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Insener nõuab suuremaid busse
Enne kui palju kirutud
loogikakaugeid bussiliine ümber korraldama
hakata, tuleks eluaegse
elektriinseneri hinnangul
praegusteski ühissõidukites kord majja lüüa.

malt mingis osas ka tihedamad liinigraafikud.“

Ülipikk intervall

Igal teemal sõnaka (varem ka
volitatud) elektriinseneri Jüri
Laursoni vanaduspõlv eeldab
pidevat linnaliinibussidega
ringikärutamist. Paraku võib
võimalikult väikesteks optimeeritud bussides sõitmist
tema hinnangul samastada
peru hobuse seljas ratsutamisega. „Bussi sisenenud inimene peab kiirelt kinni haarama
ümber tugiposti, et pikali ei
kukuks. Samal ajal peab jõudma tuvasti juures kaarti vibutada,“ kirjeldas ta autotute
Kolgata teed.

Lunastus Hiinalinnale
Lapsekäruga on ülekoormatud Sebe raudruuna Laursoni tähelepanekute kohaselt
aga suisa võimatu end peale
murda. Lisaks puuduvad normaalsel tasapinnal istmed.
„Need asuvad põrandast tihti
kõrgemal platvormil, tahapoole minnes isegi kaks astet.
Istmele jõudmiseks peab reisija
sinna ronima, mida vanemad
inimesed sageli ei suuda,“ jätkas insener südantlõhestavat
tiraadi. „Kukkumise vältimiseks nad hoiavad pigem tulbast
kõvasti kinni. Bussi liikumise
ajal istmeni jõudmine on sageli füüsiliselt nõrgale või treenimata inimesele ohtlik.“
Laurson on peamiseks
väitluspartneriks välja valinud teise endise, ekslogistik
Mihkel Langebrauni, kes on
visandanud suisa täiesti uue
ühistranspordi skeemi. Langebrauni mõttelennu tugisambaks on jagada liiklus neljaks
pea- ja kuueks kõrvalliiniks,
kusjuures viimastel võiks
parema manööverdamise ja
kokkuhoiu huvides kasutada
väiksemaid busse. Nii saaks
sama eelarve juures peamistel
trassidel graafikut oluliselt tihendada ning samas katta ära
ka linnaosad (näiteks Ropka,

Validaatorite süsteem ei ole isehakanud ekspertide lootusi õigustanud. 

Mihkel Langebrauni nägemuses tuleks liinivõrk
kaheks lüüa.

Ülejõe, Jaamamõisa), kust seni
üldse kaarega mööda vuratud.
Arvamusliider Laursoni ajab
väide, et tõhusa bussiliikluse
saaks linna ka raha lisamata,
lihtsalt naerma. „See on muidugi hea soovitus, kuid kah-

juks tänapäeval ilma rahata ei
saa midagi, välja arvatud vahest tänaval peksa,“ lajatas ta.

Üle ridade
Laursoni väärtussüsteemi
kohaselt võib väiksemat bus-
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si küll mugavam juhtida olla,
kuid sõitjate mugavusest ei saa
seal juttugi olla. „Busside headuse esmaeeliseks ei saa kuidagi pidada odavust, manööverdamise võimet ja väikest
kütusekulu, vaid esikohal
peaks olema reisijate mugavus
ja ohutus,“ kõlab elektriinseneri postulaat.
Langebraun omalt poolt
soovitas Laursonil tema mõtteid lugeda ikkagi täpselt, mitte üle ridade. Ta rõhutas, et
suurtel liinidel, mis kolmveerandi ulatuses peaksid kokku
langema seniste 1., 3. ja 4. liiniga, jääksid ka tema plaanis kihutama suure mahutavusega
bussid.
„Kõrvalliinid teenindavad
neid liine, mis sõidavad linnaosade vahel, väiksemaid
tänavaid pidi, ja kus juba
puhtalt elanike tiheduse
tõttu on ka väiksem reisijate
arv,“ märkis ekslogistik. „Samal ajal saab ju linn jooksvalt
otsustada, kui inimestel on
bussi mahtumisega probleeme, mõnel liinil kasutada
suuremat bussi. Väiksemaid
busse kompenseerivad vähe-

Laursonil on aga praeguste
hädade süüdlane kindlalt teada. „Kindlasti on nende punaste väikebusside ostmisel
tehtud riigihange, kus jäeti arvestama reisijate mugavused,“
kahtlustas ta. „Järelikult head
bussi odava hinna eest ei saa
ja tõhusat bussiliiklust raha
lisamata pole võimalik saavutada.“
Laurson jäi skeptiliseks ka
2015. aastal kasutusele võetud tuvastite suhtes, mis ei
ole andnud soovitud tulemust
ühistranspordi paremaks korraldamiseks. „Mõnel liinil on
busside ooteajad liiga pikad,
intervallid ulatuvad sageli
30-40 minutini,“ kurtis ta koduliin 7-le viidates. „Esmatähtis oleks teha ühistransport
inimestele kõige meeldivamaks ja mugavamaks liiklemise viisiks.“

Samasse auku
Siinkohal leidsidki kaks
maailmaparandajat ühisosa.
Langebraun rõhutas omakorda, et probleemiks pole mitte
see, et huvilised bussi ära ei
mahuks, vaid see, et bussid
lihtsalt sõidavad liiga harva.
„Eks selle võrra on inimesi ka
muidugi mõnes bussis rohkem, et graafikud liiga hõredad
on,“ möönis ta.
Langebrauni unistus, mille
ta oma ajaveebis ka detailselt
visandanud on, seisnebki liinivõrgu efektiivsemaks muutmises nii, et see kataks suurema osa linnast ja võimaldaks
mugavamaid otsesõite, sealjuures mitte ainult läbi kesklinna.
„Liinivõrgu muutmine tekitas ka efekti, kus suuremate sõidutiheduste juures tuli
aastane kilometraaž samasse
auku – see tuleneb nähtavasti lisandunud efektiivsusest,
mille enda liiniskeemis saavutasin, kasutades otsemaid
marsruute ja väiksemat arvu
liine,“ kinnitas ta.
KAUR PAVES
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LUGEJA KIRI

