Kaua ma talun seda, et
inimesed minu aia vastu
oma häda teevad?
Egle Roos, lk 2
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Jõukas vallas teevad tuska
hobipõldurid ja lendavad kettad
Maakonna haljaimal
oksal paiknevas omavalitsuses võib uue tulija
elu põliste vallakodanike
kõrval õige kibedaks
muutuda: ühelt poolt
ründavad teda ülientusiastlikud aiapidajad,
teisalt tervisesportlased.
Kambja (endises Ülenurme)
vallas pesa punuv Egle Roos
plaanib tulevikus pühenduda kalakasvatusele, ent see
mõte sai keset suve tulivalusa
tagasilöögi. „Hommikul kell
8 avastasin oma maa tagant
kopa kraavi kaevamas!“ pahandas ta. „Juht ütles, et see
on vallavanema käsk, aga minuga pole keegi midagi kooskõlastanud.“

Puhkus päästis
Roosi paneb muretsema
tõik, et mastaapsed kaevetööd
rikuvad tema veekogu puhtuse
ning unistus uimedega semudest võib teostamata jäädagi.
Seetõttu võitleb ta valla omavoli vastu viimse veretilgani.
„Kui käskisin mingit dokumenti näha, jättis kopamees
töö kohe katki,“ meenutas ta.
„Järelikult siis ikka pole kõik
nii korras!“

TURUJUTT
Ekstsentriline turuvallutaja
Homsest ma enam tööle ei tule, saatsin just sellise e-kirja
ülemusele! Tehku ise oma tüütuid tabeleid ja arhiveerigu
igavaid dokumente!
Mina otsin uusi väljakutseid, hakkan ettevõtjaks, rendin
turuhoones müügipinna! Vaat nii! Vaba müügipinda ju
praegu on. Ajutine müügipind (1 meeter) 5 € päev, müügilett (1 meeter) 100 € kuu või külmlett (1,25 meetrit) 193,75
€ kuu.
Kõigepealt avan turuhoones tõusva päikese maa müügileti, nimeks panen Sushi-Mushi. Pakun külastajale selle
Aasia saareriigi mitmekesist tootevalikut! Sealt võib leida
Wakame-kurgi-sibula salati või Wakame-kapsa salati maitsestatud sojakastmega. Olemas on Shirataki nuudlid miso
supi keetmiseks, rüüpeks pakun Kombucha teeseenejooki
või Matcha rohelist teed.
Kui suund juba Aasia suunas võetud sai, siis ilmselt valmistan ka kimch’i ehk vürtsikat aasiapärast hapendatud
kapsast. Koostiseks Hiina kapsas, redis, porgand, sibul,
küüslauk, ingver, tšillipulber, paprikapulber, sool, suhkur –
ja saab hea küll!
Kui juba reisimiseks läks, käin USA-s ka ära! Sealt toon
kaasa kohvimaailma veidra idee lämmastikkohvi näol ja
hakkan seda turuhoone keldris pruulima, vahtu tuleb rikkalikult! Ma lõbus kohvipruulija… hõissa ja hõissa! Ma pruulin
kohvi lauluga… hõissa ja hõissa! Kui kohv vaadis vahutab…
hõissa ja hõissa! Mind kohv alati kosutab…
Kui Aasia köögi vaimustus siiski üle läheb, võib ju maiustisi pakkuma hakata! Just nimelt maiustisi ja mitte maiustusi!
Ma veel täpselt ei tea, mis erinevus seal on, aga küll ma töö
käigus selle defineerin! Näiteks hakkan valmistama pähkli-šokolaadikreemi tumedast šokolaadist! Või tumeda šokolaadiga kaetud toorbatoone, mille koostisosade loetelu
võib kombineerida üsna mitmekesiselt: kaerahelbed, rosinad, mandlid, kookoshelbed, datlid, kuivatatud ploomid,
sarapuupähklid, kreeka pähklid, päevalilleseemned jpm.
Kui kõik eelnev tundub siiski liiga iseloomulik utoopiažanrile, siis kuulsin, et turuhoones on little black book
olemas, kuhu potentsiaalsed Eesti väiketootjad ja nende
koostöösoovid koondatud on. Täpsemalt siis tootjad, kes
otsivad müüjat, kes nende toodangut edasi müüks. Teatavasti küsija suu pihta ei lööda ja jänes šampust ei joo!

Loomulikult viis tee söaka
daami kohemaid vallavalitsuse jutule, ent seal põrkus
ta enda sõnul enneolematu
ignoreerimistaktikaga. „Miskipärast olid kõik äkitselt välismaal puhkamas või terve
päeva koosolekul! Kuidas saab
keset päeva kohale minnes
maja jumala tühi olla?“ ei leia
ta vastust.
Sama ohtlikud vaenlased lähenevad Roosi kindlusele teiselt küljelt: metsa alla rajatud
moodne taldrikugolfi rada võib
küll pakkuda sportlikku
meelelahutust, ent
seda mitte kinnistuomanikule.
„Olgu peale, et puid laasitakse
ning mustikad ja muud taimed
maha tallatakse – see mind
ei huvita,“ on ta valmis
ka teatud kompromissiks.
„ Aga
kettad
lendavad ju ka vastu
minu aeda, mille oma
kuludega pidin ehitama!“

Risustav memm
Nagu vandaalitsemisest veel
vähe oleks, mängib Roosi perele mäkra ka kehakultuurlaste-

le omane ülikiire ainevahetus.
Välikäimlat on talle lubatud
juba aasta aega, ent reaalsete
tegudeni pole jõutud. „Eurorahaga panete oma pargi püsti,
aga vetsu ei jõua sinna enam
rajada. Kaua ma talun seda, et
inimesed minu aia vastu oma
häda teevad?“ kõlab proua
karje kurtidele kõrvadele. „Ei
maksa see kemps just väga palju: 35 eurot kuus.“

L i saks on
helded vallaametnikud
Roosi krundi
äärde sotsiaalk a a lut lustel
rajanud üldkasutatava aiamaa.
Iseenesest õilis ettevõtmine häirib
jällegi Roosi õiglus- ja omanikutunnet. „Mitme aasta
vältel on

üks elanik sinna korraliku prügimäe kokku vedanud,“ selgub
daami mälestustest. „Siia on
seda rämpsu juba terve rekatäis kogunenud: vannid, toolid,
lauad, kilekotid – keset alevit!“
Nii on Roos kodanikualgatuse korras korduvalt valla
peale kaevanud, sest kui pensionär ikkagi aiamaad sihtotstarbeliselt pruukida ei mõista,
tuleb see talt käest ära võtta.
Küll aga on talle ettekandeid
tehes jäänud mulje, nagu kuuleks vallaisad murekohast esimest korda. „Kuidas nad siis
ei tea, kui
üks valla
kooli õpetajatest on selle vanamemme tütar?“ arutles ta.

