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Rahandusministeerium ei näita
suvalisi numbreid, ega see pole
mingi börsiettevõte.
Jaanus Marrandi
Vikerraadio, 16. november

2

UUDISED

Neljapäev, 23. november 2017

Anne kanalisse maetakse 10 000 eurot
Veealade rikastamise
projekti raames saavad
annelinlased kevadel
tuttuued puhkerajatised. Anne kanali Emajõe-poolsele kaldapealsele ehitatakse mõned
vaateplatvormid või
grillimisalad. Aga millised, otsustavad lõplikult
elanikud ise.
Blue Health nimeline pro
jekt sunnib maaülikooli tea
durid rahvaküsitluste põhjal
otsustama, milline neljast
suvisel avalikul arutelul kir
ja saanud ettepanekust pä
riselt kanali puhkeväärtust
suurendama hakkab. Ehitus
tööd on planeeritud varake
vadeks ning kümne tuhan
de euro võrra väärtuslikum
loodusala hakkab kohalikke
rõõmustama juba enne suve
algust.

Liha sussutama
Esimese variandina rajatak
se viis kaarja pingi ja keskel
asuva grillimisalusega puh
keala. Istekoha materjalivali
kul on vajalik lähtuda Emajõe
luha niiskest pinnasest. Arut
elu käigus selgus, et kindlasti
on vajalik infotahvel. Sealt
saab puhkaja lugeda, et pinki
ennast ei maksa lõkkemater
jalina kasutada ning oma joo
gitaara ja tekkinud prügi oleks
kena paigutada konteinerisse.
Selliseid elementaarseid os
kusi pole õnnestunud mõnel
kahejalgsel kahjuks siiamaani
omandada.
Debatil pakuti veel välja kir
ve paigutamist grillimisalale,
kuid see plaan maeti kiirelt
maha, kuna arvestama peab
linnakeskkonna tiheasustu
se ja erinevate nägemustega

terariista kasutusotstarbest.
Hullemal juhul lõpetab see
kirves kaasgrillija lihalikus
ihus ja kergemas versioonis
pole pärast kirvekangelast
enam puidust pinki, kus järg
mised huvilised istuda saak
sid. Veel toodi välja mõte, et
grillimiseks vajalik süsi on
siiski puhkajal endal vaja
kauplusest kaasa võtta. Koha
peal lõkkematerjali pakkuma
ei hakata.

Iibetõusu nimel
Teise võimalusena näevad
projektijuhid kahe veesilla
rajamist läbi pilliroo kanali
veepiirini. Sillad on kujunda
tud päevitamiseks sobilikuna
ning neid saab kasutada talvel
ka jääle minekuks ja kalasta
miseks. Ilmselt ei teki prob
leeme väikeses mahus pilliroo
mahaniitmisega ja parimal ju
hul leiavad pingid kasutust ka
uute maksumaksjate loomisel
linnaeelarvesse panustamise
eesmärgil.
Varasemast on teada, et pil
liroogu raja sisse lõikamisel
kostus sealt pimeduse saa
budes ikka kõva sahistamist.
Eks taha annelinlanegi oma
voodielusse vunki juurde tuua
ning vanainimeseasja ajamine
romantiliselt õõtsuvas pilli
roos on selleks justkui parim
linnaversioon.

Välikorter pakkumisel
Kolmanda ettepanekuna
toodi välja kahe vaateplat
vormi ehitamine. Kõrgemal
asuks veesilma vaatlemise
osa ning allpool oleks tuule
varjus päikese nautimise kor
rus. Pakuti välja ka infotahvli
lisamist veelindude kohta,
keda kanalis võimalik vaa
delda on.

Tagasisidena andis publik
teada, et allkorrusele planeeri
tud katusega päevituskorrust
ei saa liiga kinniseks ehitada.
Muidu koliks nii mõnigi sin
na oma kompsudega elama.
Samal ajal ei saa seljatagust ka
liiga hõredaks jätta – siis kaob
kevadpäikese soojendav mõju
ära ja tuul vuhiseb otse selga.

