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Otsedemokraatia pidupäeval
DOMINEERIB KEHAKULTUUR
Täna käivituval järjekorras juba kuuendal kaasava eelarve hääletusel
tuleb traditsiooniliselt
valik teha 25 särava idee
vahel, millest aga peaaegu pooled langevad
spordi ja vaba aja valdkonda.
Nii sooviks Aleksander Puškini hoolekogu ühise raha eest
finantseerida spordiväljakut
– seni on kehalise kasvatuse
tunde tulnud läbi viia kooli
lähedal tühermaal, mida aga
kasutatakse enamasti koertega
jalutamiseks ja mis on seetõttu
viimasel ajal muutunud väga
räpaseks paigaks. Konkureeriva ideena rajaks Kristjan Karis Descartes´i kooli ja Hansa
kooli välialal pallimängudeks
ja muudeks sporditegevusteks
välitingimustele vastava kattega väljaku, mille äärealadel
paikneksid trenažöörid. „Annelinna piirkonnas puuduvad
avalikuks kasutamiseks mõeldud pallimängude alad,“ tõdes
ta.

Ratastooliga jõusaali
Marti Viilu tunneb ülikoo-

TURUJUTT
Ürituste laviini all
Tartu ettevõtlusnädal toimub sel aastal 1.-6. oktoobril ning
selle raames hõikasid Tartu turu töötajad välja turuhoone
mängu 2.-4. klassi õpilastele, mis osutus ootamatult populaarseks.
Toimekad klassiõpetajad kirjutasid mängu korraldajatele ja
avaldasid soovi mängust osa võtta. Mängu kirjeldus ettevõtlusnädala programmis oli pigem tagasihoidlik: „Sind ootab
ees seiklus turul! Tule ja avasta! Põnevust jagub! Võta kaasa
kirjutusvahend!“
Kuigi mängu toimumisajaks kavas oli märgitud 2. oktoober,
siis kõik klassid, kes soovi avaldasid, said siiski registreeruda.
Nii täituski mängu korraldajate töökalender kuni oktoobri
keskpaigani algklassiõpilastele ürituste korraldamisega. Klassiõpetajal oli tunniplaani silmas pidades võimalik lisaks mängule, mille kestus on keskmiselt 45-60 minutit, võtta plaani
ka turuhoone salakambrite külastus, mis vältab keskmiselt
45 minutit. Enamikul õpetajatest õnnestus siiski enne mängu
võimaldada õpilastele ka ekskursioon turuhoone keldrisoppidesse!
Kui aga korraldajatelt küsida, mida see mäng endast täpsemalt kujutab, siis ega nad ikka ei ütle küll – jäävad salapäraseks. Teada on vaid, et lastele igatahes see mäng meeldib!
Praegu ei jäägi muud üle kui turu üldkontakti e-posti aadressile kirjutada ning küsida, et millal jälle mängima saab
tulla.
Tundub, et turul ikka toimub nii mõndagi ja üllatus-üllatus,
jälle keldris! Nimelt, kui keegi veel ei ole külastanud Emajõe
pruulikoja õllekeldrit, mis asub hoone maa-alustes käikudes,
siis oktoobri teisel nädalavahetusel toimub seal festival nimega Õllering, kus üheskoos tähistatakse õllekeldri esimese
aastaringi täitumist.
Pidustus on omapärane: esindatud on mitmed Eesti väiksed pruulikojad, kes oma tooteid tutvustavad ja pakuvad. Samas ei pea küljeluud end põlatuna tundma – on ka selliseid
väikseid kodasid meil siin Eestimaal, kes pakuvad limpsimiseks käsitöösiidrit! Keldris kõlab elav muusika, läbi viiakse erinevaid mänge.
Muu hulgas möödub turuhoone renoveerimisest ja taasavamisest 12. oktoobril aasta! Ja kui paar nädalat tagasi käisid
turuhoones väliskülalised ning kiitsid, kui puhas kõik on, punastasin veidi, aga tundsin, et meie oma tartlaste turuhoone
heakorra üle võib ikka küll uhke olla!

Miks ei võiks välijõusaalis hullata ka hallpead? 

OVE MAIDLA

juurde võites. Väga mitmetahulise plaani on välja käinud
salapärane Andres, kes tahaks
majaseintel näha oluliselt enam
tänavakunsti. Nii tulekski Art
Challenge’i esimese etapina
markeerida kümme koledalt
soditud strateegilist asukohta
ning kaunistada need noorte kunstnike teostega, teiseks
need interaktiivse äpi abil kättesaadavaks teha.

Pargid liigirikkaks

lilinnas puudust korralikust
rannast: jõe laululavapoolsele
kaldale tuleks seetõttu püsti
panna korralik parkla, tualett,
pesemisvõimalused ja korralikud riietuskabiinid. Hoopis
teist laadi veemõnudest unistab Olavi nime taha peituv
visionäär, kes sooviks kergliiklusteede äärde paigaldada tasuta veevõtukohti.
Anneli Sepp planeerib Salme
ja Eha tänava nurgale Karlova
mõisaplatsi välijõusaali. „Valima peaks ka ratastooli kõrgusele sobivad treeningseadmed
ning silmas tuleks pidada
võimalikult paljusid lihasrühmi,“ lubas ta. Sama mõtet on
laiemale tasandile üldistanud
Kristen Roose, kes muudaks
seeniorisõbralikuks kõik mänguväljakud.
Et aga Anne kanali ääres ainult lihaseid ei pungitataks ja
vette sooleenterokokki ei toodetaks, ei ütleks Annelinna
selts ära spetsiaalsest laululavast, kuhu mahuksid nii pillimehed kui tantsurühm. Vastukaaluks on Marti Viilu välja
käinud teisegi idee eesmärgiga
täiustada Tähtvere rulaparki
ning rajada sinna Eesti suurim

pump track: spetsiaalne kurve
ja hüppeid täis rada, kus saab
oma kiirust „pumbates“ tõsta.