Vihjed suitsunurgas
1999. aastast saadik vallavanema leiba maitsnud Aivar
Aleksejev jäi Roosi süüdistusi kommenteerides ülimalt
tõrksaks. „Kodaniku vastu on
justkui kõik: aiapidajad, tervisesportlased, vallavalitsus.
Kas see ei vii mõttele, et probleemid on hoopis kodanikus?“
heitis ta oponendile kinda.
Aleksejevi kinnitusel näitavad kinnistute piirid selgelt,
et Roosi probleemid on täies-

ti olematud. Siiski oleks ta
valmis teemat ka sündmuste
keerisesse kommenteerima
tulema, ent seda ühel rangel
tingimusel. „Proua Roosiga
kohtuge soovi korral eraldi,“
vihjas ta.
Viie lapse emal ajab selline
suhtumine võimurite poolt
aga harja üha punasemaks.
„Tõelised perverdid – kujutavad ette, et üksikul naisterahval võib lihtsalt näo täis sõimata ja kraavi edasi kaevata. Ma
ei tunne end enam omaenda
kinnistul turvaliselt!“ kurtis
Roos.
Tagatipuks taandub kogu
vastasseis Roosi arvates sellele, et praegused valitsejad on
võimul püsinud juba ülipikka
aega ning vanaldane valijaskond lihtsalt plaksutab kõige
peale käsi ega oskagi midagi
paremat tahta. „Vallas töötavad inimesed vihjavad küll
suitsunurgas ja pööritavad
silmi, kuid ega midagi välja ei
ütle. Eks nad on kaua töötanud ja kardavad koha pärast,“
teadis ta rääkida. „Kes teeb
vale liigutuse, saab kohe kinga.“
STEN SANG

Bussireformi kaasatakse lihtrahvas
Kuna tuleva aasta juulist
läheb linn üle uuele bussiliinivõrgule, mis erineb
oluliselt senisest liinivõrgust nii marsruutide, liinide arvu kui ka graafikute
tiheduse poolest, ootab
omavalitsus tartlasi muudatuste kavandamisel
kaasa rääkima.
Tagasisidet anda saab linna
aadressil bussiliinid.tartu.ee
paikneva kaardirakenduse kaudu, kuid koguneda võib ka viiele avalikule arutelule viies eri
piirkonnas: 11. septembril kell

17.30 Raatuse koolis (Raatuse 88), 12. septembril kell 17.30
Tamme koolis (Tamme pst
24A), 21. septembril kell 17.30
kutsehariduskeskuses (Kopli 1),
25. septembril kell 17.30 Kesklinna koolis (Kroonuaia 7a) ja
26. septembril kell 17.30 Kivilinna koolis (Kaunase pst 71).
Abilinnapea Raimond Tamme sõnul on muudatuste eesmärk luua inimeste tegelikel
vajadustel põhinev ühistranspordi liinivõrk, mis võimaldab
mugavalt ja kiiresti jõuda soovitud sihtkohta. „Tartu ühis
transpordi liinivõrgus pole

suuremaid muutusi tehtud
1990ndatest aastatest saadik,
samal ajal on aga linnakeskkonnas toimunud olulised
arengud ning inimeste vajadused ja ootused muutunud.
Eesmärk on muuta liinivõrku
lihtsamaks ja arusaadavamaks
ning suurendada ühistrans-

pordi kasutajate hulka,“ rääkis
Tamm. Ta lisas, et ühistransport on üks olulisemaid linna
korraldatavaid teenuseid – linnaliinibusse kasutab regulaarselt ligi kolmandik tartlastest.
Bu ssi k a a rd i va l ideer imisandmete põhjal hinnati
reaalset bussiliinide kasutatavust, linlastelt kogutud tagaside põhjal kaardistati olemasolevate linnaliinide tugevused
ja vajakajäämised ning mobiilpositsioneerimise andmetel
vaadeldi Tartu ja lähipiirkonna
elu- ja töökohtade paiknemist.
HELLE TOLMOFF

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

Tartu Rendibuss

Tantsukool Tango

ootab uusi võistlustantsuhuvilisi
lapsi alates 5. eluaastast
T ja N kl 18.30
Eesti Energia saalis (Ilmatsalu 5)
või T ja N kl 18.00
Annelinna Gümnaasiumis

September tasuta!

Tel 522 6050,
515 4903.
www.tango.ee
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LUGEJA KIRI
Jälgid pildid
pühakoja ees
Ma ei saa aru, miks on linnas mitmed majaseinad
ära soditud ja igasugu lollusi täis joonistatud.
Mõned sellised kohad
on Aardla 6B, Riia 28 ja üks
maja Kalevi tänaval Salemi
kiriku vastas. Kus on linnavalitsuse ja politsei silmad? See grafiti sodimine
ja joonistamine on täielik
kuritegu, eriti Riia 28 maja
seina puhul, mis on rõvedaid lollusi täis. See rikub
linnapilti kohe väga. Sama
lugu on Aardla 6B hoonega – otse Ropkamõisa linnasuunalise bussipeatuse
taga!
Olgu need majaseinad
jalamaid puhtaks tehtud!
Ja kui aus olla, siis on Tartus neid maju veel päris
palju, mille grafitimeistrid
on täis sodinud ja sellega
maja kogu rahva ees naerualuseks teinud.

Kristin Kägu
linnakujunduse
vanemspetsialist
Kõikide nimetatud asukohtade (Aardla 6b, Riia
28 ja Kalevi tänava) seintel
on tänavakunstifestivali
jooksul tehtud pildid, mille tegemiseks on hoone
omanik ise loa andnud
ning see on ka kooskõlastatud linnaga.
Kõik kolm kohta on
enne nende piltide valmimist olnud kritseldustega
kaetud. Seinte ülevärvimine või pesemine selle
vastu ei aita, sest nõnda
looksime puhta seina ehk
lõuendi uutele kritseldustele. Need tänavakunsti
festivali käigus tehtud
joonistused rikastavad linnaruumi ning aitavad ära
hoida sodimist.
Allikas: Tartu LV

Eritasuline tasuta
HEAKORRALIIN
Vähesed ehk teavad, et
Tartu heakorratelefoni
lühinumber 1789 on
ühtlasi ka Raekoja valmimise aasta. Ja veelgi
napimalt neid, kes märkasid, kuidas Elisa küsib
sinna helistajailt kopsakat tasu, ehkki välja on
see reklaamitud tasuta
numbrina.
Tartu Ekspressi püsilugeja Merle suureks üllatuseks
kerkis tema muidu paarieurone telefoniarve
ühtäkki kahekordseks. Lähemal
uurimisel ilmnes, et tasu on
küsitud linna tasuta infonumbrile helistamise
eest. Krapsakas
daam nõudis
raha tagasi ning
pöördus ka toimetusse – kas
tema on juhuslik ainukannataja või võtabki Elisa kõigilt
ebaõiglast tasu?