Privaatne õllenurgake
Neljanda võimaliku lahen
dusena käidi välja Sõpruse
silla koerteväljaku kanti jää
vale alale metallsõrestikust
platvormi ja puidust istekoh
tadega purde rajamine. Purde
äärde oleks võimalik randuda
ka paadiga ning sõrestiku sis
se on planeeritud grillimisau
guke.
Publiku hinnangul jääb
purre siiski veidi liiga kauge
le käidavamatest aladest ning
võib soodustada alkoholisõp
rade kogunemisi. Eks neid ko
gunemisi ole praegugi kahes
jõepoolses puhkepaviljonis
näha. Eriti popp on topsisõp
rade seas just Turusilla-pool
ne katusealune. Politseipat
rull küll tiirutab seal soojemal
ajal, kuid korraks laua alla
pandav Laua viin sellest joo
mata ei jää.
Üle terve Euroopa ellu vii
dav Blue Health programm
püüabki veealade rikastamise
ga lõõgastada elanike pingeid.
Et jääks seesama hundijalavesi
poest ostmata ja kork maha
keeramata. Tallinnas püütak
se sama eestvedamise käigus
rohkem elu sisse puhuda Kopli
rannale. Maaülikooli teadurid
soovivad, et plaanitav väike
muutuste sari muudab Anne
kanali veel mõnusamaks puh
kepaigaks.
STEN SANG
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LUGEJA KIRI
Võhikud
tugitoolis
Kes küll projekteeris Tartu
ringteed?
Näiteks Viljandi maantee
otsas asuv ring on juhi jaoks
ikka täielik õudukas, pead
korraga märke, liiklejaid ja
teekatet jälgima. Enne ma
arvasin, et oskan autoga sõita, sellel ringteel küll mitte.
Kuidas suured veoautod läbi
pääsevad, seda vist ametnikud tugitoolis ei taipa.
Siis veel Lammi tee ringtee, kus tänavakividest laotud
ringil pidevalt suured kivid
vedelevad. Tule taevas appi!
Kes ütles, et jalakäijate teele
paslikud kivid ka suurele teele
sobivad?

Andres Pool
linnamajanduse osakonna
juhataja asetäitja
Teedel võivad olla erinevad
omanikud ja seega ka erinevad tellijad. Viljandi ringliiklussõlm on Tallinna-Tartu-Luhamaa maanteel ja
sellel riigiteel on tööde tellijaks maanteeamet. Lammi
tänava liiklusring asub linnatänaval ja seal on tellijaks
selles rubriigis vastutavad linnaametnikud.
Sõltumata omanikest ja tellijatest häirivad Teid arvatavasti sõiduraja eraldamiseks
kasutatud äärised. Mõlema
liiklusringi puhul on tegu niinimetatud turboringiga, kus
enne ringile minekut peab
liikleja valima vastavalt soovitud sõidusuunale sõiduraja
ning ringil olles pole vajadust enam sõidurada muuta.
See tagab ringide parema ja
konfliktivabama läbilaskvuse.
Kahjuks paljud liiklejad ei tea,
ei mäleta või lihtsalt ei täida
liiklusseadust ja satuvad siis
segadusse ning on häiritud
liikluskorraldusest.
Nimetatud ringliiklussõlmed asuvad teedel, kus liiguvad just suured veokid ning
nemad saavad nendel ringristmikel hakkama. Loodame, et ka väiksemate autode
juhid täidavad liiklusseadust,
ning siis on mõlemad liiklusringid täiesti konfliktivabalt ja
ohutult läbitavad.
Allikas: Tartu LV

LINNAJUHTIDE
kopsakas hüvitis
Volikogu otsusega
määrati ametist priiks
saanud ühendomavalitsuse Tartu linn viiele
endisele juhile hüvitisi
kokku summas 49 771
eurot.
Sotsist abilinnapea Jar
no Laur saab hüvitist kolme
kuu ametipalga ulatuses ehk
9405 eurot. Mullu suvel ku
riteokahtlustusega ametist
lahkunud Kajar Lemberi ase
mel rahanduse ja ettevõtluse
abilinnapea kohalt lahkunud
Jaan Õunapuu teeneid korva
ti ühe kuupalga ulatuses ehk
3135 euroga.
Tartu linnavolikogu esime
he toolil edaspidi mitteistu
mise tingimusel tuli Vladimir
Šokmanile maksta kuu kesk
mine palk ehk ühtekokku
18 810 eurot. Sama valemi
järgi said lahkumistasu Täht
vere endine vallavanem Rein
Kokk (14 170 eurot) ja valla
volikogu eksesimees Urmas
Tartes (4251 eurot).
Kõik kõnealused summad
on brutotasud ehk neilt tu
leb saajatel tasuda tulumaks.