Soditud seinad
Madis Paluoja nägemuses
tuleks liigniiskesse Ropka parki rajada liikumisrada – seni on
ju vastavad rajad olemas vaid
dendro- ja Raja pargis. Püünele
pääseda pole Paluojal aga lihtne, sest grupp entusiaste on välja käinud suurejoonelise mõtte
luua Anne kanali ja Emajõe
vahelisele alale hubase miljööga Sõpruse park, mis hõlmaks
betoonist rulaparki, istumisvõimalusi ja valgustust.
Reet Lehtla fookus on suunatud Kesklinna koolile: et
lapsed ei kössitaks vahetunni
ajal nutiseadmetes, saaksid
nad tema võidu korral lustida kompaktsel õuealal. Nii
nooremate kui vanemate tervisesportlaste pärast valutab
südant Ene Kivisik, kel sihiks
ei rohkem ega vähem kui valgustus Emajõe-äärsele alleele
Kartuli tänavast vabaujulani.
Siiski suudavad mõned aktiivsed linnaruumi rikastada
ka muul moel kui järjekordselt
füüsilisele rassimisele ruumi

atraktiivne arhitektuurne valgustuslahendus, mis toob esile
selle hoone ajaloo ja ilu. MTÜ
Tartu Tantsuakadeemia jääb
maisemale tasemele ning ehitaks Emajõele mitmekülgse
kasutusega ujuvlava. Natuke
samasse kategooriasse kipub
langema Sulev Reisbergi mõttelend: tema taastaks Vaksali
pargi purskkaevu.
Kõige ratsionaalsema kihi
moodustavad kolm puhtalt
linnamajanduslikku rahvaalgatust. Nii on Uuno Viitkari
väitel suurimaks kitsaskohaks
keerdtrepi puudumine Sõpruse sillal. „Selleks, et Karlova
poolt jalgsi tulija saaks Annelinna-poolsele jõekaldale, tuleb läbida pikk tee Eedeni keskuseni ja sealt jõe äärde tagasi,“
kurtis ta.

Irina Ivanova toob lubaduste
kohaselt praegu raekoja tornist
kostvate eelprogrammeeritud
teoste asemel rahva kõrvadesse
elava kellamängu otse rae pööningult. Tõsi küll, kellamängu
projektijuhi Merle Kollomi sõnul oleks muusikul väga ebameeldiv sellist avantüüri kunstiliselt kõrgel tasemel teostada.
Rea Sepping peab Hiinalin- Mõelge ometi lastele
na aiamaid Dorpati lihvimata
Sage arvaja Mihkel Lember
kalliskiviks, mis tuleks kiire- on 20 ülikoolilinnas elatud
mas korras puhastada ja seelä- aasta jooksul jõudnud äratundbi säilitada. Tema teine pakku- miseni, et pärast kella 20 pole
mine on sootuks laiem: nimelt Tartus valgusfoore vaja. Kui
kutsub ta üles
katsetama pikeMuusikul oleks väga ebameelmas perspektiivis
ökoloogiliselt vas- div sellist avantüüri kunstiliselt
tutustundlikku kõrgel tasemel teostada.
linnahaljastuse
planeerimist. Supilinna selts nad aga siiski peavad helendaseevastu nõuab kodulinnaossa ma, tehku seda targalt. „Anduüldkasutatavat klaverit.
rite ja programmeerimisega on
Markus Toompere paran- võimalik panna foorid liiklust
daks võidu korral praeguse hä- reaalajas jälgima ja selle põhjal
biväärse puudujäägi, mistõttu otsuseid tegema, keda ja kust
puudub linnaruumis igasugu- läbi lasta,“ teadis Lember.
ne viide legendaarsele PallaNing viimaks sõna otseses
se kunstikoolile. Skandaalse mõttes kõige maalähedasem
valimisliidu Südamega Tartu ettepanek Karlova patrioodilt
vaimne juht Kristo Poljakov Gerda Sepalt. Kuna lõviosa
muudaks pargid vabatahtlike autojuhtidest tema tähelepaabil liigirikkamaks, istutades nekute kohaselt 30 piirangust
nendesse võimalikult toitai- kinni pidada ei suuda, ei jää
nerikaste viljade ja marjadega tema hinnangul üle muud kui
puid.
suure liiklustihedusega Tähe
tänav „lamavaid politseinikke“
täis toppida. „Selles piirkonnas
Trepist alla
Tartu toomkiriku valgus- elab palju väikeste lastega petusprojekti eesmärk on rajada resid,“ põhjendas ta.
sümbolehitisele unikaalne ja
STEN SANG

Hea noor tööotsija vanuses 16-26!*
pakub TASUTA praktilist KOOLITUST

„Kuidas jõuda oma unistuste töökohani“,

kus saad teada rohkem enda võimaluste ja tööturu kohta
ning julgust teha häid valikuid. Koolituse (kokku 123 h) osad on:

1. Ettevalmistus tööotsinguks, 34h, 4. Karjääritee planeerimine, 16h
2. Töövestlus, videotreeningu meetod, 19h 5. Arvuti tööotsingul, 8h
6. Tööklubi, 30h
3. Tööõigus, 16h
Koolitusele järgneb tööpraktika sobivas ettevõttes, samuti võimalus minna
erialasele kursusele ja saada tasuta nõustamist (psühholoogiline, karjääri-,
sõltuvus- ja võlanõustamine). Koolitus on TASUTA.
Transpordikulud kompenseeritakse, koolitusel on tasuta toitlustamine.
Infotund toimub 18.10.2018 kell 13. Vajalik etteregistreerimine.
Kontakt 511 8793 või margit.tago@jmk.ee
Asukoht: Tartus Lutsu 14a, II korrusel,
Avatud Hariduse Liidu ruumides.
Vaata ka www.jmk.ee
Tegevusi toetab Euroopa Sotsiaalfond ja
Tartu Linnavalitsus.
*oodatud on noored,
kes kes hetkel ei õpi ega tööta
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LUGEJA KIRI
Sõjaeelne au sisse
Ajalooõpetajana jääb mulle
silma, et suur osa ajaloolisi
kohti on Tartus puudulikult
esitletud, mis jätab kasutamata linna turismipotentsiaali.
Eriti puudutab see jalakäijate tuiksoont, Küüni tänavat. Mitmete teiste Euroopa
linnade eeskujul, kus linnad
on sõjas oluliselt pommitada
saanud, võiks märkida korralike nüüdisaegsete valgustatud
tabloodega ära olulised enne
suuri sõdasid kesklinnas olnud rajatised. Küüni tänaval
võiksid ära märkimist saada
nii tänav enne sõda üldiselt
kui ka keskaegne linnamüür
ja kino Apollo. Samamoodi
peaks olema infotahvel Ülejõe
pargis ja endise Kivisilla juures
(mis seal varem ka oli).
See ei nõua väga suurt raha,
aga annab turistidele lisaaega linnas liikudes. Praegu on
võimalik kesklinnast kiirelt läbi
joosta, vaadates Toomemäge,
ülikooli, Jaani kirikut ja Raekoja platsi. Iga kulutatud lisaminut aga suurendab aega,
mida turistid linnas veedavad
ja seega ka kulutatud raha
hulka. Puhtkultuuriliselt oleks
see ajaloo osas aus.
Lisaks on Küüni tänava all
keskaegsed varemed – oleks
tore Eesti vanima linna väärikaks esitlemiseks, kui need
saaksid kenasti läbi klaasi linlastele ja turistidele eksponeeritud. Muidu on tegu potentsiaali raiskamisega.
Indrek N.

Anna-Liisa Unt
arhitekt
Tartul on tõesti huvitav linnaehituslik ajalugu, mida on linnaruumis siin-seal ka tähistatud (hoonestusjooned Rüütli
tänaval, linnamüüri asukoha
rõhutamine ning endise kaubahoovi ja Apollo kino asukohtade markeerimine Küüni
tänava sillutises).
Oleme praegu linnale välja
töötamas uut viidasüsteemi,
millega lisatakse tänavatele
täiendavaid suunavaid ja selgitavaid materjale. Valminud
ja tegemisel on Toomemäe
infotahvlid, mis tõstavad esile
sealseid tähtobjekte ja selgitavad erinevate ajaperioodide
möödumist Toomel.
Allikas: Tartu LV

Contra helde toetaja
Coop laiendab haaret
Esmaspäeval Lõunakeskuses Tartu teise ja
vabariigi 15. pangakontori avanud Coop panga
hinnangul on nende
keskmine klient lihtne
Eesti inimene, mistõttu rahapesusüüdistusi
karta pole tarvis.

Võru tänav kinni
Reedel kell 7-19 on asfalteerimistööde tõttu liiklusele
suletud Võru tänav Vaba tänava ja sadamaraudtee vahelises lõigus.

eurot eraldasid linnaisad
Vana-Peetri kalmistul asuva kunstnik Konrad Mägi
hauaplatsi korrastamiseks.

Valus kaotus
Ööl vastu 2. oktoobrit murti
Vara külas sisse talu kõrvalhoonesse, kust esialgsetel
andmetel varastati alkohoolseid jooke. Kahju on selgitamisel.

Turuliidrite sabas
Tali kinnitusel on tuntud
poeketiga ühte kasvanud
panga eesmärgiks hoida elu
igas Eestimaa nurgas ja seetõttu püütakse tuua pangateenused tagasi sinna, kust
suuremad pangad on kokkuhoiu eesmärgil lahkunud. Nii
jälgitakse koostöös kohalike
tarbijaühistutega pidevalt,
kus piirkonnas ja millistest
teenustest puudus on, ning ka
reageeritakse. „Enamasti asuvad panga esindused kohaliku
Coopi poega sama katuse all.
Kontorite avamine sõltub eelkõige nõudlusest,“ sõnas Tali.
Miinuspoolelt tõi Tali välja
tegevusmahu ja kliendiarvu
väiksuse võrreldes turuliidritega. „Samas on see ka üks
meie tugevustest – suudame
iga kliendiga personaalsemalt
tegeleda,“ leidis ta õigustuse.
Turundusjuhi sõnul on rahapesu tõkestamiseks loodud
regulatsioon Eestis väga range ja see kehtib loomulikult
ka Coopile. „Meie eesmärk
on pakkuda teenuseid eelkõige Eesti inimestele ja sel
põhjusel pole kokkupuuted
rahapesu probleemidega nii
sagedased kui rahvusvahelisi
kliente teenindavatel pankadel,“ lisas ta.
Ranged kontrollmehhanismid olid Tali kinnitusel pangas
olemas ka enne hiljuti puhkenud Danske rahapesuskandaali. Pärast eelmisel aastal

LAUSEGA
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Turundusjuht Tiina Tali
sõnul kujutavad panga kliendid endast läbilõiget ühiskonnast. „Üldiselt näeme
nendena kõiki eraisikuid ja
Eesti ettevõtteid,“ lisas ta.

Angaar vutimeestele
Linn andis ühe Roosi 83
paiknevatest lennukiangaaridest rendile MTÜ-le Tartu
Kalev Jalgpalliakadeemia.
Plaanis on välja ehitada
kunstmurukattega sisejalgpalliväljak.

Supilinn paisub
Raad väljastas ehitusload
Kapsa 4, 6 ja 8 korterelamute
püstitamiseks. Kõigile kolmele krundile kavandatakse
kolmekorruselist viie korteriga elamut.