Linn pole eksitanud
Linnasekretär Jüri Möldri
jaoks pole tasuta lühinumbri tasustamise teema võõras.
„2016. aasta lõpul tegelesime
viimati küsimusega, mille
tõstatas tarbijakaitseamet, et
omavalitsuse infoliinile helistamisel eritariifide rakendumine on taunitav. Seni oli vist
nii, et meie lepingupartneri
Telia võrgust olid kõned tasuta, mujalt mitte. Sõlmisime uue
kokkuleppe, millega linn kompenseerib kõik 1789 numbril
tulevad kõned,“ on linn Möldri
sõnul tegutsenud teadmises,
et alates 2017. aasta algusest ei
maksa kõned ühelegi helistajaile sentigi ega pea ka endi tehtud
tasuta numbri teavitustööd
tarbijate eksitamiseks.
Elisaga suheldes selgub, et
operaatori käsi tõepoolest
kliendi rahakotivahet vilksas.
„Palume klientidelt vaban-

dust,“ alustas firma meediasuhete spetsialist Taavi Teder.
„Tühistasime infotelefonile
helistamise tasu ja nüüdsest
saavad ka kõik Elisa kliendid
sellele tasuta helistada. Kahjuks esines Telia ja Elisa vahelises kommunikatsioonis
puudusi, mistõttu jäi number
tasuliseks. Kuna meie kliendid ei kasuta seda infotelefoni
numbrit eriti, on arveldused
õnneks marginaalsed.“

ülevaatamisel saame ära hoida sarnase eksimuse kordumise,“ selgitas Teder, kuidas
edaspidi analoogsetest topeltmaksustamistest hoidutakse. Samuti kinnitas ta, et
on välistatud teiste kogemata
tasuliste tasuta lühinumbrite
olemasolu.
Elisast kinnitati, et Telialt
nad 1789 numbrile tulnud
kõnede eest kompensatsiooni pole saanud, Telia andmeil
aga kõnealustustasusid Elisale makstakse. Kus kala
peidus, mine võta
kinni.
Tänavu on Tartu
heakorratelefonile
(kokku numbritele 1789 ja 736 1343) helistatud
1003 korda. Võrdluseks aastal 2017 oli kõnesid kokku
1332 ning tunamullu 1832.

Puudub ülevaade
Täpsemal uurimisel selgus,
et Elisa rakendas lühinumbrile tariifi 30 senti minut.
„Tavapraktika alusel ongi lühinumbritel reeglina alati Elisa-poolne tasu,“ selgitas Teder.
„Erikokkulepete sõlmimisel
seda ei kehtestata. Numbrile
1789 kehtis tasu 2017. aasta algusest ja oleme juba klientidele
tagasiarvestused teinud.“

Töötaja näpuviga
Tegelikult oli teenus Elisas
tasuline ka varem, ent puudus ka teistsugune kokkulepe
Telia ja linnaga. Kokku lubas
Elisa kompenseerida oma
klientidele helistamiskulusid
ligi 400 euro eest. Apsu põhjustajaks olla Elisast tänaseks
lahkunud töötaja, kelle tõttu
jäi lühinumbri tasuta seadistus süsteemides aktiveerimata. Tederi hinnangul oli tegu
puuduliku info edastamisega,
mitte Elisa sooviga ebaausalt
käituda, küsides raha nii oma
klientidelt kui Telialt, kellele
kõnede eest maksab omakorda linn. „Kontrollsüsteemide

Reet Käärik avalike suhete osakonnast mainis teadete
peamise põhjustajana ilma.
„Näiteks kui Emajõgi uputab,
sajab rohkelt lund, esineb libedust ja muudel taolistel juhtudel, hüppab helistajate arv järsult. Seega ei saagi lähiaastaid
võrrelda ja tuua välja trendi,
on vajadus lühinumbri järele
pigem langus- või tõusuteel.“
Lühinumbri kasutamisele
ning kliendile tasuta kõnedele
kulub linnal iga kuu umbes 80
eurot.
2006. aastal ellu kutsutud
1789 pakkus algselt tol selfide-eelsel ajal uuenduslikku
teenust, kus veebikaamera
tegi lühinumbrile sõnumi
saatjast raeplatsi taustal pildi
ning edastas selle soovitud
meiliaadressile või mobiiltelefonile. „Kvaliteedilt see foto
muidugi midagi suurepärast
ei ole, pigem on tegemist suveniiriga,“ sedastas toona
linnavalitsuse infotehnoloog
Jaak Vaas, soovitades foto
teha pigem valgel ajal.
RASMUS REKAND
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LAUSEGA
Supilinn paisub
Aadressile Kroonuaia 44/46
kerkib kahekorruseline kortermaja. Lubatud on ehitada
kuni kuus korterit ning hoone arhitektuurne lahendus
peab sobima Supilinna miljööpiirkonda.

5000

kippuva rahaga ette võtta, nii
algajad kui edasijõudnud.

Uued Pansod
hakkama
Polygoni teatrikool avab
sellest õppeaastast uuendusena emade ja beebide
teatritunni. Vastuvõtukatsed
peetakse 10. septembril kell
18 Kastanimajas (Kastani 38).

eurot kinkis linn kokku akadeemilisele meeskoorile ja
üliõpilassegakoorile, et saaks
ära käidud Hispaanias Calellas toimuval koorikonkursil.

Jälle vesiseks
Mulluse kaasava eelarve
võiduidee realiseerimiseks
süvendatakse Tähtvere puhkepargi territooriumil asuv
kinnikasvanud tiik. Tiigi ümber rajatakse liikumisrada ja
uus haljastus.

Lasteaed linna
külje alla
Homme saab nurgakivi Raadile Vahi alevikku kerkiv lasteaed Ripsik kuuele rühmale
ehk 144 lapsele. Paslik on
siinkohal meenutada, et Tartu vallas küsitakse lasteaiakoha eest kaks korda vähem
krõbisevat kui linnas.

Kirsturaha börsile
LHV käivitab alates 12. septembrist teisipäeviti kell
17.30 Dorpati konverentsikeskuses järjekordse investeerimiskooli, kus täiesti
tasuta saavad nõuandeid,
mida pahatihti kogunema

SÄHVATUS

Muuseumipere
laiendas haaret
Linnamuuseumi direktorina alustas tööd kauaaegne
ajaloomuuseumi direktor,
ERM-i juhi Alar Karise abikaasa Sirje Karis, kes osutus
valituks avalikul konkursil.

Puine tulevik
Reedel, 7. septembril jõuab
kaubamaja väliparklasse ratastel rändnäitus „Bioajastu
– puidust tulevik“, mis kirjeldab Eesti võimalikku tulevikku, mis tugineb keskkonnasõbralikul biomajandusel.

Kaks kanget
Parima haridusasutuse valimisel jäid esikohta jagama
Reiniku kool ja Poska gümnaasium, mida mõlemat
eelistas 27% Tartu Ekspressi
lugejaist.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

JA KÕIK ON ÖELDUD: sobilik oleks „sellekohane
teade“ samuti ümber auto teipi mässida. 

AUGUST LUMM
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Palametsa
pajatused

Lavalaudadel näeb ürgmehelikkust oluliselt enam kui malelaua taga. 

TINA BYCHKOVA

480.