Traditsioonilisele jõu
lulaadale ja talvisele tantsu
päevale lisaks peetakse sel
aastal maha ka jõuluvanade
talimängud. Advendiaja püha
päevadel süüdatakse raeplatsil
advendiküünlad, esimene 3.
detsembril kell 17, mil süttivad
ka linna jõulutuled.
Kuusk võtab oma koha sis
se 28. novembril.
Keskväljakule paigaldatak
se seitse erinevas mõõdus ja
erineva kasutusotstarbega
klaaspaviljoni. Paviljonidest
moodustub raeplatsile küla,

Plahvatus Koolis
16. novembri õhtul toimus
Kooli tänava korteris kütmisel pliidi truubis selline
plahvatus, et tuba oli tahma
täis. Päästjad keelasid pliidi
edasise kütmise ning andsid
juhised pliidi hoolduseks ja
remondiks kohale kutsuda
pottsepp.

eurot soovib linn tuleval aastal maksta toetust Helsingi,
Stockholmi, Riia või Kopenhaageni suunalistele lendudele.

Linn omakorda peab tasuma
tööjõumaksud ehk kokku
kulub hüvitiste maksmiseks
66 593 eurot.
Linnasekretär Jüri Mölder
selgitas, et Lauri ja Õunapuu
hüvitise aluseks on kohaliku
omavalitsuse korralduse sea
dus, mille kohaselt võis lähtu
valt ametisoleku ajast maksta
hüvitist 1-3 kuu ametipalga
ulatuses. „Volikogu otsustas
hüvitise suuruse seaduses et
teantud vahemikus kaalutlus
õiguse alusel. Vladimir Šok
manile, Rein Kokale ja Urmas
Tartesele otsustati hüvitise

maksmine kohaliku omava
litsuse korralduse seaduse
koostoimes haldusreformi
seadusega. Nende puhul tu
lenes hüvitise suurus otseselt
seadusest ja volikogul teistsu
gune otsustamisruum puu
dus. Nimetatud isikute puhul
hüvitab kõik kulud riik.“
Mölder toonitas, et ükski
hüvitist saanud isik ei jätka
oma senisel ametikohal. Ka ei
makstud lahkujatest kellelegi
tulemuspreemiat ning seda ei
ole plaanis ka lähitulevikus
teha.
RASMUS REKAND

Raeplatsile kerkib valgusküla
Raekoja platsile kerkib
jõuludeks valgusküla ja
keerlevad karussellid.

LAUSEGA

200 000
Kõige magusamalt sai üle kullatud volikogu esimehe
kohalt taandunud Vladimir Šokman. 
NORDEN.EE

kus majades olijad saavad
üksteisega silmsidet hoida ja
vaadata jõulutuledes raekoja
platsi.
„Eriti mõnus on seal siis,
kui väljas sajab lörtsi. Kui ilm
paremat palet näitab, saab
nautida paviljonide vahe
le tekkivat mõnusat õueala
koos istepinkide, puust loo
makarussellide, peaaegu pä
ris puude ja elava tule pajaga,“
kirjeldas Jõululinn Tartu 2017
korraldaja Tiigi seltsimaja di
rektor Maris Peebo.
Paviljonides loetakse las
tele muinasjuttu ja müüakse
piparkooke. Ühte paviljoni
kolib pühadeks tükike bo
taanikaaeda, ühes töötab

kohvik, ühes korraldavad TÜ
muuseumi, Ahhaa ja Spark
Makerlabi noored teadla
sed ja leiutajad töötubasid.
Ühes klaasmajas võivad lap
sed põhupallidel pikutada ja
leiutajaks saamisest unistada.
Lisaks pannakse kaks sellist
majakest, kuhu mahuvadki
sisse ainult pisikesed tartla
sed ja nende sõbrad.
Paviljonide klaasdetailid
on viimaseid päevi tootmi
ses, puitkonstruktsioonid on
valmis ja värvimisel. Projek
tijuht Ragnar Kekkoneni sõ
nul ehitatakse sellel nädalal
näidispaviljon ühes angaaris
juba ka valmis.
KAUR PAVES
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asendatakse kahjustatud
puitosad ja osaliselt purunenud katusekivid ning rajatakse vihmavee äravoolurenn.
Tööd maksavad 38 578 eurot.

Vali armsaim
linnaosa
Inspireerituna fotograaf Merike Kotteri veebigaleriist
valib Tartu Ekspress parimat
linnaosa. Sel nädalal peetavas esimeses poolfinaalis
kohtuvad Põhja-, seejärel tuleval nädalal Lõuna-Tartu rajoonid. Hääletada saab meie
kodulehel.