Kas lõunaeestlaste südamete
võitmiseks piisab pungitavatest õhupallidest?  STEN SANG
saadud uut enamusaktsionäri
on muutusi tema sõnul olnud
terve rida: alates töökorraldusest ja lõpetades strateegia ümberkujundamisega.
„Teeme igakülgset koostööd rahapesu tõkestamiseks
loodud ametkondadega ja
suhtume tõsiselt ka oma majasisestesse kontrollsüsteemidesse. Jälgime tähelepanelikult meie pangas tehtavaid
tehinguid ja nende vastavust
nõuetele,“ kirjeldas Tali võitlust räpase rahaga.

Sanktsioonidest prii
Mõni päev tagasi lõi meedias laineid juhtum, kus Coopi alla kuuluv Tartu Tarbijate
Kooperatiiv kandis luuletaja
Contra alias Margus Konnula kontole eksikombel üle
200 000 eurot, mille aus võrumaalane küll pikema ju-

tuta tagastas. Paraku ei oska
Tali meid siinkohal vürtsikate asjaoludega rõõmustada:
tegu olevat olnud juriidilise
küsimusega, millega polda
veel detailselt kursis.
Varem Krediidipanga nime
all tegutsenud Coop vabanes alles juulis endise enamusosaniku Moskva Pangaga
seotud sanktsioonide nimekirjast, kuid Tali hinnangul
mõjutas nende tänast äri USA
sanktsioonipiits vähe. „Meie
põhiline fookus on teenuste
pakkumine Eestis eraisikutele ja väiksema ning keskmise
suurusega ettevõtetele,“ tõdes
ta. „Sanktsioonid on küll tulnud vahel teemaks välispartneritega suhtlemisel, näiteks
on meil seetõttu olnud takistusi korrespondentpankadega koostöö tegemisel.“
STEN SANG
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Hullumeelne
ostutuur
Tänasest laupäevani korraldavad Tasku ja Kvartal käsikäes Ostutuuri, mille käigus
saab erandkorras kolm tundi
tasuta parkida ja 20 eriti õnnelikku ostlejat saavad rahagi tagasi.

Eelistavad omamaist
56% Tartu Ekspressi lugejaist
toetas veebiküsitluses taksoäppide seas siinsete juurtega Taxifyd, kuid veerandile
oli meelepärane ka idanaabrite Yandex.

Uued tuuled
Linna suurima tööandja ülikooli kliinikumi uus juhatus
alustas tööd. Esimehe Priit
Eelmäe meeskonda kuuluvad veel ravijuht dr Andres
Kotsar, infotehnoloogiajuht
Kati Korm, finantsjuht Maret
Tark ning haldusjuht Marek
Seer.

Rooma ainetel
Genialistide klubis baseeruv teater Must Kast alustab hooaega uuslavastusega „Caligula“, mis põhineb
kirjaniku ja filosoofi Albert
Camus’ samanimelisel näidendil kurikuulsast Rooma
keisrist.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

MILLINE ON ÕIGE KODUVEIN? Ühtlasi saab aimu,
millise poeleti eest leiab Tartu Ekspressi püstolfotograafe kõige sagedamini. 
GUIDO SOOSAAR

33 variatsiooni
TÄNA ESIETENDUS VANEMUISE TEATRIS!
AUTOR MOISÉS KAUFMAN — LAVASTAJA HEITI PAKK — KUNSTNIK MAARJA MEERU
VIDEOKUJUNDAJA JUHO PORILA — MUUSIKALINE KUJUNDAJA ARDO RAN VARRES
OSADES MARIKA BARABANŠTŠIKOVA — MARIAN HEINAT — RAGNE PEKAREV
GUIDO KANGUR (EESTI DRAAMATEATER) — KARL LAUMETS — JÜRI LUMISTE
MARGUS JAANOVITS — ANDRE HINN
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Palametsa
pajatused
484.

Mõisapark lahkab
VALGUSE LÄTTEID
Laupäeval Luke mõisa
pargis neljandat korda
peetav Valguse festival
ülistab nimikangelast
kosmoseni välja.
Koreograafist peakorraldaja
Jaan Ulsti sõnul võib esmaseks
eesmärgiks pidada soovi tutvustada inimestele valgust ja
valguse mõistet natuke laiemalt
kui pelgalt see, mida me näeme.
„Tänapäeval räägime ju palju
lambipirnidest ja elektrivalgusest, aga meie püüame näidata
ka elavat tuld,“ selgitas ta.

Pritsimeeste hellad käed
Seepärast ongi platsis sepp
Alar Tamm, kes kandva lavastuse „Kosmose rahvad“ ainetel
oma kätega selle aasta ürituse
sümboli meisterdab. „Nii ta
siis asubki rauasulamis liitma erinevaid inimeste sketše
– seal saab ühtlasi näha, kui
palju kuumust valgus toodab,“
lubas Ulst. „Näeme, kui hinnatud sepaoskused endiselt on.“
Mõistagi ei saa ära unustada tuleohutust, mille eest
hoolitsevad Nõo priitahtlikud
päästjad. „Iga külastaja saab
proovida tuld kustutada, mis
on kütteperioodi alguse puhul igati kohane. Loomulikult
on üles tehtud suur lõke, kus
inimesed ennast soojendada
võivad – eelmisel aastal oli see
väga populaarne,“ arvas peakorraldaja. „Kui oled poolmetsikus pargis, sajab vihma ja on
jahe, on see eriline kogemus.
Muidugi, ega jaanipäeval ilm
väga teistsugune polnud, aga
talve lähenedes on tunne ikka
teine.“
Teadusalas sukeldutakse
maavälistesse teemadesse: Tanel Liira Tartu observatooriumist on valmistanud paar filmi päikesest, samuti erinevaid
võimalusi tutvuda satelliitidega. Ülikooli fotoonikaklubi
aga lõbustab publikut erinevate valguskatsetega: näiteks
moonutavad prillid selgitavad,

Terariistad ja isegi tulirelvad võeti kasutusele tükk aega hiljem
ja siis oli juba politseil
toimunu klaarimisega tegemist.

siaran
a
A sto
re

Ülikooli 2, III korrus, SEB pangahoones.
Sissepääs maja eest E-R 11-17 (Ülikooli tn)
Vanemuise pargi poolt lahtiolekuaegadel.