Keres karastab
DRAAMAFÄNNE
Pühapäeval, 9. septembril etendub Draama
festivali raames Vanemuise suures majas Eesti
juubeliaastaks loodud
balletilavastus „Keres“,
mis on inspireeritud
male suurkuju Paul Kerese elust.
Lavastuses teevad kaasa
Estonia teatri balletiartistid,
YXUS Ensemble’i muusikud
ja täiskoosseisus Eesti filharmoonia kammerkoor. „Lavastaja-koreograaf Teet Kask on
male, muusika ja balleti kokku viinud äärmiselt sügaval
tunnetuslikul ja esteetilisel
tasandil,“ kirjeldas tekkivat sünergiat üks heliloojatest Timo
Steiner.

Kuus kasti
„Elegantsed hüpped muhedusest traagikasse, saatuselöökidest ülevusse poevad
suurmeistri naha alla, et avada
meile ühe suurema eestlase
hinge-eesriie,“ võttis Steiner
sündmustiku kokku ja mõtiskles ühtlasi sellegi üle, mida
Keres ise võiks balletist arvata.
„Ehk midagi sellist – balletis,
nagu elus, juhtub kõike.“
Unikaalse loovmeeskonnaga lavastusele annab nüanssi
ka asjaolu, et lavakujundaja
rollis on üks vabariigi tunnustatumaid arhitekte Ülar Mark.

„Vormi tekkel on alati põhjus,
majade puhul on see rohkem
ümbritseva keskkonna poolt
dikteeritud. Laval on ümbruse surve nullilähedane ja vorm
tekib justkui pimedas mitte
millestki,“ sõnastas Mark kogemust kujunduse loomisel.
„Lavastuses asendab keskkonda lugu. Sellele järgneb puhas
funktsioon. Edasi on juba nii,
et arhitekt minus vahib silmad pärani, kuidas muusika
ja jutustus vormi ellu äratavad, vormide sisse poeb hing ja
need hakkavad liikuma.“
Arhitekt on lavale disaininud kuus kasti, raami kuuele
muusikule – kuus pilli, kuus
malefiguuri. Kast on teadagi ahistav, kastilaadses riigis
elades on inimese käigud ette
teada. Helidele on aga kast võimalus käsitleda iga poognavõi õhuvõnget individuaalselt,
tuua välja mikronüansse, luua
uusi sünteese ja kombinatsioone.

Riigi traagika ühe
mehe õlul
Balleti teine helilooja on
Sander Mölder, kes toob õhuvõngetesse ka elektroonilise
muusika elemente. Tema sõnul on ettevalmistus kulgenud enam kui poolteist aastat.
„Eeltöö puhul saime Timo,
Teedu ja libretist Andri Luubiga kümneid kordi kokku,
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arutasime Kerese kohta loetut,
filosofeerisime, lisaks tegime
intervjuusid Kerest tundnud
inimestega, tema perekonnaga,“ tutvustas Mölder loomingulist protsessi.
„Sellele järgnes kuudepikkune töö stuudios, kus
proovisime pille mängides ja
arvutiprogrammis ideid visandades leida helikeelt ja meloodiaid-harmooniaid, mis Kerese
natuuriga sobiks. Salvestasime
ka näiteks kontaktmikrofoniga malelaual käikude kõla ning
kasutame neid helisid balletis,“
jätkas Mölder. Helisepp lisas,
et viimases protsessi osas on
olnud juhtfiguuriks Teet Kask,
kes on tantsijad pannud liikuma ja loob nüüd oma maailma
ja tervikut kõikidest osistest.
Lavastuse muusika komponeerimisel annavad impulsi
male kui akadeemilise sportmängu rütm ja tempo, malendite graatsilisus, musta ja valge
minimalism, määratu kontrast ning pinge, kõrvalliinina
ka Kerese konfliktitu natuuri
sattumine maailmapoliitika turbulentsete sündmuste
keskele. On ju kogu loo keskmes siiski suurkuju, kellel on
maailma maleareenil väärikas
positsioon ja kes on nautinud
lausa rahvuskangelase oreooli,
aga on kandnud oma õlul ka
kogu rahva ja riigi traagikat.
STEN SANG

ARVAMUS

Neljapäev, 6. september 2018

Eesti 200-st asja ei saa
Enne kui MTÜ Eesti 200
hakkab hääli püüdma,
tõmbaks korra pidurit
ja vaataks tagasi. Loeks
uuesti teie manifesti ja
leiaks mõned vead üles.
Vastasel juhul olete
lihtsalt purjekas katkise
purjega, mis jääb merel
hätta.
“Majandus. Meile on oluline
ettevõttevabadus, sest konkurents on edasiviiv jõud...” Kas
tõesti? Teie loogika järgi on tugev see, kes võidab nõrgemat. Filosoofide loogika on aga selline:
“Tugev on see, kes aitab nõrgemal saada tugevamaks.” Küsimus ei ole selles, kas eksite, vaid
selles, millal te viga tunnistate.
“Eesti vajab uut poliitilist
liikumist!” Vale! Uus poliitiline liikumine vaid sogab vett.
Eesti vajab hoopis filosoofe –
inimesi, kes suudaks nii riigis
kui kogu keral suurt ja väikest

asja seostada ning söödavalt
rahvale seletada. Siin on kahjuks väike aga: filosoofi juht ei
ühti kuidagi poliitiku omaga,
sest argument on niivõrd veenev ja hästi lahti selgitatud, et
arusaajatel võib paha hakata.
“Märgiline on, et Eesti on
saanud saja-aastaseks ja järgmisesse riigikokku kuuluvad
poliitikud hakkavad kujundama 200-aastase Eesti nägu.”
Leian mitu viga. Esiteks: miks
arvata, et järgmisesse riigikokku hakkavad kuuluma professionaalsed poliitikud? Asjad
muutuvad kiiresti...

Teiseks: miks on jutt näost?
Praegu on Eesti nägu korralikult ära krohvitud: Kaljulaid,
Ratas, Mikser, Ilves. Kuid tegu
– keha, käed, jalad, kael – on
inimesed, kes elavad ja töötavad maal ja väikestes linnades.
Mõelda tuleb kohe kogu organismile terviklikult.
Kas Eestis on sõnavabadus?
Kohe tõestan, et ei ole. Nii enne
esimest maailmasõda kui ka
vaikival ajastul seda vabadust
polnud, sest trükipressi oli lihtne kontrollida ja allutada. Tsensuur oli lihtsalt sellel, kellel oli
piltlikult öeldes suurem relv.

Napib IQ-d
Aga alates 1991. aastast kuni
tänaseni pole meil samuti
mingit sõnavabadust olnud!
Ühiskonnas on lihtsalt liiga
kõrge hirmufaktor. Teisisõnu
on ühiskond hirmust läbi imbunud. Teine faktor, mis mõjutab sõnavabadust, on meedia

klikiraha suunas jooksmine.
Meedia pakub seda, mida inimene on suuteline seedima,
kuid see risustab eetrit, tekitades tohutult müra. Heade
ideede äratundmiseks ja nende
valgustamiseks pole meedias
töötavatel inimestel lihtsalt
piisavalt IQ-d ega aega.
Teie ülesanne on luua ühiskond, kus poleks hirmu, meedia jaoks poleks kõige tähtsam
raha, vaid tõde keerulistes
küsimustes, ning panna ajakirjanikud arutlevalt mõtlema
ja analüüsima. Kaks meest on
Eestis selleks võimelised: Jaan
Puusaag ja Heiti Hääl. Jüri
Mõis ega Indrek Neivelt selle
tasemeni ei küündi. Kui suudate need mehed endale meelitada ja iga olulise küsimuse
nendega läbi arutada, suudavad nemad kastist välja murda
ja teie ideid saadab sära ja jõud.
ARTUR TAIVERE
filosoof-rehviärimees

106.