Kivikese
huligaanid
Roosi 24a asub garaažide
kompleks, olen ühe boksi
omanik.
Iga päev pargivad nahaalsed kaaskodanikud
minu garaaži sissesõidu
kinni. Enamik neist parkijatest on inimesed, kes
käivad oma lastel järel Kivikese lasteaias. Olukord
läks veel hullemaks pärast
seda, kui Roosi tänavast
tehti allee ja keelati parkimine.
Mida saan mina teha, et
saaksin mulle sobival ajal
oma garaaži kasutada?
Kahjuks ma ei tea, kellele ülejäänud seitse boksi
kuuluvad. Üksikisikuna
ei ole mul sellist raha, et
tervele kompleksile aed
ümber teha. Kas ma tohin
paigaldada sissesõidukeelu märgi garaažide sissesõidule? Või parkimis- ja
peatumiskeelu märgi? Või
midagi muud?

Ahto Meho
alalise liikluskorralduse
peaspetsialist
Roosi 24a garaažideesine
ala on jagatud seitsmeks
ligikaudu 3,5 meetri laiuseks kinnistuks, millel
igaühel paikneb üks garaaž. Kinnistu omanikul
on õigus korraldada parkimist ainult oma kinnistu piires.
Liiklusseaduse kohaselt
ei tohi peatada ega parkida sõidukit nii, et see võib
sulgeda teiste sõidukite
liikluse sissesõiduks või
väljasõiduks hoovi, garaaži, õuealale ja teega
külgnevale alale, ega takistada jalakäija liikumist
ülekäigurajal ja ristmikul
kõnniteede kulgemise
suunas. Üldjuhul on aidanud, kui paigaldada näiteks garaažiuksele infotahvel kirjega „Ära pargi
ukse ette“ ja keelumärgi
kujutis. Parkimisnõuete
rikkumistest saab teada
anda linnavalitsuse menetlusteenistusele.
Allikas: Tartu LV
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Aadressilt Raatuse 37 (ehitatud 1905) leiab korterelamu ja
riideäri. 
MERIKE KOTTER

Unikaalne
toidulabor

selle suitsutoru vahelaele liiga lähedale pannud.

Täna avatakse maaülikooli
toiduteaduse ja toiduainete
tehnoloogia õppetoolis unikaalne laborikompleks, mis
võimaldab tudengitel õpitut
kohe praktiliselt ellu viia ja
esmakordselt kasutada tootearenduses väga väikeseid
tooraine koguseid.

Ülikooli avariitööd
Kanalisatsioonikaevude avariitööde tõttu Ülikooli 14 juures on täna seal liiklemis- ja
parkimistingimused piiratud.
Hõivatud on üks sõiduteepool 20 meetri ulatuses.

250

eurot plaanib linn hakata
maksma matusetoetust.

Toetus
stalinismiohvrile
Raad eraldas reservfondist
3000 eurot Ago Pärtelpojale stalinismi poliitvangi ja
kauaaegse silmapaistva arsti
Heino Noore mälestusteraamatu väljaandmiseks.

Väärtuslikud sarad
tekitavad dilemma
Raatuse tänavat iseloomustavate üle saja-aastaste hoonete tulevik on
detailplaneeringu vastuvõtmisel lahtine, kuna
need ei sobi teps mitte
linna praeguse üldplaneeringuga.
Detailplaneeringu koostanud ruumilise planeerimise konsultatsiooniettevõtte
Hendrikson & Ko planeerija
projektijuhi Jaana Veskimeistri
sõnul tuleb linnavolikogu suvel kehtestatud niiöelda tervisekeskuse detailplaneeringus
määratud kohustusliku ehitusjoonega jätkata ka Raatuse,
Põik ja Pika tänava vahelise ala
detailplaneeringus.
Kohustuslik ehitusjoon
tähendab, et hoone peab tänavapiirist paiknema kindlal
(antud juhul kuue meetri) kaugusel. Olemasolevad Raatuse
37 ja 41 hooned ulatuvad aga
üle kavandatava ehitusjoone.

Kes iganes sel alal lõpuks
ehitama hakkab, peab arvestama planeeringuga võimaldatud kahe variandiga. Tuleb
kas eirata uut ehitusjoont
ning uushoonestus majade
külge paigutada või lammutada olemasolevad majad ja
uute majade fassaad tuua joone taha.

Põles puhtaks
Kinnistu omanik ja ettevõtte Piibeleht Arendus juht Madis Soodla leidis, et ajalooline
väärtus on majadel igati olemas, kuid aeg on neid hooneid
tugevalt räsinud. Raatuse 41
tarest jäid viimases sõjas alles
vaid loode- ja edelapoolsed
seinad. Raatuse 37 aga on eest
puitkonstruktsioonist täiesti
puhtaks põlenud.
„Nende väsinud asjade käigus hoidmine on suur ponnistus ja asja otstarbekus tekitab
loomulikult kenakesi küsimärke. Eks hoonete hoidmise

poole pealt vaadatakse esmajärjekorras ikka omaniku
otsa,“ tõdes Soodla.