E-N 11-22; R-L 11-23
P 12 - 22

HIINA, NEPAALI JA TAI TOIDUD

Maitsvad ja teravad elamused valmivad nepali kokkade käe all

TOIT KOHAPEAL, KOJU JA KONTORISSE
küsi infot tel 747 7093, 5691 4817, kam296@hotmail.com
või vaata pakkumist: www.vagamama.weebly.com

ISIC kaardiga menüüst -10%
Söögi kaasa tellimine -10%

Eestvedajate kinnitusel näeb Lukel palju rohkem kui
pelgalt teatrist tuttavat valguskujundust. 
RUUDI PUKK
mida me tegelikult näeme ja
kui lihtne on seda moonutada.
Plasmakera filmimist üliaegluubis näitab teadusfirma
Captain Corrosion, sealjuures selgub kuidas aega justkui
tükkideks võtta saab. „Oliver
Kulpsoo, tuntud teatrivalguskunstnik, programmeerib
LED-installatsioone ja paneb
neid koos muusikaga kokku
kõlama,“ meelitas Ulst.

Kontsert keset teadust
Heli toodab muusikaline kooslus Oopus, mis loob
kontserdiga atmosfääri keset
teadusala. „Tegu on folgi- ja
kosmosesugemetega elektroonilise instrumentaalmuusikaga,“ märkis peakorraldaja,
lisades, et kontsert saab olema
äge.
Ürituse keskmeks olev lavastus kosmoserahvastest
püüab erinevates stseenides
luua fantaasiamaailmu ja
arutleda, kuidas läbi tantsulise keele võimalik elu tundmatul planeedil paista võiks.
Helikujunduse loob Draamateatri muusikaline kujundaja
Malle Maltis ning kaasa lööb
ooperisolist Kadi Jürgens.
„Püüame talle mõisaparki so-

biva keskkonna luua,“ lubas
Ulst. „Näeme, milline võõras
planeet sel stseenil tekkida
võiks.“

Läkitus satelliidile
Ei pääse valgusefanaatikudki kõikehõlmavast EV100 hullusest. Et igal aastal on festival
ühildatud ÜRO veetava rahvusvahelise kosmosenädalaga,
antakse sedapuhku maavälisele suhtele rahvuslik vink juurde. „Tänavu on kavas teha kosmose-selfie ja selleks on meil
põllu peal juba valmis suur
EV100 logo – 4.-10. oktoobrini
pildistatakse seda satelliidilt,“
selgitas koreograaf.
Üldiselt tasub aga Ulsti sõnul meeles pidada, et tegu pole
mitte pelgalt valgus-, vaid just
nimelt lahkukirjutatult valguse festivaliga, mis väljub tehnilistest raamidest. „Kust mujalt
ma koreograafina sellist inspiratsiooni saaksin?“ põhjendas
ta tekkivat järjepidevust. „Juba
see, et mul tekkis võimalus
minna Physicumi korralduslikke teemasid arutama, räägib enda eest – oma erialal
ma ju sellistesse kohtadesse ei
satu.
STEN SANG

PROOVISÕIT

Neljapäev, 4. oktoober 2018

HYUNDAI FASTBACK
lippab nagu põrguline
Topauto esinduses ulatab müügikonsultant Kät
Mõttus mulle usaldavalt
Hyundai i30 Fastbacki
võtmed. Loetud hetked
hiljem panen pälvitud
usalduse tugevalt proovile: järsu pidurduse
peale löövad masinal
ohutuled vilkuma.
Kõrisõlm teeb lõnksti ja
kerge hirmuvärin tungib
sääremarja.
Õnneks on kiire masina
hingeeluga kõik korras ja
ohutuled plinkisid vaid teiste
liiklejate hoiatamiseks. Minul
jõudis muidugi kogu elu silme
eest läbi välkuda ja vaimusilmas dollarimärgid rahakotis
tantsu lüüa. Mida ma üldse
tegin selleks, et nii äkilise pidurdusega maha sain? Viisin
1,4-liitrise T-GDI bensiinimootoriga masina kinnisele
platsile kiirematele ringidele.
Sirgel õnnestus kenasti sada
sisse saada ning see hoog oli
vaja ju kuidagi raugema sundida.

Kruusavihm
kalamehele
Sulni kõrvupaitava kummivilina saatel saan kurve nii- ja
naapidi välja võtta. Erilise
peotrikina teen action-filmidest tuttavat tagurpidi sõitu
ja saan selle eest tubli diplomi.
Usun, et selle diplomi võtaks
režissöör kiirelt mu näppude
vahelt ära, kui sama sõitu majade ja inimeste vahel kordama
peaksin.
Raadil autoga paremaid sirgeid otsides õn-

nestub leida endasugune jumalavallatu hing ning paneme
masinad joonele. Jääme võrdseks ja sõidu lõpus viipame
üksteisele ülespidiseid pöidlaid. Meie kiirused ei tõusnud
kordagi üle lubatud piiri ja
katse käigus oli tagatud pealtvaatajate ning metsaloomade
ohutus.
Tuleb soov Fastbacki vilkad
rattad kruusal proovile panna. Kruusateel sõidu mõnu
saan rahuldatud Saadjärve
parklas, millest on Topauto
esinduse juhi Enn Poola sõnul kahju, sest Fastbacki pikk
teljevahe ja ülitäpseks timmitud sõidustabiilsusassistent
pakkuvat kruusal kindlat
tunnet. Minu siirad vabandused kalamehele, kellele mitu
tolmust tiiru kraevahele tekitan. Tuul oli valelt poolt, ei
muud. Raudne ruun kruiisib
mõnusalt ning teen kogu Eesti pulmapaaridele auringid
ühekorraga ära.
Maanteel käitub 103 kilovatiga uhkeldav 140 hobuse
rammul liikuv pill igati eeskujulikult: püsib vapralt teel ja
maanteemüra kostub salongi
minimaalselt. Korraks vajutan varbaga tibake rohkem
gaasipedaalile ja see meeldib
kangesti taga liikuva punase maasturi roolijale. Mitte
grammigi ei jää härra minust maha ning lõpuks lasen
ta bussitaskus endast
mööda. Ka sel
katsel jäid
kiir used

lubatud piiridesse ja tagati kõigi asjaosaliste ohutus.

