale Chemicumi kohvikus Tartus. kallasmeri@gmail.com
Kooli toitlustuses Tartusse: kokk,
abikokk, nõudepesija.
Tel 5305 6490, tartu@dussmann.ee
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
Otsime puhastusteenindajaid
Kvartali keskuse (Riia 2) Maksimarketisse (8 h vahetused) ja Ihaste
Konsumisse. Töö vahetustega.
Tel 5686 2233, info@taararing.ee
Puhastusteenindajale Tartus
Nooruse 3 ja Nooruse 9 osalise
koormusega. Tel 5308 8071.
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Puitpakendite tootja pakub tööd
Reolas, ka osaline tööaeg.
Tel 5848 1161, puitpakend@mail.ee

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

Puitukse valmistajale.
Tel 508 7538, info@albero.ee
Tartu Sõbra ja Lõunakeskuse
Pizzakiosk otsib täistööajaga
kokk-klienditeenindajat. Väljaõpe kohapeal. Töö graafiku alusel.
CV saata Regina@pizzakiosk.ee.
Tel 5688 7088.

RIIDED

Toyota sõiduautode hooldus ja
remonditööd. Poleerimine.
Tel 514 2222.
Fekaalivedu, survepesu, ummistuste likvideerimine. Tel 558 8811,
www.fekto.ee.
FIE Raivo Kägo. Likvideerin ummistusi 24/7. Tel 521 4808.

Odavad rõivad, Kastani 121. Kogu
kaup -20%. E-R 10-18, L 10-15.

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

Pakume ärilaenu alates 9% aastas!
Tegemist on finantsreklaamiga, palun tutvu finantsteenuste
tingimustega ning vajaduse korral
konsulteeri asjatundjaga. HLÜ
Geldex Eesti, rg-kood 14103465,
e-post info@geldexpank.ee,
tel 551 5560.
Printerid, toonerid, tindid. Müük
ja täitmine. Tartus Raekoja 13.
Tel 744 1100, futari.ee

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

Rakkekaevude kaevamine,
puhastamine, süvendamine ja
remont. Rõngaste vahetamine.
Tel 557 4792.
Santehnik. Tel 5361 5254.

Uus vann vanasse vanni, garantii 3
a. Lisainfo tel 503 1943,
www.vannvannis.ee.
Valmistame puidust uksi, aknaid
ja treppe. Tel 5567 9995.

Ostan Audi, Opeli, BMW, VW,
Fordi (kuni 2,0) kiirmüügi hinnaga.
Pakkuda võib kõike. Raha kohe.
Tel 5624 0824.

Alkoholi ja suitsetamise vastane
kodeerimine. Märja Margus,
tel 5669 0462 või
onneklubi.onepagefree.com
Kui Sa kannatad meeleoluhäirete
all, leiad toetust ja juhendust MTÜ
Avitus tugirühmast, mis toimub 2-3
korda kuus kl 18. Järgmised korrad
on 16. ja 30. nov ja 14. dets.
Tel 511 7261.

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

TUTVUS
60/170/72 koduse eluviisiga
mees soovib tutvuda sobivas vanuses Tartu naisega püsisuhteks.
Tiit, tel 5387 5713.

MÜÜK
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

Saunaahjud. Hind soodne. Teen
ka ahjusid tellimise peale Tartus.
Tel 5629 6070.

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

TEENUSED

TERVIS

Sind vaevavad hingamisteede
haigused? Külasta soolakambrit.
Anne 44. Ettetellimisel.
Tel 5353 0118.

Polsterdame uksi. Tel 550 7679

Pakume tasuta riideid ja jalanõusid 9.-11. nov kl 10-16, 12. nov kl
10-14 Tiigi 55, Tartu, Tartu Laste
Turvakodu

SÕIDUKID

Tasuta äravedu: vanametall,
kodumasinad, elektroonika,
vanapaber, akud. Prügi äravedu 7
€/m³. Tel 5825 9300.

Vaakumpump (uus), elelektrimootor (uus, 5,5 kw / 2850 p),
asünkroon elektrimootor (1,5 kw
/ 2850 p). Tel 5197 0870.

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

Vinüülheliplaadid Tartus hulgi (u
1200, klassikaline muusika, nõukapop). Mare, tel 5567 4704.

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

OST

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

Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.
Enne 1970. a kommipaberid, õllepudelisildid, tikutoosietiketid. Ka
kollektsioonid. Tel 5893 8528.
Erinevate kollektsioonide ost mündid, märgid, fotod, õllepudelid, paberrahad jm! Tel 5649 5292.

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

Videokassettide digitaliseerimine. Fototeenused. Tel 5808 4419,
fortiusfoto@gmail.com
Septikute, reoveemahutite ja kaevupumpade müük ja paigaldus.
Tel 5306 5322, info@reovesi.ee

Välismaa firmade asutamine ja
müük koos pangaarve avamisega,
firmade muudatused ja likvideerimine. Tel 508 9565, valmisfirma@
gmail.com, www.vatnocorp.com

EW plekist kommikarbid, kohvipurgid, rahakassad, reklaamsildid, kindlustussildid jm!
Tel 5649 5292.

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.
Ehitus- ja viimistlustööd (eraisik,
KÜ, firmad jms). Avatäidete paigaldus. Pikaajaline kogemus. Hea
hinna ja kvaliteedi suhe. Garantii.
Tel 510 0645.
Ehitus, remont ja siseviimistlus.
Tel 5686 5118.
Elektritööd! Kõik väikesed ja
suured elektritööd eraisikutele ja
firmadele. Head hinnad!
Tel 513 7844, www.elekter24.ee
Elektritööd! Küsi julgelt.
Tel 5687 2020.

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

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

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

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

Korstnapühkija Lõuna-Eestis, ka
maal. Ametlik akt, redel kaasas. Tel
5191 6605, proov.proov@mail.ee

Ohtlike puude langetamine. Tel
5822 8154, www.puulangetus.eu

Kunsti ost - maalid, graafika jm!
Muuda kasutuna seisev kunst rahaks! Parim hind! Tel 5649 5292.

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

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

Lehtede riisumine ja äravedu.
Tel 525 2862, www.kobruleht.ee

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

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

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

Korstnapühkija Marko Mesi,
küttekollete remont ja hooldus.
Tel 5805 0201.
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Soojuspumbad paigaldusega
eramajale. Tel 5623 7113, Tiigi 57,
Tartu, www.kliimasepp.ee

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

Igasugused märgid, medalid ja
ordenid. Ka laua- ja suveniirmedalid. Tel 5893 8528.

Tähelepanu naljasõbrad! Ootame
teid 13. novembril kl 12 Pepleri
27 suurde saali huumoritrupikese
Igihaljad päevapeole „Armas
tohter, avita!“. Sissepääs prii.
Tel 511 7261.
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