Kesine ilu
Omanik lausus, et kuna
Raatuse tänaval on esimestel
korrustel ette nähtud kasutusele jätta äripinnad, siis võib
vana hoonestusmaht isegi sobida. „Kena aspekti võiks need
tänavaäärsed fassaadid anda
küll, samas ahhetamapanevat
ilu seal nagu ei paista,“ arutles
ta.
Detailplaneeringus on selge
sõnaga kirjas lause, mis mõlemad hooned sõjaeelses stiilis
rahuldavas seisukorras linnamajadeks ristib. Linnavalitsuse
üldplaneeringuteenistuse juhataja Indrek Ranniku ütles, et
hoonete puhul ei ole tegu küll
kultuuri- ega ajaloomälestistega, see-eest aga piirkonnale
oluliste ja kena arhitektuuriga
majadega.
VAHUR JOA

Laul tantsuks
Aasta tagasi Tartu tantsuklubis toimunud teemaõhtu „Tantsuks laulmine“
osutus väga vaheldusrikkaks
ja põnevaks, lauldi tantsulaule ja mängiti laulumänge
pausideta viis tundi jutti. 31.
jaanuaril kell 20 tuleb ettevõtmine kordamisele.

Suur olümpiapidu
26. jaanuaril algusega kell 11
leiab V konverentsikeskuses
aset spordimuuseumi avalik
konverents, mis toob rahva
ette olümpiamedalistid eesotsas Gerd Kanteri, Allar Levandi ja Jüri Tammega.

Võitlus läbi
Linn sai pärast pikka kohtuvaidlust viimaks käed lüüa
bussihanke võitja GoBusiga,
mille tulemusena hakkavad
tuleva aasta juulist tänavatel
vurama eranditult metaangaasil liikuvad ühissõidukid.

R.I.P kanad

Võidupärg Ladevile

23. jaanuari keskpäeval läks
Peipsiääre vallas Vea külas
põlema laut, mille tagajärjel
leidis oma otsa viis või kuus
kana. Menetlusinspektorid
selgitasid, et omanik oli ise
paigaldanud lauta ahju, kuid

Kolmandik Tartu Ekspressi
kodulehel hääletanuist valis linna eelmise aasta suurimaks pätiks Andri Ladevi,
kelle vägitegude sekka kuulub muu hulgas väikelapse
keeva veega üle valamine.

SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

ELAV SÖÖGILAUD: otse Tasku kõrval võis keset
päeva märgata stseeni Hitchcocki tippteosest. 

MERIKE KOTTER
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Palametsa
pajatused
451.

Ainult naisnäitlejate lavale lubamine on lavastaja hinnangul tühine nüanss. 

GABRIELA LIIVAMÄGI

Põgeniku lapsetapp
tekitab kaastunnet
Vanemuise selle aasta
esimene uustükk „Medeia“ kannab vaatamata
igivanale käsikirjale igavikulisi väärtuseid äratõugatu paratamatutest
valikutest.
431 aastat enne meie ajaarvamist sündinud Euripidese
näidend on väidetavalt vähemalt 30. omataoline, mis Vana-Kreeka Medeia ja Iasoni
müüdi põhjal lavale toodud.
Ometi on kõik varasemad
praktiliselt unustatud, ehkki
Ateena 20 000 kodaniku ees
olla Euripidese versioon kui
ülearu uuenduslik välja vilistatud.

Võõra valu
„Usun, et kui küsida inimeste käest, millest räägib
„Medeia“, siis kõige sagedasem
vastus on näidend naisest, kes
tapab oma lapsed – nii palju
ikka teatakse,“ pakkus lavastaja Tiit Palu peamist erinevust
selgitades. „Müüdis aga Medeia oma lapsi ei tapa ning ka
kõikides eelnevates näitemängudes enne Euripidest mitte –
seda tegi varem hullunud Korintose rahvas.“
Veelgi olulisemaks pidas
Palu tõika, et Euripides esimesena peakangelanna suhtes

empaatiat ja sümpaatiat tundis. Kirjutavad ju iga aja näitekirjanikud oma kaasaegsetele ning Euripidese ajal liikus
Ateenas ringi palju rahvast,
nende seas ka põgenikke, kelle õigusi parasjagu kitsendati.
„„Medeia“ on müüt naisest, kes
on tulnud võõralt maalt, andnud kõik ja loobunud kõigest,
et sulanduda Kreeka ühiskonda. Nüüd, kui mees tema juurest on lahkunud, on ta jäänud täiesti üksi nii füüsiliselt
kui ka hingeliselt,“ resümeeris
Palu. „Ta peab midagi ette võtma ja kohe.“
Nii asendubki müüdi-Medeia, kuri võõramaine nõid,
Euripidese variandis naisega,
kes on ülekohtuselt võõrasse
ühiskonda üksi jäetud. „Ta on
sunnitud sealt lahkuma, aga
tal ei ole kuhugi minna, sest
armastuse nimel on ta põletanud kõik sillad. Euripides viis
laste tapmise naise enda kätte
ja tahtis sellega kujutada veelgi suuremat väljapääsmatuse
tunnet,“ rääkis lavastaja.

Vulgaarne sotsioloogia
Kui Nõukogude Liidus ülisuurt populaarsust kogunud
Ljudmilla R azumovskaja
„Medeias“ mängis olulist rolli
proletaarne koor, siis tänapäeval me Palu sõnul „veel“