Ökonoomselt
Põltsamaale
Kütusekulu lubab tehas keskmiselt 5,4 liitrit saja kilomeetri
kohta ning esinduse sõnul on
neil demomasinaga õnnestunud sada kilomeetrit läbida
5,6-liitrise bensiinikuluga. Armatuuril on näha auto hetkekulu ning vahepeal suudan sinna
liigagi ogara 30 ette vajutada.
Seda numbrit silman muidugi
vaid kiirenduse ajal ning mäest
alla veeredes tiksub vaid 3,7 ette.
Mis seal ikka – rohkem mägesid, millest alla veereda.
Esinduse šeff Poola soovitab,
et ajakirjanik võiks rahumeeli
ette võtta lõunasöögi Põltsamaal, et veenduda masina
ökonoomsuses. „On olnud
proovisõitjaid, kes enda kinnitusel on teinud Tartu-Rakvere
otsa 5,2 liitriga. Haljala Sämmi
grillis võiks ju ka einestada,
kui autokatsetus käsil,“ jagub
tal ideid kamaluga.
Tahaks veidi Fastbacki kallal
ka iriseda ja selleks leian põhjuse juhi käetoe pikenduse puudumises. Kõik oleks parimas
korras, kui sõidaksin rohkem
tahapoole lükatud juhiistmega.
Olles aga juba selline ninapidi
klaasis istuja, jääb tugi mulle
kaugeks.

Natuke paneb kukalt kratsima varuratta puudumine, mis
viimasel ajal on uute masinate
puhul pigem trendiks saanud.
Nii hoitakse kaalu pealt kokku
ja väheneb kütusekulu. Asenduseks pakub tootja rehviparanduskomplekti, mis aga täielikult purunenud rehvi puhul
erilist efekti ei anna. See-eest
kuulub pakkumise sisse tasuta
Road Assistance: kaetakse kohalejõudmise ja hotellikulud
ning vajadusel antakse tasuta
asendusauto.

Odav pole popp
Minu mekitud masina hind
jääb 22 000 eurokupüüri kanti.
Viieaastase liisingu puhul teeb
see kasutusrendi kuumakseks
240 eurot. Sisse on vaja maksta
tavapärane kümme protsenti
autohinnast ja tasuda tavaning kaskokindlustus.
Kõige odavama Hyundai
mudelina käib müügiesindaja
välja pea 10 000-eurose i10-nimelise variandi, mil peal üheliitrine 49 kilovatiga mootor.
Samas, odav ei olegi ostjate
seas popp ja kõige hinnatuma
tiitli saab endale hoopis linnamaastur Tucson. Kõrgema taseme varustusega Tucsoni mudeli laoautosid saab lunastada
25 000 euroraha eest. Egas midagi, hoiupõrsas kaenlasse ja
masinaid valima!
STEN SANG
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TEATER

ANEKDOODID
„Doktor, mul on söögiisu kadunud“
„Ärge muretsege. See on organismi kaitsereakstioon. Kui
toiduainete hinnad tõusevad,
väheneb kohe ka söögiisu.“
***
Paradiisivärava kõrval seisab
naeru lõkerdav hing.
„Mis sulle nii kangesti nalja
teeb?“ küsib temalt Peetrus.
„Eks ikka arstid!“ vastab talle lõbusa olemisega hing. „Ma
olen juba terve tunni siin, kuid
nemad seal all ikka opereerivad.“
***
„Oo, kui ma vaid teaks, millega
võib liigutada teie kivist südant?“
„Proovige kalliskiviga!“
***
Tutvudes Peterburiga ja vaadates ristlejat Aurora küsisid turistid:
„Aga mispärast seisab selle
kuulsa kahuri kõrval kogu aeg
tunnimees?“

SUDOKU

„See on selleks, et kellelgi
ei tuleks pähe veel ühte pauku
teha.“
„Aga mis siis sellest oleks?“
„Ainult kord tehti sellest
üksainus tühi lask, aga üle
seitsmekümne aasta oli kogu
riigis kohutav korralagedus...“
***
„Mu naine ei saa üldse loomaaias käia. Nagu ta puure
loomadega näeb, hakkab kohe
nutma.“
„Vaeseke! Kas tal on siis loomadest nii kahju?“
„Ei, seda mitte. Aga ta ei suuda
seda välja kannatada, et nii palju
parusnahku puurides istub.“
***
Kondiitriäris heliseb telefon.
„Halloo, siin räägib Jones. Ma
palun teil teha tort minu naise
sünnipäevaks.“
„Väga hea, mu härra. Ja mitu
küünalt me peale paneme?“
„Kakskümmend üheksa, nagu

alati...“
***
„Minu vanus vastab minu kinganumbrile,“ lausub enam mitte
esimese nooruses olev daam
koketeerivalt oma sõbrannale.
„Ja kui vana sa oled?“
„Kolmkümmend kuus.“
„Ma kujutan ette, vaeseke,
kuidas su kingad pigistavad!“
vastab sõbranna.
***
„Miks sa ei kohtu enam oma
noormehega?“
„Ta on labane ja teab palju
roppe laule.“
„Ja kas ta laulab neid sulle?“
„Ei, ta vilistab neid.“
***
„Sa pojake oled veel kogenematu selleks, et abielluda.“
„Aga isa, millal on siis inimene
küllaldaselt kogenud selleks, et
abielluda?“
„Siis. kui ta hakkab aru saama,
et abielluda pole üldse mõtet.“