Uuno Kivilinnast

Põrutan võõra naisega Poola
Selge on see, et minikonfliktidele vaatamata 200 reisikaaslast Türgist ja Kreekast mind
unustada ei suuda.
Juba omal ajal kehtis ehitussektoris ütlemine, et anna torn
kraanajuht Uunole klaas viina
ja siis hakkab nalja saama. Eks
terve reisifirma ole mulle tänulik, et reisi sedavõrd ilmestasin.
Iseenesest on Türgi oma mägesid läbivate tunnelitega päris
kena riik, kui Nikal Travel mulle järgmine kord vaid nägusamad reisikaaslased valiks.

Lootust on, sest alati heatujuline naabrimutt, kelle mees
mind puhkuste ajal fiktiivselt
kojameheametis asendab,
et maksuametile müts pähe
tõmmata, tegi ettepaneku,
mida kuuldes esialgu suu lahti
jäi. Neil on piletid kahele bussireisile Poola, kuid vanamehe
asemel soovitakse kaasa võtta
hoopis mind – täiesti tasuta!
Iseenesest eelistaksin muidugi lennureisi – isegi kaks ja
pool tundi Tallinnasse sõites
jääb tagumik nii valusaks, et

Eesti suurim
ning edukaim
sulgpalliklubi

Triiton

ALATES

pakub võimalust!

SEPTEMBRIKUUST

moodustame uued treeningugrupid

algajatele lastele ja noortele.

Treeningud toimuvad seitsmes erinevas spordisaalis A. Le Coq spordihoones, Sarapuu sulgpallihallis, Karlova
kooli võimlas, Raatuse kooli võimlas, Visa spordihallis,
Eesti Maaülikooli spordihoones ja Ilmatsalu spordihoones.

Tutvumistreeningud TASUTA.
Lisainfo ja registreerimine:
tel 5697 7153 või silja@tartutriiton.ee.

parima sõbra sünnipäevale
ma enam iialgi ei lähe. Mis siis
veel kaheksast päevast kuskil
arengumaal rääkida. Aga ega
ma ilusale tüdrukule niisama
lihtsalt ei öelda suuda.
Minu tagasihoidlikul hinnangul on see pere küll peast
põrunud. Härra koristab minu
eest nädal aega suitsukonisid
ja koerasitta, mina aga puhkan
sel ajal tema abikaasaga ühes
toas, võib-olla isegi ühes voodis! Ilmetu pruut Ilme seda
asja muidugi sama rahulikult

võtta ei suutnud, kuid temast
ei ole minu takistajat.
Paras aeg ongi kodumaalt
taas sääred teha, sest Kivilinna
Konsumi ees on rahvuspinged teravaks läinud. Mõned
idanaabrid ikka ei suuda aru
saada, et minu pingile niisama
ei istuta. Üks näss karjus selle
peale „Ubju tebja!“ ja hakkas
jalaga vehkima, mina aga haarasin jalalabast kinni ja keerutasin ta viie meetri kaugusele
nagu vasaraheite olümpiavõitja Jüri Tamm.
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Neljapäev, 6. september 2018
19.09 kell 19 Puudutada kuud

TEATER

KOMÖÖDIA

KARLOVA TEATER

Tartu ülikooli akadeemilise
naiskoori vilistlaskoor: Tahan
õige tasa laulda

15.09 kell 19 Popi ja Huhuu
ehk isanda ilmutus

RUUTU10 KOMÖÖDIAKLUBI

VABANK

19.09 kell 19 Popi ja Huhuu
ehk isanda ilmutus

12.09 kell 20 Improkomöödia
19.09 kell 20 Improkomöödia

8.09 kell 23 Блеск: Hooaja
avapidu

20.09 kell 19 Popi ja Huhuu
ehk isanda ilmutus
21.09 kell 19 Popi ja Huhuu
ehk isanda ilmutus
22.09 kell 19 Popi ja Huhuu
ehk isanda ilmutus
SADAMATEATER

KONTSERT

VANEMUISE
KONTSERDIMAJA

ARHIIV

14.09 kell 19 Ludwig van Beethoven: Missa Solemnis

14.09 kell 23 Tartu Massive:
Drum & Bass Night

VANEMUISE KONTSERT

CLUB ILLUSION

20.09 kell 19 R. Roots (tšello) ja
S. Lassmann (klaver)

12.09 kell 19 Suluseis

7.09 kell 23 ESN Tartu Welcome Party

13.09 kell 19 Teineteiseta

EESTI RAHVA MUUSEUM

LINNARAAMATUKOGU

15.09 kell 19 Teineteiseta

12.09 kell 19 Arno Tamm

16.09 kell 12 Naksitrallid

22.09 kell 19 kabareeõhtu
Forever Young koos õhtusöögiga

kuni 11.09 Eesti nahakunstnike liidu valiknäitus Eesti
kirjandus eesti köites

21.09 kell 19 Teineteiseta
23.09 kell 12 Naksitrallid
TEATRI KODU

GENIALISTIDE KLUBI
6.09 kell 19 Quartet Ajaton

14.09 kell 11 Viks ja Koba

7.09 kell 22 Eliit

15.09 kell 12 Viks ja Koba
19.09 kell 11 Viks ja Koba
21.09 kell 11 Viks ja Koba
22.09 kell 12 Viks ja Koba
VANEMUISE TEATRI
SUUR MAJA
8.09 kell 20 Beatrice
15.09 kell 19 Mamma Mia!
16.09 kell 16 Mamma Mia!
22.09 kell 19 Viini veri

JAANI KIRIK
8.09 kell 18 Asikkala kammerkoor Cantu Aquae (Soome) ja
Sysmä kammerkoor (Soome):
Sada aastat laulusilda
9.09 kell 13 Lappeenrannan Naislaulajat (Soome) ja
Tartu ülikooli akadeemilise
naiskoori vilistlaskoor: Tahan
õige tasa laulda

9.09 kell 19 Rännakud. Maarjamaa laulud
10.09 kell 19 Emadepäev
11.09 kell 19 Mees, kes teadis
ussisõnu

14.09 kell 21 Vaiko Epliku
plaadiesitlus
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Ehitus- ja viimistlustööd (eraisik,
KÜ, firmad). Hea hinna ja kvaliteedi
suhe! Pikaajaline kogemus. Garantii! Tel 510 0645.