ideoloogiates õnneks nii kinni
pole. „Kuid mis toimub meie
sisemise vabadusega või inimeste vahel, on ju igioluline,“
selgitas ta. „Ka meie poolehoid
kuulub Medeiale, me püüame
teda mõista ja töötlus tugineb
Euripidese esmasissetoodule,
kuid on siiski originaalne.“
Omalaadse võttena mängivad kõiki rolle Sadamateatris
naisnäitlejad, kuid Palu keeldus sellele asjaolule ülearu
suurt tähendust omistamast.
„Mind huvitab rohkem see,
mis toimub inimese sees,“
põhjendas ta. „Tundub, et tänapäev on tiine mehe ja naise
suhte vulgaarsotsioloogilisest
kirjeldamisest. Oleme püüdnud otsida inimlikku valu ja
julgen öelda, et see on vist meil
õnnestunud.“
Palu tõdes, et vana teksti
tegemine uuena avab haava
kogu pikkuses. „Näeme, mis
on muutunud ja mis mitte: inimestena oleme samasugused,
aga alatust on vist tulnud juurde,“ hindas ta. „Võib-olla on tänapäeval rohkem võimalusi ka
väljavisatuna ellu jääda, kuid
sotsiaalse paaria staatust pole
sugugi kergem kanda. Inimesed on jätkuvalt liikvel ja valmis armastuse nimel loobuma
peaaegu kõigest.“
KAUR PAVES
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Uuno Kivilinnast
Jobud võlla, töömehed tõlda
Mind mesikavalalt valimisliitu
meelitanud Meelis Kaldalu ja
Reio Lauritsa juhtum on viinud mind äratundmiseni, et
surmanuhtlus tuleks Eestis
taastada.
Olgu ma pealegi Joosep
Toots, kuid nii kaugele ei läheks ma eales, et kedagi pommiga ähvardama hakkaksin.
Ega need poisid mulle algusest
peale päris normaalsed tundunud – minu mõõt sai täis siis,
kui mind Raadio 2 eetrisse
valimisdebatile kutsuti, aga lõpuks nende tohmanite pärast
uksest sissegi ei lastud. Jõudu
siis Meelisele vanglas ja Reiole
hullumajas.

Igatsen kinnimajja
Eesti seadused on selle koha
pealt ikka naeruväärsed. Ma
võin kojamehena terve oma
suure paneelmaja õhku lasta, kuid karistuseks saan vaid
mõned aastad soojas toas sooja
toidu peal. Hea käitumise eest
lastakse veel varem väljagi ja
vanglas on halvasti käituda
päris raske. Pigem võib minu-

Puhkus paradiisisaarel on jõukohane isegi Maarjamaa
asotsiaalidele. 
RAIMO JÕGEVA

ei ole ja ilmselt ei tulegi. Milleks
siis lolli mängida?

Pange taha

suguse alkohooliku vorm seal
isegi paraneda. Vot Ameerikas
on kord majas.
Muidugi, mõni rahvas oskab
käituda ka ilma piitsata. Unelmate riigis Küprosel ei näinud
ma nädala jooksul kordagi ühtegi politseinikku, ei jalgsi, ei
autoga.
Samas polnud kahjuks ka
ühtki taarapunkti, kust kodumaal lisa teenima olen
harjunud. Plastpudelid, mida
kuuma ilmaga ikka tekkima
kippus, lendasid kõigil lihtsalt prügikasti. Oleks ma ette
teadnud, et lõpuks Tartu bussi
rahast 20 senti puudu tuleb,

PUNANE
KUKK
Meelis Kaldalu Tartu vangla päevikud
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Intiimne hetk valvuriga
Eelmisel nädalal jäi jutt pooleli Tartu vangla meditsiiniosakonnast, kuhu vastuvõtuosakonna töötaja Eero
Parvei mind eskortinud oli.
Justkui muuseas palus ta
mul läbi vangla ebaloogiliste
koridoride marssides käed
selja taga hoida ning esimese imestusega ei osanud ma
muud välja mõtelda kui sellele seinte paksuse kõrval
absurdsena mõjunud korraldusele alluda. Mööda jalutava
kirju seltskonna taustal – kõi-

ge erinevamates riietes kõige
erinevamad kujud, kellel kõigil paistis kuhugi kiire, või erinevalt minust vähemalt mingi
siht silme ees olevat – oli pisut Švejki meenutav Parvei ju
siiski mind äsja munadeni läbi
otsinud ja drilli lõpuks ka veel
kükitada palunud – millest
tulenes teatav raskesti kirjeldatav intiimsus.
Meditsiiniosakond tundus
juba esmapilgul – ja osutus selleks ka tegelikkuses –
suure rahvaste paablina. Osa

oleks võinud ju mõne kaasa
haarata.

Unistus kirssidest
Parajaks nörritamiseks võib
pidada Maxima totrat kampaaniat „Tuhat odavat kaupa“.
Lubatud toodete seas olid ka
minu lemmikšokolaadikommid „Kirss likööris“. Kaks korda
aastas neid umbes muidu letilt
leian, nii et olin pakkumisest
väga elevil. Reklaam oli ajalehes
esmaspäeval, kuid teisipäeval
öeldi Saare Maximast, et komme veel ei ole. Neljapäeval ajasin terve kaupluse kollektiivi
tagajalgadele, aga selgus ikka, et
vange ootas, osa vestles, osa
kõndis, mõni piilus mind ilma
erilist huvi ilmutamata ooteruumist. Olukorrale lisasid
jaburust ilma mingi näilise
graafikuta oma kaelakaarte
uste kõrvale joonistatud punastele sõõridele välgutavad
mustades tunkedes saatetöötajad. Valgetes kitlites ja
punastes tunkedes meedikud
ei lasknud end sellest tohuvabohust aga vähimalgi moel
häirida ja vahutasid omavahel
süütuid ja ajuvabu haiglanalju.
Üks valges kitlis naisarst istus oma lahtise uksega kabinetis ja toimetas erilise innuta
midagi arvutis.
„No kuidas sul ka läheb?! Sa
ei pane mind üldse tähelegi?“
„Oi, ikka panen, sa lihtsalt
ei märganud, et ma panen!“
„No millega tegeled ka, ootad
juba nädalavahetust?“
„Kuule, arvuti käsib jälle parooli vahetada, no ütle, mida