EESTI RAHVA MUUSEUM

ATHENA

5.10 kell 19 Keisri hull

6.10 kell 21 James Werts
World Project

9.10 kell 19 Keisri hull
GENIALISTIDE KLUBI
11.10 kell 19 Poti Valerian
Gunia riiklik professionaalne teater (Gruusia): Surnud
linnad
12.10 kell 19 The Otherness
Project (Taani): Kui
SADAMATEATER
5.10 kell 19 Meie oma tõde,
meie oma õigus

CAFÉ SHAKESPEARE
5.10 kell 21.30 Anna
Kuchinsky & Lauri Lehtsaar
6.10 kell 21.30 Carine Jessica
Kostla & Lauri Lehtsaar
EESTI RAHVA MUUSEUM
5.10 kell 19 Dobranotch
6.10 kell 18 Minu Unistuste
Eesti

6.10 kell 19 Medeia

EMAJÕE PRUULIKOJA
ÕLLEKELDER

7.10 kell 16 Teineteiseta

5.10 kell 21 Hebo Rahman

9.10 kell 16 Teineteiseta
11.10 kell 19 Põlenud mägi
12.10 kell 19 Meie oma tõde,
meie oma õigus

TARTU ALEKSANDER
5.10 kell 22 Hellad Velled
6.10 kell 22 Eesti Mees

13.10 kell 12 Naksitrallid

12.10 kell 22 Respekt

14.10 kell 16 Suluseis

13.10 kell 22 Anne Loho

TARTU ÜLIÕPILASMAJA

TARTU RAEKODA

11.10 kell 21 South-Westi ülikooli teater Neofit Rilski (Bulgaaria): Armastus naeratab

5.10 kell 19 Nordic Noir

13.10 kell 18 Liégei kuningliku
ülikooli teater (Belgia): Kas sa
arvad, et mu nimi on Penelope?

TARTU ÜLIKOOLI PEAHOONE

13.10 kell 21 Polotski Riikliku
Ülikooli üliõpilasteater Art
(Valgevene): Buss
14.10 kell 17 Läti ülikooli
üliõpilasteatri tantsulavastus
Stopp

RISTSÕNA

KONTSERT

14.10 kell 18 Nullteater: Hauakaevaja
TEATRI KODU
5.10 kell 11 Sööbik ja Pisik
7.10 kell 11 Viks ja Koba
9.10 kell 11 Nähtamatu poiss
VANEMUISE TEATRI
SUUR MAJA
5.10 kell 19 Romeo ja Julia
6.10 kell 19 Viini veri
7.10 kell 16 Viini veri
9.10 kell 18 Kuklachevi kasside teater
10.10 kell 19 Beatrice

TARTU UUS TEATER

10.10 kell 19.30 Flamenko
fusioon: María Keck, Jorge
Arena, Zsolt Bánhalmi
TUBINA SAAL
6.10 kell 16 rahvusvaheline
autorilaulu festival Lehesaju
muusika 2018
7.10 kell 14 rahvusvaheline
autorilaulu festival Lehesaju
muusika 2018

11.10 kell 19 Brazil PianOrquestra
14.10 kell 15 JJ-Street Street
show 2018: Teine Dimensioon

NÄITUS
ANNELINNA RAAMATUKOGU

LINNARAAMATUKOGU

13.10 kell 19 Minu järel, seltsimees!

kuni 10.10 raamatunäitus Eesti
Teaduste Akadeemia

VANEMUISE TEATRI
VÄIKE MAJA

kuni 16.10 Mirjam Mõlder
Mikfelti maalinäitus Puud,
mäed ja aktid

12.10 kell 19 33 variatsiooni

KOMÖÖDIA
RUUTU10
10.10 kell 20 Improkomöödia
VANEMUISE
KONTSERDIMAJA
5.10 kell 19 Jimmy Carr

Ehitus- ja viimistlustööd (eraisik,
KÜ, firmad). Hea hinna ja kvaliteedi
suhe! Pikaajaline kogemus. Garantii! Tel 510 0645.
Ehitus, katus, remont, viimistlus,
lammutustööd. Teostame üle
Lõuna-Eesti. Tel 5858 6953.
Ehitus, remont, siseviimistlus. Pikaajaline kogemus. Tel 5622 9840.
Eramajade projekteerimise ja
ehituse täisteenus. Tel 5358 9888,
info@ihouse.ee, www.ihouse.ee
Katuste ja puitfassaadide ehitusja remonditööd. Tel 515 7062.
Korstnate ehitus, pottsepatööd,
korstnapühkimine. Tel 5858 1159,
Korstnaehitus@mail.ee
Maaparandustööd roomikekskavaatoriga, tiikide kaevamine,
pinnase planeerimine, võsalõikus
giljotiiniga. Teede ja platside
ehitus. Tel 508 0065.

Puruvennad OÜ tegeleb: majade
restaureerimistööd, katuse
vahetus, fassaadid, vannitubade ehitus, puitkarkasshoonete
ehitus, siseviimistlus, eramajade
torutööd, plaatimine. Vaata ka:
Puruvennad.ee, www.facebook.
com/puruvennad Tel 5398 9085,
Tauri@puruvennad.ee

VANEMUISE
KONTSERDIMAJA

12.10 kell 19 Romeo ja Julia

11.10 kell 19 33 variatsiooni

Ehitus- ja remonttööd. Katused,
üldehitustööd, puitfassaadid
jpm. Garantii. Tel 5662 9930.

TEATRI KODU

kuni 31.10 harrastuskunstnik
Larissa Grigorjeva maalinäitus

10.10 kell 19 Rehepapp

Betooni- ja ehitustööd.
Tel 5783 5631.