Õnnetu poeskäik
Eelmisel nädalal puhkes
Narva maantee kaupluses
tüli kahe noor- ja ühe täismehe vahel. Tekkinud rü
seluses sai viga 28-aastane
härra.

Mozarti imed
Täna kell 18 tähistab II muusikakool TÜ muuseumi valges saalis oma 41. sünnipäeva kontserdiga „Mozarti
imeline maailm“ .

Teraapiline muusika
Reedel kell 11-18 peetakse
linnaraamatukogu IV korruse saalis Euroopa muusikateraapia päeva.

Kuivalt lugema
Linnaraamatukogu katuse
remonttööde käigus vahetatakse jaanuari lõpuks välja
amortiseerunud katteplekid,

SÄHVATUS

Värvi mustaks
Täna kell 18 tutvustab Tartmus praegu esimesel korrusel avatud Art Allmäe
isiknäituse „Paint It Black II“
tagamaid 2015. aastal Venemaal jõustunud seadusest,
millega salastati kõikide sõdurite surma põhjused.

Tuljak teksastes
29. novembril kell 16 peab
tekstiilikunstnik professor
Signe Kivi ERM-i Maailmafilmi kinosaalis loengu „Kas
teksapükstes tohib Tuljakut tantsida?“, mis käsitleb
kunstniku enda loodud ja
kantud moodi.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

AVALIK VÕI SALALIK? Kalda tee ja Sõpruse puiestee ristis paiknev liiklusmärk ajab Annelinna rahva
hulluks. Justkui avalik kõnnitee või hoopis...? 

AUGUST LUMM
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Palametsa
pajatused

Klassivihast nõretavas tundemöllus on taskurätik lisavarustusena obligatoorne.  MERIKE KOTTER

Linnahalli varjust välja
Laupäeval Vanemuises
esietenduv kassamuusikal „Hüljatud“ võistleb
paratamatult 16 aasta taguse Estonia tükiga, kust
pärineb ka hulk tänastest
näitlejatest – küll hoopis
küpsemas vormis.
Dirigent Martin Sildos tõdes,
et staaridest kubiseva näitlejas
konna proovide korraldamine
on suur logistiline ülesanne.
„See ei ole üldse lihtne, sest
inimeste elugraafikud on väga
kiired. Lendavad ühest Eesti või
Euroopa otsast teise,“ rääkis ta.

Tänavapoisist lavastajaks
Nii olnud soomlasest lavas
taja Samuel Harjanne jaoks pa
ras üllatus, kui ta nägi esimest
korda tabelit, kus oli kirjas, kes
millal kohal saab olla. „Ta on
väga osav planeerija ja leidnud
kuldse kesktee. Kui ei ole ühte
kohal, on teine, ja saame hak
kama,“ kiitis Sildos. „Lisaks os
kab ta artisti nii palju suunata,
et kui tema tehnilised võimed
ka alguses sealmaal pole, hak
kab ta lõpuks ikka seda tege
ma, mida lavastaja soovib.“
Harjanne on tükiga seotud
olnud väiksest poisist peale,
kui ta tänavapoiss Gavroche’i
kehastas. „Esialgu oligi lugu
mõeldud tema silmade läbi ju
tustada, hiljem kontseptsioon
muutus ja jutustajaks sai Jean
Valjean,“ selgitas Sildos. Lisaks
on Harjanne mänginud Enjol
ras’d, üliõpilaste grupi juhti,
ning nüüd siis otsapidi lavasta

jaks jõudnud.
Kodumaistegi tegijate seas
leiab hulga neid, kes omaaeg
se Tallinna projektiga seotud
olid. Näiteks Maria Listra
mängis toona Georg Malviuse
käe all väikest Cosette’i. „Nüüd
on ta suur Cosette – järjekord
ne huvitav fakt, mis lisab vürt
si ja värvi,“ arvas dirigent.