Ega vana hea Kaunase puiestee Säästumarketi asemele
tekkinud mini-Rimi parem
ole. Selgitan seal alati müüjatele, et nimi on teil küll mini,
aga järjekord alati maksi. Enamik personalist tunneb mind
nii hästi, et kui kärutäie õllega kassa juurde saabun, läheb
lindile ainult üks, ülejäänud
ausõna peale. Mina mingi paari õlle varastamise nimel oma
hea nimega ei riski.
Ometi üks uus näitsik mind
ei usaldanud – olin kassale liiga lähedale sõitnud, nii et saaki
polnud korralikult näha, ja selle
peale soovitas ta umbes midagi sellist, et pange tahapoole.
Kuna ma hästi ei kuulnud, kordas mees minu järel, et pange
taha. Teadsin kohe vastata, et
ma eelistan ikka naisi, mispeale kõik asjaosalised naerma
puhkesid. Oli südantsoojendav
üksteisemõistmise hetk, mis ei
kordu enam kunagi.
ma panen? Ma üldse ei oska
mõelda!“
„Küll sa oskad. Mis su uus
lõhn on näiteks..?“
„Ah nii, kuule, aitäh sulle!“
Pärast arestimajas veedetud suitsuläägeid öid polnud
minu nina paraku konditsioonis, et vanglatöötajate küllaltki julgest parfüümipoliitikast
omi järeldusi teha. Süüdistus
arvutikuriteos oli pealegi veel
viimane asi, mis mul hetkel
puudus.
Põrnitsesin hoopis altkulmu
oma uusi „kolleege“ ja murdsin pead, kas nad on kõik juba
aru saanud, et ma siia toolile
esimest korda elus oma perset toetan. Enamikul vangidest olid seljas Tartu vangla
pruunid „roobad“, mõnel üksikul erariided nagu mulgi, aga
eranditult kõigil oli kaelas tüki
paela otsa riputatud lamineeritud nimesilt, mis meenutab
pisut kallimat sorti pildi ja raamiga surmakuulutust.

Tegevusluba L04192

Shakespeare

LEEDI M

CBETH

ARM MÕÕTU PEAB, KUID HIRMUL POLE MÄÄRA

 Hambahaiguste ennetus
 Hammaste ravi
 Igemehaiguste ravi
 Proteesimine
 Suukirurgia
 Iluteenused
Täiskasvanute raviks haigekassa leping.

Tasuta parkimine.

Tõlkijad: Jaan Kross ja Harald Rajamets / Lavastaja: Margo Teder / Kunstnik:
Pille Jänes / Videokunstnik: Peeter Ritso / Muusikaline kujundaja: Ago Soots /
Valguskujundaja: Triin Hook / Osades: Elina Reinold, Ago Soots ja Margo Teder

www.oplusshambakliinik.ee
Aleksandri 9, 51004, Tartu  5622 2961, 662 8028

6.02 ja 7.02 kell 19.00 Tartu Uues Teatris

E–R 9–19  L kokkuleppel
Opluss Hambakliinik OÜ

Piletid müügil Piletimaailma ja Piletilevi müügipunktides ning Rahvusraamatukogu infoletis
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VABA AEG

KINO

Labürindijooksja: Surma ravim

CINAMON

EHITUS

Korterid, majad, majaosad
Tartus ja maakonnas.
Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel.
Meelis
Karu, tel 51125.
5949
Neljapäev,
jaanuar 2018
Ene Lina, tel 504 8379
742 0240 • www.robinson.ee

KINNISVARA MÜÜK

30 cm, 1 ruum = 37 € / 39 €
40 cm, 1 ruum = 34 € / 37 €
50 cm, 1 ruum = 32 € / 35 €

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
26.–31.01 kell 20; 1.02 kell
16.30 Astraal 4: Viimane võti

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

26.01 kell 12.15, 14.30;
27.–31.01 kell 11.30, 13; 1.02
kell 11.45, 13 Coco
26.01 kell 11.45; 27.–31.01 kell
12; 1.02 kell 11.30 Ferdinand
26.–31.01 kell 17.30 Jumanji:
Tere tulemast džunglisse
26.01 kell 18.30; 27.–31.01 kell
16.15; 1.02 kell 16 Kahandamine
26.01–31.01 kell 14.15; 1.02 kell
14 Kutsu mind oma nimega
26.01 kell 14, 17, 19.45; 27.01–
1.02 kell 15.30, 17, 19.45 Labürindijooksja: Surma ravim
26.01 kell 19.15; 27.–31.01 kell 19;
1.02 kell 16, 21.15 Mina, Tonya
26.01 kell 12.40, 15, 19, 21.30;
27.–31.01 kell 12.40, 15, 18.30,
21.15; 1.02 kell 12, 14.15, 21.15
Pilvede all. Neljas õde

Ehitus, remont, siseviimistlus. Pikaajaline kogemus. Tel 5622 9840.

26.01–1.02 kell 22.15 Tosin
tugevat
26.01 kell 13.30; 27.01–1.02
kell 13.45 Väike ime
26.01 kell 19.15 Eellinastus:
Süngeim tund
1.02 kell 19 Erilinastus:
Londoni Kuninglik Ooper –
Rigoletto

KONTSERT

JAANI KIRK
1.02 kell 10 Barokiminutid
8.02 kell 10 Barokiminutid
ROCK & ROLL

Ehitus-remondimees. Tegelenud
16 a ehitus- ja remonditöödega,
olemas auto, haagis 3 x 1,5m, tööriistad. Vajadusel paberimajandus
oü-ga. Töö kvaliteedi ja alkoholiga
muret pole. Oodatud ka väiksemad
tööd. Tel 5553 8686,
Vaikne15@gmail.com Kalle

26.01 kell 21 J.M.K.E. 32

9.02 kell 23 Terminaator

26.01 kell 16.45, 21.45;
27.–31.01 kell 21.30; 1.02 kell
21.45 Salajased paberid

GENIALISTIDE KLUBI

26.01–1.02 kell 22.30 Stalini
surm

27.01 kell 22 Moeshow ENNE
järelpidu

26.01 kell 22 Maailmamustrid

11.02 kell 16 E STuudio Sõbrapäevakontsert
29.01 kell 19 MustonenFest:
Sanaa Marahati (laul, Maroko)
Salim Amri (viiul, Maroko)

3-toal korter Põlvas renov majas
(koos mööbliga). Tel 5615 5755.
Suur maja Nõo lähedal. Või vahet
2-toal korteri vastu Tartus.
Tel 5569 9574.