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

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU

Katuste ja puitfassaadide ehitusja remonditööd. Tel 515 7062.

kuni 6.09 Tartu puuetega inimeste koja käsitööringi näitus
Taaskohtumine

Korstnaehitus litsentseeritud pott
sepalt. Tel 5625 1750, tomeli.ee,
outomeli@gmail.com

TARTU KUNSTIMAJA

Korstnate ehitus, pottsepatööd,
korstnapühkimine. Tel 5858 1159,
Korstnaehitus@mail.ee
Maalritööd pahtli ja värvipritsiga
sees ja väljas. Ka eramajad.
Tel 5820 1334,
info.kestoke@gmail.com
Plekksepatööd: Ringtee 1, Tartu.
Avatud E-R 8-17. Tel 517 2156,
plekksepp@hot.ee
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LINNARAAMATUKOGU

8.09 kell 17 Lappeenrannan Naislaulajat (Soome) ja

6.09 kell 15 II Tartu rahvusvaheline V. A. Žukovski nim.
luulefestival
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Maatulundusmaa Tartu linna servas, Kambja vallas Lemmatsi külas,
Ojaääre (üp 8,4 ha, liitumised puuduvad, hind 49 000 €). Kutseline
maakler Peeter Meus, tel 506 2212,
786 8080, www.aadlivillakv.ee
Maja Tartu kesklinnas (2 k, ahik, 80
m², krunt 600 m ², lokaalne kanalisats, 150 000 €). Tel 5396 5936.
Maja Õie tn Veerikul (198,6 m²,
heas seisukorras, 195 000 €).
Tel 5331 0878, janakiva@hot.ee
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legi jalad!
Instruktor andis korraldu„Kes see on?“ küsib mees.
si lennukooli õpilasele, kes pidi
„Kes, kes?! Kas sina ostsid mulle
esimest korda elus langevarjuga
nailonkasuka? Ei ostnud! Selles
hüppama. „Niisiis, kordan veel
see asi ongi! Kas sa oled mind
kord. Peale hüpet lugege kümkunagi välismaale sõidutanud?
neni ja tõmmake paremast rõnEi ole! Aga tema on seda mitu
gast. Kui langevari ei avane, siis
korda teinud. Aga suvila? Volvo?
lugege veel kümneni ja tõmmaMis sa arvad, et see kõik on taeke vasakust rõngast! Ma jään teid
27.04 - 28.04
vast alla sadanud? Mul on hea
lennuväljal autosse ootama ja
Erivajadustega
töökoht, sina töötad vastutaval
viin teid peale
maandumist laste
katoetamine
kohal, lapsed õpivad välismaal.
sarmusse.“ märkamine
Lennuk tõusisjaõhku,
Lubas meile uue maja ehitada...“
õpilane hüppas,
luges kümneni
koolieelses
eas
„Seda ma räägingi,“ sosistab
ja tõmbas siis paremast rõngast.
31.05 UUS!
mees. „Kata ta jalad sooja tekiga,
Mitte midagi ei juhtunud. Ta luAktiivsusmuidu külmetab!“
ges veel kord
kümnenijaja tõmtähelepanuhäirega
bas vasakust
rõngast. Langevari laps ***
Purjus mees helistab uksekella
ei avanenud!
„Niisiis,“
UUS!
23.05
- 21.07lausus
ja küsib: „Kas ma elan siin?“
õpilane endamisi, „arvan, et see
Tugiisiku koolitus
„Ei.“
idioot instruktor ja tema auto ei
„Aga kes siin elab?“
ole ka kohal kui ma maandun!“
„Mina.“
***
Ta helistab teise korteri ukseMees tuleb komandeeringust
kella.
koju, siseneb korterisse ja näeb,
„Kas ma elan siin?“
et voodist teki alt paistavad kel-

„Ei.“
„Aga kes siin elab?“
„Mina.“
Nii kordub 3–4 korda. Siis
hakkab purjus mees kisama:
„Mispärast sina elad igal pool,
aga mina mitte kusagil?“
***
Hilja öösel kostub koputus
uksele. Naine ärkab, astub ukse
juurde ja küsib:
„Kes seal on? Mihkel, oled see
sina?“
Vaikus. Naine ei ava ust. Hommikul näeb ukse ees matil lamavat meest.
„Miks sa ei vastanud, kui ma
küsisin, et kas see oled sina?“
„Ma ju noogutasin!“
***
„Kas tead, ma sain ühte väga
head rohtu...“
„Mille vastu?“
„Ma ei mäleta, aga pidi hästi
aitama...“

Kuiv 30 cm kamina- või pliidipuu
võrkkotis. 2,5 €/tk. Vedu tasuta!
Tel 5351 5322.
Kuiv kaseklopp (28-29 cm, 40 l,
60 l). Tel 5591 5281.

KINNISVARA OST

Kuiv kask ja lepp võrgus 2,50 €
võrk, vedu tasuta Tartus ja lähiümbruses. Tel 504 5307.

Garaaž Tartus. Tel 524 2693.

Kuiv kütteklots 2 €, puitbrikett
10 kg 2.20 €, lepp 2.70 €, kask 3 €,
kuiv lepp 50 cm 48 €.
Tel 5623 1555.

Ostame metsakinnistuid, raieõigust ning põllumaad üle Eesti
(ka saared), vanu talukohti koos
maaga. Pakume ülihead hinda.
Tel 528 8784, info@metsavara.ee,
www.metsavara.ee
OÜ Estest PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215.
Talu või maamaja. Võib pakkuda
nii korralikku kui ka renoveerimist
vajavat. Tel 522 5495.

Kuivad halupuud 50 cm (lepp/
haab, kask). Vedu tasuta.
Tel 5301 1161.
Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puitbrikett, küttegraanulid. Vedu tasuta. Tel 523 8332,
433 3130.
Kuivad küttepuud võrkkotis
(2.50 €, tasuta vedu). Tel 5336 5372.

ÜÜRILE VÕTTA

Kuivad segapuud võrgus (2 €
võrk). Vedu Tartus ja lähiümbruses
tasuta. Tel 504 5307.

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

Müüa 40 cm kuivad küttepuud.
Sanglepp. Koorem 5,5 rm hind
275 €. Tel 5341 2221.

KOOLITUS

Müüa 40 l võrkkotis kuivad 30 cm
küttepuud. Lepp 2.50 €, kask 3 €.
Klotsid 2 €. Tel 5341 2221.
Poolkuiv lepp 35 €/rm, kuiv kask
50 €/rm pikkusega 50 cm.
Tel 5330 8671.

Projekteerime ja ehitame eramajasid. Kogemus aastast 1995.
Tel 5358 9888, www.ihouse.ee

Teeme katuse-, fassaadi- ja üld
ehitustöid. Karkass- ja moodulmajade ehitus. OÜ Viimval,
tel 5554 8863.
Vundamentide soojustamine,
kaevetööd, haljastustööd. Raudkäpp OÜ Tel 5568 2671,
raudkapp@gmail.com

MATERJAL
Kuiv saepuru 250 l kottides loomadele allapanuks, absorbendiks
töökodadesse jne. Tel 501 8431.
Kuivad tammeplangud. Saadaval
paksused 52 mm ja 28 mm (~3 m
pikad, 400-600 € tihu).
Tel 501 8431.