Armastus esimesest
noodist
Marko Matverest saab po
litseiinspektor Javert, nagu ka
16 aastat tagasi. „Siis oli ta aga
noor kutt, nüüd küps mees,“
hindas Sildos. Linnahallis En
jolras’na säranud Lauri Liiv teeb
nüüd härra Thénardieri – ini
mest, kel pole arusaama heast
ja halvast, õigest ja väärast.
Koit Toome oli eelmises
produktsioonis Marius – üli
õpilasest noor tulihing, kes ei
suuda otsustada, kas armastab
Cosette’i või tahab minna koos
Enjolras’ga revolutsiooni tege
ma ja kogu maailma päästma.
„Nüüd on ka tema küpsenud ja
häälde uued varjundid saanud
ning tema on üks põhipeatege
lastest – endine sunnitööline
Jean Valjean,“ märkis Sildos.
Samas tõdes dirigent, et
trupp sisaldab ka täiesti uusi
leide. „Üks neist on Mikk Saar,
suurepärane tenor, kes on ol
nud muusikateatri maailmast
mõnda aega eemal ja oma
bändiga tegelenud,“ meenutas
Sildos. „Nüüd tuli lihtsalt ette
laulma ja nii kui suu lahti tegi,
oli meil pilt selge: teine Jean

Valjean olemas.“
Pärisooperilauljatest tõi di
rigent esile Tamar Nugise, kes
ühes Matverega inspektor Ja
vieri kehastab. Ta suudab Sil
dose sõnul väga hästi näidelda,
mis muusikateatris alati ene
sestmõistetav polegi. „Teiselt
poolt on Kaarel Targo ju pu
hastverd näitleja, aga laulab
väga hästi ja on Mariuse rolli
teinud niivõrd huvitavaks, et
isegi need artistid, kes on va
rem seda tükki teinud ja pida
sid Mariust lihtsalt lollikeseks,
näevad temas nüüd sügavat ja
mitmetahulist karakterit, kel
le arengut on huvitav jälgida,“
lisas Sildos.

Eesti on suur
Mariusesse õnnetult armu
nud Eponine’i toovad tartlaste
ette Hedi Maaroos ja Kärt An
ton. „Mõlemad sobivad rolli
nagu rusikad silmaauku. Neil
on paar väga tugevat stseeni,
nii et võtke taskurätikud igaks
juhuks kaasa,“ hoiatas dirigent.
Kuidas aga ikkagi 4000-pea
lisele linnahalli täismajale
müüdud eelkäija varjust välja
tulla? Sildos möönis, et mõ
ningad kahtlused tõusid, kui ta
pärast „Ooperifantoomi“ järje
kordse suurteose välja pakkus.
„15 aastat on täpselt selline, et
võiks uue lavastajaga tüki välja
tuua,“ rahustas ta samas. „Tege
likult pole selles midagi imelik
ku, sest „Aidat“ või „Carmenit“
teevad Vanemuine ja Estonia ju
samal ajal. Eesti on suur riik.“
KAUR PAVES
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PUNANE
KUKK
Meelis Kaldalu Tartu vangla päevikud

NR 1

Poliitvangil ei lubata surra
Kusagil kaugel seitsme kaubanduskeskuse ja
Ropka tööstusrajooni taga asub aasta betoo
nehitis 2002.
Siit lähedalt läheb mööda ka Ihaste sild, veel
üks aasta betoonehitis (2015), ning küllap on iga
sillaületaja mõnikord mõelnud, mis toimub selle
sõbralikult beežides toonides ja tagasihoidlikult
triibulise maja okastraadi ja akende taga. Korra
või paar aastas toimuvad ekskursioonid olevat
nädalaid ja isegi kuid varem üle broneeritud, ja
igaüht, kel ennast kirja panna õnnestub, ikka
gi sisse ei lasta... nii et uudishimu on inimlik ja
täiesti loomulik... aga ettevaatust! Soovidel on
teinekord komme täide minna.
Minu tee tõi siia linna teisest otsast, Tartu
arestimajast. Too Lõunakeskuse veerel paik
nev pisike püstak jäi mulle vist lihtsalt kitsaks.
Igal juhul tundsin kolmandal järjestikusel ööl,
et süda kipub ventilatsioonist kambrisse tun
givast suitsuvingust seisma jääma.
Kuna mul arstiharidus puudub, otsustasin
konsulteerida spetsialistidega ja vajutasin
seinal olevat nuppu. Uni oli nagunii läinud,
sest laes ilutsevat seasilma ei seganud temasse
topitud arvukad närimiskummid. Pääsu pol
nud ka voodi all, kuhu ma koos madratsi ja
bulgaaria kirjaniku Bogomil Rajnovi kollase
laigulise teosega „Surra tohib vaid äärmisel
juhul“ pugenud olin.