KINNISVARA
Korterid, majad,OST
majaosad
müümisel ja üürimisel.

1-toal
või kööktuba
Tartus.
Kaikorter
Persidski,
tel 5190 3394
Tel 5612
6628.
Gert
Suik, tel 515 3773

25.01 kell 19 Janika Oras

1.02 kell 21.30 Ooperigala

10.02 kell 23 ESN Tartu Welcome Party

Kinnisvarateenused aastast 1997

Tartus ja maakonnas.

SISEVETE SAATKOND

VANEMUISE
KONTSERDIMAJA

2.02 kell 23 2 Quick Start

Tel 7 420 240
504 8379
www.robinson.ee

742 0240
• www.robinson.ee
2-3-toal
korter
Tartus.
Tel 558 1346.
Katuse- ja fassaaditööd, vundamentide remont ja soojustamine.
Eramud, korteriühistud. Talvesoodushinnad! Tel 5649 4929.
Katuste ja puitfassaadide ehitusja remonditööd. Tel 515 7062.

10.02 kell 19 Nordic Passion

2-3-toal remonti vajav korter
rahulikus piirkonnas väiksemas
majas, I-II korrus. Või vahetada
maamaja vastu Põlvamaal (50 km
Tartust). Tel 505 4018.
Balti Metsakeskus OÜ ostab
kasvava metsa raieõigust.
Teenustööna metsaistutamine ja
maapinna mineraliseerimine.
Tel 508 0065.
Garaaž Tartus. Raha kohe.
Tel 5811 3422.
Maamaja Tartumaale. Võib olla
hooldamata või renoveerimist
vajav. Tel 522 5495.

LAMMI KIVIMAJA

Maja (osa) Elva kandis.
Tel 5811 3422.

Ehitus lihtne kui Lego kokkupanek
LAMMI KIVIMAJAD – see on 50aastane kogemus. Ainulaadne plokiservade teemantlihv
tagab veatu ja täpse ploki ühilduvuse koos
ideaalse sise- ja välispinnaga, mis on kohe
pärast paigaldust valmis viimistluseks.

Pinglagede valmistamine, kvaliteetne paigaldus, kindlustusjuhtumid (veeavarii, lõikamine jne.),
valgustite valik, LED valgustus,
ribad jne. Pakume koostööd nii
eraisikutele, kuid ka ettevõtetele.
Mõistlikud hinnad ja lühikesed
tähtajad. Tel 5851 5198, 557 5707,
info@skystyle.eu, www.skystyle.eu,
https://www.facebook.com/www.
skystyle.eu/

Lammi plokkide tehniline lahendus välistab ehituslikud
vead ega lase kunagi tekkida külmasildasid. Patenteeritud avade tegemise süsteem lubab teha kohapeal samadest plokkidest avade ületusi pikkusega kuni 5 meetrit.
Lammi tagab parima sisekliima, mis vastab klassile M1, heliisolatsiooni ja tuleohutuse, kuna Lammi süsteem loob betoonpinna nii sise- kui ka välisseinas. Valides Lammi, ehitate
te põhjamaade parima võimaliku lahendusega.

Ostan pidevalt garaaže Tartus.
Soovitavalt Annelinnas või Kuuse
tänava kandis. Tel 5363 4295.
OÜ Estest PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215.

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

Klassifikatsioonid: M1 / FI – U-väärtus LL 500-0,11 W/m2K,
LL 400-0,17 W/m2K; heliisolatsioon 51 dBA (Rw)
Remont OÜ teeb järgnevaid ehitustöid: jooksvad tööd, lammutustööd, siseviimistlus, torutööd,
elektritööd, täies mahus korteri
renoveerimine ja korteriühistute
remont. Tel 5866 3599,
epakkal@gmail.com

www.lamminbetoni.fi • www.lamminbetoni.fi/portal/ee/tooted
www.lammi-kivitalot.fi • www.lammi-perustus.fi

www.lammi-kivimajad.ee

Teeme kõik ehitus- ja renoveerimistööd vundamendist katuseni
kõikjal Eestis. Tel 5820 2040.
Teeme siseviimistlust, plaatimist, akende ja uste paigaldust,
hooldust ja erinevaid remonttöid. Tehtud töödest pildid! Medrex
Team OÜ Tel 5682 6698,
medrexteam@gmail.com
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UUDIS: avatud LAMMI ehitusplokkide NÄIDISSAAL aadressil Kotzebue 18d, Tallinn

Kotzebue 18d, Tallinn
Tel 509 2616, 503 4533, 641 5444

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

Tartu Rendibuss

Tel 514 2173

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!

1-3-toal remonti vajav korter TarAitame kinnisvara
tus. Tel 5917 3602, tartu@solo.ee

31.01 kell 19 Vaikuse Muusika
Stuudio

CLUB ILLUSION

LÕHUTUD KÜTTEPUUD
toores lepp / kask

Kuiv kaseklopp (28-29) 40 l võrk 2
€, 60 l 2.50 €. Tel 5591 5281.
Kuiv kasepind 30, 40, 50 cm, vedu,
tšekk. Tel 5594 7098.
Kuiv kask 30 sm 40 l 2,1 €; segalehtpuu 40 sm, kask 40 sm. Vedu tasuta,
väiksed kogused. Tel 521 2015.
Kuiv kask, lepp 30, 40, 50 vm
laotud m³. Kaminapuu kask, lepp
30 cm 40 l võrk. Tel 557 6177.
Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puitbrikett, küttegraanulid. Vedu tasuta. Tel 523 8332,
433 3130.
Kuivad küttepuud võrgus 40 l.
Tel 510 0451.
Müüa kuivad kasekamina puud
40 l võrkkotis. Hind 2.20 € võrk.
Alates 25 kotist kohaletoomine
tasuta! Tel 5351 5322.