ANEKDOODID

Kasumetsa küttekontor. Erinevat
sorti kvaliteetsed küttepuud
veoga. Tel 529 2305, 734 9800,
www.kasumetsa.ee

Kuiv kasepind 30, 40, 50 cm. Vedu,
tšekk. Tel 5594 7098.

MUU

TARTU ÜLIKOOLI MUUSEUMI
VALGE SAAL
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Ehitus ja renoveerimine vundamendist katuseni. Projekt,
terviklahendused, garantii.
Tel 504 0334.

Septikute, biopuhastite paigaldus ja müük. Tel 5757 0202,
erlend@eestiseptik.ee
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Ehitus- ja remonttööd. Katused,
üldehitustööd, puitfassaadid
jpm. Garantii. Tel 5662 9930.

kuni 18.09 Tartu lastekunstikooli lõputööde näitus

SUDOKU
9

Kaminapuu: kask, lepp 40 l võrkkotis. Tel 557 6177.

Betooni- ja ehitustööd.
Tel 5783 5631.

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

kuni 23.09 Fred Kotkase isikunäitus Eesti pidu

KINNISVARA MÜÜK

Aiaeri, rajatis-ehitis, aed, kuur,
grill, varjualus, saun, moodulmajad, terviklahendused.
Tel 5820 2040.

kuni 15.09 näitus Aasta tegijad
ja rahvussümbolid looduses

kuni 23.09 Kristin Reimani
isikunäitus Hiigelümbermõte

TARTU UUS TEATER

VANEMUISE TEATRI
VÄIKE MAJA

kuni 11.09 raamatunäitus Eesti
kauneimad raamatud 2017

kuni 23.09 Siiri Jürise ja Anastasia Lemberg-Lvova ühisnäitus dys-appearance

TARTU PUŠKINI KOOL
7.09 kell 13 Aleksandr Džigit

23.09 kell 16 Viini veri

NÄITUSED

EHITUS

17.09-30.11
Lapsehoidja kursus

PAKUN TÖÖD
ABC ameti-, ADR-, järel- ja lõppastmekoolitused aasta ringi.
www.sõiduõppe.ee, tel 507 8230.
Õppereis mesindus- ja loodushuvilistele Taga-Karpaatiasse
20.-29.09.2018.
www.alustamealgusest.ee,
tel 502 9006.

KÜTE

AS Sangar, asukohaga Tartu, Sõpruse pst 2, võtab tööle koristaja.
Tööaeg E-R 6 tundi päevas 8.0014.30. Palume saata CV e-posti teel
personal@sangar.ee, lisainfo
tel 730 7300.
Otsime kogemustega koduabilisi ja hooldajaid. Tel 5340 2265,
www.pihel.ee
Otsime tugiisikut oma 9-aastasele
Downi sündroomiga pojale Kolkja
kooli Peipsiääre valda. Vaata kuulutusi ka Linnaleht ja Vestnik Tartu
lehtedest täpsema info jaoks. Tel
5552 7185, 36501152222@eesti.ee
Pakun tööd kinnisvara hooldusmehele. Vajalik B-kat autojuhiluba.
Sobib ka pensionärile.Tel 502 3284,
conwest@hot.ee
Puhastusteenindajale Tartu südalinna kontoris. Anett, tel 622 8591.

Meeldejääv kingitus

EMADEPÄEVA

18.09-23.11
Tugiisiku koolitus

Koolitused Tartus:

4.05 Loov- ja rollimängud koolie
4.05 Väikelapse kõne areng
7.05 Kunstitegevused koolieelse
21.05 Imiku hoidmine

09.10-31.01
Tegevusjuhendaja
koolitus
22.10-21.12
Hooldustöötaja
koolitus
www.luwi.ee
Tel 5081 737 | info@luwi.ee
luwikoolitus

2 ja enam osalejat 48 € +km (hind ühe os
1 osaleja 54 € +km
Märksõna EMADEPÄEV

Küsi lisa:
luwikoolitus

www.luwi.ee
Tel 5081 737 | info
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Sõbra Pesumaja võtab tööle pesuoperatsioonide töötaja ja triikija.
Töö paindliku graafikuga. Väljaõpe
kohapeal. Sobib ka tudengitele ja
õhtukoolis õppijatele. CV palun
saata: pesutuba@gmail.com.
Tel 5303 0974.

PÕLLUNDUS

Raamatupidamisteenus Jõgevaja Tartumaal.
estefexou@gmail.com
Rakke- ja salvkaevude puhastamine, süvendamine, kaevamine ja
remont. Tel 5638 1774,
Kaevumeister@hot.ee

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

Salvkaevude kaevamine, puhastamine ja remont. Rõngaste
vahetamine. Tel 5840 0240.

Müüa head hobuse kõdusõnnikut
turbaga. 80 l kott 5 €. Transport
Tartu piires tasuta. Tel 5647 6281.

RIIDED
3.-12. septembril butiigis
Moodne Puudel Narva mnt 90
kasutatud kaup 2 ühe hinnaga.
Tel 5665 7659.
Lasteriided, kleidid, teksad,
joped, tõukekad ja mänguasjad
Sõbrakeskuse II korrusel.
Tel 521 5056.

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

HAUAPIIRDED VAASID PINGID

Autoklaaside müük, paigaldus,
parandus, toonimine.
Klaasikahjude käsitlemine.
SIXKLAASID OÜ Tähe 127,
Tartu. Tel 5067180. www.sixklaasid.ee

Korstnate ehitus, pottsepatööd.
Tel 5858 1159,
Korstnaehitus@mail.ee

Ohtlike puude asjatundlik langetus, puuhooldustööd, kändude
freesimine jne. Tel 5818 5222.

SÕIDUKID

Müü oma auto meile, sobiva
tehingu puhul raha kohe kätte.
Tel 5823 2707, www.autotehing.ee

Korstnapühkija Lõuna-Eestis, ka
maal. Ametlik akt. Redel kaasas.
Tel 5191 6605.

Kvaliteetne ja kiire õunamahla
pressimise teenus. Asume Nõos.
0,40 €/L Tel 5686 0688.

Odavad rõivad, Kastani 121.
Müügil sügiskaup. E-R 10-18, L
10-15. ruttmeremae@gmail.com

Auto ja veoki keretööd ja taastamine. Uued ja kasutatud keredetailid. Kõik sõidukid!
Tel 504 0334.

Korstnapühkija – küttekollete
remont (kogemusi 10 aastat). Tel
5805 0201, korstnapuhkimne.ee

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

Septikud reoveemahutid (tootjalt) müük ja paigaldus.
Tel 5306 5322, info@reovesi.ee

kuulutus
2 minutiga

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

.ee/kuulutus

Toyota sõiduautode hooldus ja
remont. 20 a kogemust.
Tel 5604 4241.

alates 1 €

TEENUSED
Kaardid ennustavad! 24 h
tel 900 1727, ennustus.ee

Ahjude, pliitide, soojamüüride ja
kaminate remont. Tel 5594 6425.

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

Toruabi Tartus. Vastavate seadmete paigaldus. Veeavariide
likvideerimine. Tel 553 7638.