Korrapidaja Viktor Reiko pistis oma nirgi
näo klaasi taha.
„Mis sa nüüd tahad?“
„Süda jätab lööke vahele.“
„Mul ei ole sulle midagi anda, võta aspiriini!“
„Aga kui ei aita?“
„Peab aitama. Valeväljakutse eest lähed
kartsa!“
Kartserisse ma ei läinud, aga Ibumetin ka
ei mõjunud. Poole tunni pärast saabus hoo
pis kiirabi ning mõõtis mu veresuhkrut ja tei
si kahtlaselt normis näitusid. See, et ma juba
pool päeva näljastreiki olin pidanud, ei paist
nud neid kuigivõrd huvitavat.
Vene poiss võttis asja kerge huumoriga,
eestlane põrnitses salamisi kahtlustavalt tüh
jal naabernaril lebavat vahistamismäärust ja
teisi dokumente.
Meelis Kaldalu on valimisliidu Südamega Tartu asutaja, kes võeti 26. oktoobril kaheks kuuks
vahi alla kahtlustatuna lühisõnumi saatmises
Tartu häirekeskuse numbrile 10. oktoobril kell
20.42, sooviga häirida ERR-i linnapeakandidaatide debatti. Mainitud sõnum: „UUDIS teile valimised on ebaseaduslikud ETV tartustuudio lohkeb kell 21.15 bomm-UUDIS teile.“ Kaldalu eitas
eelkohtus sõnumi saatmist ja on artikli ilmudes
enda sõnul juba neljandat nädalat näljastreigil.
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VABA AEG

KINO
CINAMON
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Mõrv Idaekspressis

EHITUS

Saematerjal ja välisvoodrilaud
otse tootjalt. Transport. Tel
5656 4624, oliver@puiduplats.ee

KINNISVARA MÜÜK

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!

Kalda tee 30, tel 507 8230,
www.sõiduõppe.ee,
soiduoppe@gmail.com

KÜTE

24.11 kell 15.20, 20; 25.–29.11
kell 15.30, 20; 30.11 kell 15.20,
19.45 Mõrv Idaekspressis
24.–29.11 kell 22.20; 30.11 kell
22 Pahad emmed 2

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

24.11 kell 13.20, 17.45, 20.10;
25.–28.11 kell 13.20, 18, 20.10;
29.11 kell 13.15, 18, 19.45;
30.11 kell 13.20, 17.45 Papside
lahing 2
24.11 kell 13.30; 25.–30.11
kell 12.45 Pettson ja Findus:
Maailma parimad jõulud

8.12 kell 21.30 Hea Story

KARLOVA TEATER

24.–28.11 kell 15.40, 22.10;
29.11 kell 15.10, 21.45; 30.11
kell 16, 22.20 Svingerid

EESTI RAHVA MUUSEUM
23.11 kell 19 Andreas Lend ja
Allan Jakobi

30.11 kell 19 Tuksam ja Tõun:
Hilissügisene

24.–28., 30.11 kell 13.10; 29.11
kell 12.30 Thor: Ragnarok
24.11 kell 11.30, 12.30, 14.45;
25.–28., 30.11 kell 11.30,
12.30; 29.11 kell 11.45, 13.30
Väike vampiir
24.11 kell 15.15, 17.30; 25.–26.,
28.11 kell 14.30, 17.30; 27.11
kell 14.30, 17.30, 22; 29.11 kell
14.30, 17.15; 30.11 kell 14.30,
20 Õigluse liiga

24.11 kell 19 Jaak Sooäär,
Henno Kelp, Kristjan Kallas
feat Robert Linna

24.11 kell 21 Velikije Luki 35

29.11 kell 19 Mari Kalkun:
Ilmamõtsan

24.11 kell 11 Euroopa muusikateraapia päev 2017 - Kuulen Su häält!

5.12 kell 19 Sandra ja Jalmar
Vabarna
6.12 kell 19 Kimmo Pohjonen
7.12 kell 19 Hedvig Hanson:
Talvine soojus

25.11 kell 21.30 Absolute
2.12 kell 21.30 Bad Orange

25.11 kell 19 festival Credo.
Esineb vanavene muusika
ansambel Sirin

Ehitus- ja renoveerimistööd vundamendist katuseni. Projektid,
materjalid, teostus.
Tel 5820 2040.
Ehitus, katus, remont, viimistlus,
lammutustööd. Teeme üle Lõuna-Eesti. Tel 5858 6953.
Ehitustööd. Katused, fassaadid,
vundamendid. Tel 529 2146,
www.renoveh.ee

Suur elamukrunt Elva linna servas,
Kaseküla 9 (üp 9042 m², vee- ja
kanali otsad 170 m, projekteerimistingimused, 25 000 €). Kutseline
maakler Peeter Meus, tel 506 2212,
786 8080, www.aadlivillakv.ee

KINNISVARA OST

GENIALISTIDE KLUBI

TARTU ÜLIKOOLI AULA

Garaaž Tartus. Kõik pakkumised on
oodatud. Tel 5363 4295.