MÖÖBEL
Mööbli komisjonimüük Puiestee
114. Avatud E-R 9.30-17, L 10-15.
Tel 5569 3580.

PAKUN TÖÖD
Abikokale-nõudepesijale. Poole
või täiskohaga. Tööle asumise aeg:
niipea kui võimalik. Töökoht: Ülejõe
kohvik, E-kaubamaja, III korrus, Tehase 16, Tartu. Tööpäevadel 10-17;
tel 5814 2412 või kelliari@hot.ee
Arkaadia Puhastuse OÜ pakub
tööd puhastusteenindajatele
Annelinna Prismasse. Täiendav
info: Jekaterina Sell, tel 5300 3118,
jekaterina.sell@arkaadia.ee

Sõiduõppe ABC. A-, B-, C-kat,
lõppastme-, ameti-, ADR- ja
järelkoolitused hea hinnaga.
www.sõiduõppe.ee Tel 507 8230,
soiduoppe@gmail.com

KÜTE
Haluküte OÜ müüb küttepuid
lahtiselt, võrgus, konteineris ja
lõikamisjääke. Tel 504 3100.
Korralik kuiv kask 50 cm 44 €/m³.
Vedu tasuta Tel 517 6866.

Otsime kogemustega hooldajaid,
koduabilisi, lapsehoidjaid.
Tel 5340 2265, www.pihel.ee
Otsin hooldajat naisterahvale.
Tel 5593 9175.
OÜ Finak (Maramaal) pakub tööd
kogemustega puitdetailide viimistlejatele. Tel 730 3465, ira@finak.ee
P. Dussmann Eesti OÜ otsib osalise
tööajaga kojameest. Töökoha
aadress Nooruse 9, Tartu.
Tel 5302 3452.

REKLAAM

Neljapäev, 25. jaanuar 2018
P. Dussmann Eesti OÜ otsib nõudepesijat-koristajat osalise tööajaga Tartu linna. Tel 5302 3452.

Elektritööd. Helista julgelt! Tel
5687 2020.
Elektritööd. Kõik elektritööd Lõuna-Eestis. Tel 5609 3099.

RIIDED

San-tehnilised tööd. Põrandaküte, dušikabiinid, wc-pottide,
boilerite jms paigaldus.
Tel 553 7638.
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MÜÜK

Pakume tasuta riideid ja jalanõusid 2.-3. veebruaril kl 10-16,
4. veebruaril kl 10-14 Tiigi 55,
Tartu, Tartu Laste Turvakodu

SÕIDUKID
Auto elektritööd ja diagnostika,
Jalaka 77-11. Tel 55 949 549.

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

Auto ja veoki keretööd ja
taastamine. Uued ja kasutatud
keredetailid. Keevitame, värvime.
Tel 504 0334.

HAUAPIIRDED VAASID PINGID

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

Müü oma auto meile. Sobiva
tehingu puhul raha kohe kätte.
Töötame 24/7. Tel 5823 2707.
Ostan Audi, Opeli, BMW, VW,
Fordi (kuni 2,0) kiirmüügi hinnaga.
Pakkuda võib kõike. Raha kohe.
Tel 5624 0824.
Ostan kaubiku kuni 1500 €. Peab
olema ülevaatus. Tel 5363 4295,
objektihooldus@gmail.com

RESTAUREERIME
AKNAID ja UKSI

Toyota sõiduautode hooldus ja
remont. Töödele garantii. Kogemus aastast 1997. Tel 5604 4241.

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
Sõidukite
Vedamine OÜ
VEOTEENUS
Autode remont ja hooldus.
Rehvide müük ja vahetus.
5345 3499 | sadloy@sadloy.ee

Autoklaaside müük, paigaldus,
parandus, toonimine.
Klaasikahjude käsitlemine.
Tulede põhjalik taastamine, poleerimine Tartus (30 € paar).
Tel 5456 3333, www.alivinauto.ee
Varuosad kõikidele sõidukitele,
parima hinnaga. Küsi pakkumist!
Tel 55 949 549.

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.

21 aastat kvaliteeti

NÜÜD JÄLLE

Plaatimistööd, hüdroisolatsioonitööd, tasandustööd, vannitubade ehitus ja projekteerimine.
Tel 5676 0066, info@hometerm.ee
Printerid, toonerid, tindid. Müük
ja täitmine. Tartus Raekoja 13.
Tel 744 1100, futari.ee
Remondin või paigaldan boileri,
kraani, siugtoru, veemõõtja,
WC-poti, santööd. Tel 5616 4389.
Santehnilised ja elektritööd.
Ummistuste likvideerimine.
Tel 557 6803.
San-tehn tööd (boilerid, kraanid,
wc-potid, torustik, vesi ja kanal,
kaevetööd). Tel 5621 7955.
San-tehn tööd. Vesi ja kanal, püstakud, köögi - ja vannitoatorustiku vahetus. Tel 5818 5222.

Raeoptika

VÕIMALIK!
Vali, kas
klaasid või raam
POOLE
HINNAGA!
TARTUS:
Raekoja pl. 1, E-R 9-18, tel 744 1279.
Küüni 5b, E-R 10-19, tel 748 4642.

TALLINNAS:
Estonia pst.1/3, E-R 10-19, tel.631 3773.

Vanad fotod, fotoalbumid,
postkaardid! Ka fotoaparaadid ja
objektiivid! Raha kohe!
Tel 5649 5292.
Vanad raamatud, aabitsad, piiblid, teatmeteosed jne! Ost parima
hinnaga, raha kohe! Tel 5649 5292.