Veod kaubikuga 24/7 (kuni 1.4
tonni, pikk ja kõrge L3H2).
Tel 501 7221.

TERVIS
Abi alkoholisõltuvuse korral.
98%. Hiina meditsiin. Tartu. Ly
Chini OÜ, tel 505 8381,
lychini@mail.ru

Setu ehted (sõlg 500 €) jm vanavara-pakkuda võib kõiki esivanematest jäänud asju! Tel 5649 5292.

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

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

Klaaspudelid ja -purgid, aaloe,
kušett jms. Tel 5199 1673.
Laagerdunud hobusesõnnik.
Transport Tartus ja Tartumaal.
Tel 501 8431.
Mesi otse mesinikult. Tartus ja
lähiümbruses toon koju. 7 €/kg.
Tel 5661 9306.

OST
Kasutatud ja vanad raamatud. Ka
nõukogude perioodist. Raha kohe
kätte. Tel 734 1901.
Kunsti ost - maalid, graafika jm!
Muuda kasutuna seisev kunst
rahaks! Parim hind! Tel 5649 5292.

Koduvideote filmimine, digitaliseerimine ja fotograafiateenus.
E-post: fortiusfoto@gmail.com

Plekksepatööd: E-R kl 8.00-17.00
Ringtee 1, Tartu. Tel 517 2156,
plekksepp@hot.ee

Kolatakso, jäätmete utiliseerimine, kõik jäätmed. Laadimisabi.
Tel 553 7638.

Pressin õunamahla.
Tel 5353 4624.

Koristus- ja puhastusteenused
Tartus. FIE. Tel 5673 0355,
koristusfie.143@gmail.com
Korstnapitside ja moodulkorstnate ehitustööd. Tel 5557 9399.

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

Pressin õunamahla tellija kodus
oma seadmetega. Tel 501 6050.

Vana mööbli ja kodumasinate
äravedu. Kolimisteenus.
Tel 5400 4760.

Printer, tahm, tint. Müük, hooldus, täitmine. Paber. Raekoja 13,
Tartu, futari.ee, tel 744 1100.

Veame tasuta ära vanametalli,
kodumasinad, vanapaber, elekt-

Vanad kellad. Ei pea olema töökorras. Huvitavad ka rinnamärgid, vanad rahad jne.
Tel 5872 5458.
Vanaegsed paberrahad ja mündid. Tel 513 2251.

Nõukaaegsete ehete, sõlgede,
märkide, medalite, koolimärkide,
fotoaparaatide jm ost!
Tel 5649 5292.
Plaanid kolida või said päranduseks korteri? Ostame üleliigse
vanakraami ja raamatud!
Tel 5649 5292.

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

Vanad serviisid, karpidega lusikad, naiste ehted ja palju muud!
Tel 5639 7329, Liina

Elektritööd ja dokumendid.
Tel 5345 3303, www.elektest.ee

Fekaalivedu, survepesu, ummistuste likvideerimine. Tel 558 8811,
www.fekto.ee.

Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.

Vanad raamatud, aabitsad, piiblid, teatmeteosed jne! Ost parima
hinnaga, raha kohe! Tel 5649 5292.

Paadirent Peipsi ääres Varnja külas
Tartumaal. Erinevad mootorpaadid. Tel 518 1125, mesitare.ee

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

Veo- ja kolimisteenus, laadijad,
väike ja suur auto. Parim hind.
Tel 553 7638, www.kiiredkolijad.ee

Setu ehted (sõlg 500 €), hõbedast
ehted ja esemed, hõberublad jm
ost! Raha kohe! Tel 5649 5292.

Kaevetööd miniekskavaatoriga.
Planeerimine, koorimine jne.
Soodne hind. Tel 5621 7955.
Kandlelood ja rahvalikud laulud
Teie peole: Kandlemees Sander ja
Simmaniduo. Tel 504 3202.

roonika, akud. Tel 5825 9300.

MÜÜK

FIE Raivo Kägo. Likvideerin ummistusi 24/7. Tel 521 4808.
Hekkide lõikamine. Tel 525 2862,
www.kobruleht.ee

7

Vanavara, kulla ja hõbeda
kokkuost! Raha kohe kätte! J. Kuperjanovi 62, Tartu. Tel 5815 0312,
emilia.collection@mail.ee
Vanavara, pakkuda võib kõike.
Tel 513 2251.

VABA AEG
Reis Taga-Karpaatiasse 20.29.09.2018. www.alustamealgusest.ee, tel 502 9006.
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XXI SUUR PAUNVERE
VÄLJANÄITUS JA LAAT
Palamusel 15. septembril 2018 algusega kell 10.00
Päeva juhib
Peaesineja

FIX

Indrek Vaheoja

Esinevad: ansambel PS Troika,
Jõgeva valla kollektiivid ja külalised

KOPTERILENNUD (ilusa ilmaga)
PEALAVA
9.30 Torma puhkpilliorkester
10.00 Avamine. Päeva ülevaade
10.15 Palamuse kollekivid: Naisrühm Sirtsuline, ̀
segarühm Paunvere Tootsid ja Teeled,
naisrühm Paunvere Maali
11.00 Täistunniteated
11.10 Ansambel PS Troika
11.50 Segarühm Kaaratsim
12.00 Täistunniteated
12.10 Ansambel PS Troika
12.50 Tantsuklubi Mathilde Hellenurmest
13.00 Täistunniteated
13.10 Ansambel PS Troika
13.50 Tantsukool JJ-Street
14.00 Täistunniteated
14.10 Jõgevahe Pere tantsijad
(naisrühm, memmed, neiud)
14.30 Rahvamuusikaansambel Tuustar
15.00 Täistunniteated. Peaauhinna loos.
Parima kostüümi ja nunnunäituse auhindamine.
Kiituskirjade ja viierublaste jagamine.
15.30 Priekuli kultuurimaja naisrühm “Mezrozite”
ja koolinoorte rühm “Mikeleni” LäƟƐt
16.00 Ansambel FIX

REHE-MÖLDRE LAVA
9.30
10.15
10.25
11.00
11.10
11.20
12.00
12.10
12.40
12.50
13.00
13.10
13.20
13.35
14.00
14.10

Ülekanne suurelt lavalt
Segarühm Kaaratsim
Instrumentaalansambel Retpop
Täistunniteated
Kultuuriselts Jenseli naisrühm
Palamuse Laulustuudio
Täistunniteated
Laulud muusikalist “Kullaketrajad”
Indrek Virks kitarril
Palamuse noortebänd Šahh Ma.
Täistunniteated
Torma naisrühm
Kultuuriselts Jenseli naisansambel
Vesikas ja Culpas
Täistunniteated
Priekuli kultuurimaja naisrühm “Mezrozite”
ja koolinoorte rühm “Mikeleni” Lä�s t
14.40 Tantsuklubi Mathilde Hellenurmest
14.50 Tantsukool JJ-Street
15.00 Ülekanne pealavalt
* Korraldajal on õigus teha kavas muudatusi

Peaauhinna
- KÄMPING paneb välja
Puukujurid OÜ

Pääse
3 eurot
kuni
12 aastased (k a)
lapsed tasuta