23.11 kell 22.30 DJ Helena
Teemets

2.12 kell 18 Vesper

29.11 kell 17.45; 30.11 kell
19.30, 21.30 Eellinastused:
Papside lahing 2

24.11 kell 21.30 Privil

PAULUSE KIRIK

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

23.11 kell 19 Tartu folgiklubi:
Marju Kõivupuu

9.12 kell 19 Jochen Rueckert
Quartet feat Mark Turner
(Saksamaa-USA)

BIG BEN PUBI

LINNARAAMATUKOGU

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

2-3-toal remonti vajav korter
rahulikus piirkonnas väiksemas
majas, I-II korrus. Või vahetada
maamaja vastu Põlvamaal (50 km
Tartust). Tel 505 4018.

24.–28., 30.11 kell 14.45;
29.11 kell 15.20 Eellinastused:
Paddingtoni seiklused 2

KONTSERT

KLUBI ROCK & ROLL

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

8.12 kell 21 Jaan Pehk, Impromachine4000, Õnne 14
JAANI KIRIK
24.11 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esineb
Anna Humal (organ)

SISEVETE SAATKOND

TARTU ÜLIKOOLI
MUUSEUMI VALGE SAAL
23.11 kell 18 Tartu II muusikakooli aastapäevakontsert
Mozarti imeline maailm

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

1.12 kell 19 kontserdisari Pihtimused. Šostakovitš. Keelpillikvartett Ardor

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

VABANK
24.11 kell 23 Caater

22.11 kell 19 Anton Baranov
(Venemaa)

OÜ Estest PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215.
Talumaja koos maaga. Hooned
võivad vajada põhjalikku remonti.
Tel 508 0065.

TUBINA SAAL

VANEMUISE
KONTSERDIMAJA

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

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

5.12 kell 12 lastekontsert Vanavanemate jõulud

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

KOOLITUS

Kõik ehitustööd ühest kohast:
www.innover.ee. Tel 5904 2174.

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

Haluküte OÜ müüb lõhutud küttepuid lahtiselt, võrgus, konteineris + lõikamisjääke.
Tel 504 3100.
Kuiv kask 30 sm, 40 l, võrk 2,1 €;
lepp 50 sm, 40 €; kask 44 €; katlapuud lepp, saar, väiksed kogused.
Tel 521 2015.
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.
Puitbrikett (koostis kuusk ja kask).
Tel 511 9782.

LOOMAD
Müüa Eesti hagija isane kutsikas.
Tel 504 1924, http://fotoalbum.ee/
photos/jahisarv/sets/1471607

PAKUN TÖÖD
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.

Lamekatusetööd. Garantii ja kestvus taskukohase hinnaga.
Tel 5662 9930.

Otsin füüsika ja keemia koduõpetajat gümnaasiumiõpilasele
(10. klass). Tel 502 8534,
margus.turkson@gmail.com

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

Ahju- ja katlapuud (50 cm, kuivad,
lepp, haab, kask). Tel 5301 1161.

Sõiduõppe ABC lõppastme-,
ADR-, ameti- ja järelkoolitused.

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
Puitukse valmistajale.
Tel 508 7538, info@albero.ee

RIIDED

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

Jõe butiigis kogu kaup -20% (va
lambanahad). Soola 10. Esimestele
parim valik! Fb: Jõe butiik

Elektritööd! Kõik väikesed ja
suured elektritööd eraisikutele ja
firmadele. Head hinnad!
Tel 513 7844, www.elekter24.ee

Odavad rõivad, Kastani 121. Kogu
kaup -50%. Esmaspäeval uus kaup.
E-R 10-18, L 10-15.

Elektritööd! Küsi julgelt.
Tel 5687 2020.

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
Santehnik. Tel 5361 5254.

TERVIS

SÕIDUKID

Ostan Audi, Opeli, BMW, VW,
Fordi (kuni 2,0) kiirmüügi hinnaga.
Pakkuda võib kõike. Raha kohe.
Tel 5624 0824.
Ostan Moskvitš 408, 412, 2140,
2125, 2137 kasutamata või uusi
varuosasid ja keredetaile.
Tel 5593 8361.