Hõbeda ost - lusikad, uurid,
sõled, mündid, esemed jm! Kokkuostudest palju parem hind!
Tel 5649 5292.
Kasutatud raamatud Tartus ja
Elvas. Ka nõukogude perioodist.
Tel 734 1901.
Kauplus Inderlin ostab vanu
raamatuid, ehteid, kunsti, märke,
hõbedat jm vanavara. Raha kohe!
Kompanii 4, tel 5803 6752.

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

Personaalse lähenemisega
puhastusteenused. Kontorid ja
kodud korda! Tel 565 5778,
www.velivia.ee

Vaas 20 €. Võib ka teist värvi. Tulen
kohale ja tasun kohe!
Tel 5803 6752.

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

Ohtlike puude langetamine,
puude hooldus, okste hakkimine
ja äravedu, kändude freesimine.
Tel 5664 1413, info@treeservice.ee

OÜ Lemz teeb Euroopa piires reisijate juhuvedusid MB väikebussiga (7 kohta). Hinnad soodsad!
Tel 5696 8910, riia136@gmail.com

Autoremont Tartus. Generaatorite ja starterite remont, rehvitööd,
õlivahetus, diagnostika ja elektritööd. Tel 5853 3080.

Tõlketööd (inglise-eesti, eesti-inglise, vene-eesti, saksa-eesti, hind
kokkuleppel). Tel 5557 9419.

Ehete ost! Setu ehted, kuld- ja
hõbeehted, prossid, merevaik
jne. Küsi meie hinda enne, kui
müüd! Raha kohe! Tel 5607 7449.

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

Ohtlike puude raie, äravedu, hekkide lõikus, kändude freesimine
jpm. www.2arboristi.ee,
tel 5621 7955.

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

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

OST

Lumekoristustööd Bobcatiga.
Vajadusel lume äravedu.
Tel 5662 0058.

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

Autoremont, hooldustööd, pidurite remont ja õlivahetus.
Tel 55 949 549.

ArborWorks OÜ: ohtlikud puud,
võrahooldus, lume- ja jäätõrje
katustelt ja hoovidest. Tel
5850 9873, www.arborworks.ee

Kolimisteenus, utiliseerimine,
klaverite vedu jpm. Furgoon ja
kaubik. Tel 553 7638,
www.kolimine24.ee

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

Aia eriehitised, rajatised. Aiad,
abihoone, grill, kuur, terass, varjualune. Ideest teostuseni.
Tel 5820 2040.

Amendero OÜ valmistab salvkaeve aasta ringi, rajab kanali- ja
veetrasse, paigaldab septikuid.
Tel 5620 2420,
kaevud@amendero.eu

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

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

TEENUSED

Aitan müüa põllu- ja metsamaa
väga hea hinnaga. Kiire tehing.
Tel 5620 4096.

Soodne kolimisteenus Tartus. Tel
501 5312, www.tartukolimine.ee

www puidumeister ee

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

Septikute kaevupumpade müük
ja paigaldus ning vee-kanal, maakütte torude kaevamine.
Tel 5306 5322, info@reovesi.ee

Uued kvaliteetsed lastekaubad,
riided, jalatsid ja mänguasjad
parima hinnaga - Sõbra keskuse II
korrusel. Tel 521 5056.

Vanavara, kulla ja hõbeda kokkuost turu parima hinnaga!
J. Kuperjanovi 62, Tartu.
Tel 5815 0312, www.emiliaantiik.ee

Vene fotoaparaadid ja neile sobivad objektiivid. Tel 5872 5458.

Uus vann vanasse vanni, garantii
3 a. Lisainfo tel 503 1943,
www.vannvannis.ee.
Valmistame puidust uksi, aknaid
ja treppe. Tel 5567 9995.
Veo- ja kolimisteenus. Ostetud
mööbli kojuvedu ja kokkupanek. 20-40 € tund. Tel 5610 8468,
e-post wiko.delivery@gmail.com
Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.

Kunsti ost! Maalid, graafika,
akvarellid. Ka nõukaaegsed! Tulen
ise kohale! Tel 5607 7449.

Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine, laadijad. Parim hind!
www.kiiredkolijad.ee,
tel 5621 7955.

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

Veo- ja tõsteteenus kalluriga.
Tel 507 9037.

Nõukogudeaegsed raadiod,
lintmakid, plaadimängijad ja muu
helitehnika. Ost ja äravedu.
Tel 5893 8528

Õigusabi Evkaro OÜ. Abistame
ehituslubade taotlemisel, riigihangete pakkumustel, vaidluste
lahendamisel. Taotlusprojektid,
äriplaanid. Tel 517 7101,
oyevkaro@gmail.com

TERVIS
Astma, allergia, profülaktika külmetushaiguste vastu? Soolakamber aitab! Anne 44, tel 5353 0118.
Tervendamise ja harmoniseerimise seansid. Elena - energiaterapeut
ja rahvaravitseja (Moskva).
Tel 5360 9798.

Veneaegsed ja vanemad naisteehted, lauanõud, lillevaasid,
karpidega lusikad, käsitööraamatud ja -tarvikud, rahvariided jpm.
Tel 5639 7329, Liina

VABA AEG

Ostan vanu nõukaaegseid portselanist kujukesi. Maksan kuni 100
€. Tel 5590 6683.
Plaanid kolida või said päranduseks korteri? Ostame üleliigse
vanakraami ja raamatud!
Tel 5649 5292.
Setu ehted - sõlg (kuni 500 €), ketid, müntidest ketid, hõberublad
jm! Raha kohe! Tel 5649 5292.
Tsaariaegsete hõberublade, kopikate, EW müntide, paberrahade
jm ost! Parim hind! Tel 5649 5292.

Tule tähista sünnipäeva HipHop
mängumaal. Tutvu lähemalt
www.hiphopmängumaa.ee.
Tel 526 1043.
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