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

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

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

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

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

Jõuluks pingevabaks! Advaita
massaažiruumis, Vaksali 17A (3. k)
kõik massaažid 20% odavamad.
Vaata: advaita.ee Tel 5558 4585,
akartul@hotmail.com

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

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

Ehete, hõbeda, müntide, märkide, raamatute jne ost! Head
hinnad! Raha kohe! Tel 5803 6752.
EW plekist kommikarbid, kohvipurgid, rahakassad, reklaamsildid, kindlustussildid jm!
Tel 5649 5292.

Sõiduautode kokkuost. Väga
kiired tehingud! Raha kohe kätte!
Tel 553 3060, www.carus.ee
Sõidukite ja veokite keretööd ja
taastamine. Uued ja kasutatud
keredetailid soodsalt.
Tel 504 0334.

Graafika ja maalide ost! Ka nõuka!
Tee oma mõttetult seisvad pildid
rahaks! Tel 5607 7449.

Vanad fotod, fotoalbumid,
postkaardid! Ka fotoaparaadid ja
objektiivid! Raha kohe!
Tel 5649 5292.

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

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

Tulede põhjalik taastamine, poleerimine Tartus (30 € paar).
Tel 5456 3333, www.alivinauto.ee

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

TUTVUS

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

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

MÜÜK
Teen tellimustöid. Maalin õlivärvidega foto järgi portreesid.
kairimaalid@gmail.com
Toyota sõiduautode hooldus ja
remonditööd. Poleerimine.
Tel 514 2222.
Korstnapühkija Marko Mesi,
küttekollete remont ja hooldus.
Tel 5805 0201.

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

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

Korstnapühkija Tartus. Kutsu
TahmaToomas. Tel 5347 4363,
www.tahmatoomas.ee
Uus vann vanasse vanni, garantii 3
a. Lisainfo tel 503 1943,
www.vannvannis.ee.
Valmistame puidust uksi, aknaid
ja treppe. Tel 5567 9995.
Veemõõturite vahetus. Segistite,
boilerite, siugtorude, WC-pottide
remont või vahetus.
Tel 5616 4389.
Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.
Arvutite hooldus, remont ja varuosad Tartus Lõunakeskuses.
OÜ Maxi IT, tel 5452 2200.

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

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

OST

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

Boilerite puhastus, veemõõtjate
vahetus, san-tehnilised tööd.
Tel 5646 9025, 734 8044.

Vanad märgid, koolimärgid,
spordimärgid, medalid, ordenid
jm! Parim hind, raha kohe!
Tel 5649 5292.
Vanad raamatud, maalid, graafika, postkaardid, fotod, merevaigust ehted, mööbel, märgid,
medalid, samovarid, mündid,
paberraha. Tel 5829 9810,
kristiinas95@gmail.com

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

Kärcheri tekstiilipesuri rent
Tartus! Hind 30 € päev, tasuta
transport. Tel 517 3277,
www.pesurid.ee

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.

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

Autode diagnostika ja elektritööd Tartus. Tel 506 9367, vaata –
www.jaad.ee

Ostan sellise vaasi hinnaga 20 €.
Võib ka teist värvi olla! Tulen ise
kohale. Tel 5803 6752.

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

Ostan Moskvitš IZ Kombi uued
tagatuled. Võib pakkuda ka teisi
juppe. Tel 5593 8361.

Korstnapühkja Lõuna-Eestis, ka
maal. Ametlik akt, redel kaasas. Tel
5191 6605, proov.proov@mail.ee
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Videokassettide digitaliseerimine. Fototeenused. Tel 5808 4419,
fortiusfoto@gmail.com

Kulla ja hõbeda kokkuost turu
parima hinnaga! J. Kuperjanovi 62.
Tel 5815 0312,
emilia.collection@mail.ee

Vanavara kokkuost! J. Kuperjanovi 62. Tel 5815 0312,
www.emiliaantiik.ee

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.
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.

Vene-aegsed ja vanemad rahad,tehnikaajakirjad, raamatud,
ordenid, rinnamärgid, dokumendid, fotod, kellad, fototehnika,
raadio, portsigar, habeme- ja
taskunoad, jahitrofeed jpm. Kõik
vana huvitab! Tel 5872 5458.

VABA AEG
Dj Heiki tellimine pidudele. Jõuluvana tellimine Tartus al 30 €. Tel
5618 1139, heiki.hainsalu@mail.ee

TEATED
NB! XXL kirbuturul (Anne 63)
boksis E27 ja riiulitel F21 ja F22
müügil palju põnevat.
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