12.10 kell 19 XXIII rahvusvaheline festival Orient et occident

12.10 kell 12 Lapsepõlvebänd

6.10 kell 19 33 variatsiooni

EHITUS

kuni 16.10 Reino Timotheuse
maalinäitus Jõe ja järve vahel
kuni 18.10 raamatunäitus Lev
Tolstoi 190
KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU
kuni 27.10 Aime Asi maalinäitus
Bio
TAMMELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 3.11 Marge Nelki näitus
Unistuste tappev kasvamine

Ripplaed ja akustilised lahendused - müük ja paigaldus.
Tel 5666 9535, www.ripplaed.ee
Siseviimistlus ja remonditööd.
Tel 5606 4572.
Teeme katuse-, fassaadi- ja üldehitustöid. Karkass- ja moodulmajade ehitus. OÜ Viimval,
tel 5554 8863.

MATERJAL
Liiv, kruus (veoga, 15 t).
Tel 5602 7200.
Saematerjali müük Tartus veoga.
Erinevad ristlõiked. Lisaks
terrassi- ja põrandalauad. Tel
5656 4624, oliver@puiduplats.ee

KINNISVARA MÜÜK
Maja Veerikul Õie tn (heas korras,
198,6 m², 190 000 €).
Tel 5331 0878, janakiva@hot.ee

KINNISVARA OST
2-3-toal remonti vajav korter
Tartus. Tel 516 6389.
2-toal korralik korter (II-III korrus)
Tartus kesklinna lähedal.
Tel 5554 0831.
Garaaž Tartus. Tel 524 2693.
Noor pere soovib osta Tartus garaaži. Soovitatavalt otse omanikult.
Tel 5823 2707.
OÜ Estest PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215.
Soovin osta maja Tammelinnas
(kuni 150 000 €). Vahetusvõimalus
2-toal korter + komp.
Tel 5375 1839.

ÜÜRILE ANDA
Üürile anda 1-toal möbleerimata
korter Annelinnas. Tel 558 4041.

REKLAAM
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ÜÜRILE VÕTTA
1-toal korter. Tel 503 2345.
2-3-toal korter. Tel 5561 4114.
55 a naine on nõus abistama või
hooldama vanurit, kui on pakkuda elamispinda. Tel 5593 1694.
Soovime perega üürida maja või
majaosa Tartus. Tel 551 1484.

KOOLITUS

Metsanoorendike hooldajale
(valgustusraie, kultuurihooldus).
Transport, seadmed ettevõtte
poolt. Väljaõpe kohapeal.
Tel 522 7500, info@e-metsad.ee
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
Müüa head hobuse kõdusõnnikut
turbaga. 80 l kott 5 €. Transport
Tartu piires tasuta. Tel 5647 6281.

RIIDED
Jõe butiigis uus sügiskaup! Suur
valik jopesid! Soola 10, E-L 9-16, P
9-15 FB: Jõe Butiik
ABC ameti-, ADR-, järel- ja
lõppastmekoolitused aasta ringi.
www.sõiduõppe.ee, tel 507 8230.

KÜTE

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

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

Puhastame Teie aia ja elamise
vanarauast. Tel 5376 2014.
Raamatupidamisteenus Jõgevaja Tartumaal.
estefexou@gmail.com
Reoveepuhastite müük ja paigaldus üle Eesti! Pakume kvaliteetseid biopuhasteid nii eramutele
kui ka ärihoonetele! Tel 5672 9189,
info@vipcenter.ee
Salvkaevude kaevamine, puhastamine, rõngaste vahetamine ja
kaevupealsete ehitus.
Tel 5840 0240.

Kaevetööd miniekskavaatoriga.
Planeerimine, koorimine jne.
Soodne hind. Tel 5621 7955.

Veo- ja kolimisteenus, laadijad,
väike ja suur auto. Parim hind.
Tel 553 7638, www.kiiredkolijad.ee
Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.

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

MÜÜK
Toidukartul kojutoomisega
(Laura, Gala, Flavia, Teele).
Tel 5300 3523, peeter4808@hot.ee

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

SÕIDUKID
Müü oma auto meile, sobiva
tehingu puhul raha kohe kätte.
Tel 5823 2707, www.autotehing.ee
Koduvideote, filmimine, digitaliseerimine ja fotograafiateenus.
E-post: fortiusfoto@gmail.com

Aabitsad, piiblid, kunst, dokumendid, postkaardid, fotoalbumid jne. Tasun kohe!
Tel 5607 7449.

Telli korstnapühkija varakult.
Ajad ka õhtul ja nädalavahetusel. Eramajade küttesüsteemide
puhastus. Akt. Helista tel 552 6933,
www.tahmatoomas.ee

Kuiv 30 cm kamina- või pliidipuu
võrkkotis. 2,5 €/tk. Vedu tasuta!
Tel 5351 5322.

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

TEENUSED

kuulutus
2 minutiga

Kuiv kaseklopp (28-29 cm) 40 l,
60 l. Tel 5591 5281.

.ee/kuulutus

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

alates 1 €

Kuiv kask ja lepp võrgus (2,50 €
võrk), vedu tasuta Tartus ja lähiümbruses. Tel 504 5307.
Kuiv kütteklots 40 l 2 €, puitbrikett 10 kg / 2.20 €, kuiv lepp 40 l /
2.70 €, kuiv kask 40 l / 3 €.
Tel 5623 1555.
Kuivad halupuud 50 cm (lepp/
haab, kask). Vedu tasuta.
Tel 5301 1161.

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

Lõhutud kuiv segapuu 50 cm
koos veoga 39 €/rm. Ostes 10 rm
on vedu tasuta. Tel 5377 4476.
Lõhutud küttepuud. Tel 526 6673.

OTSIN TÖÖD

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

Ahjude, pliitide, soojamüüride ja
kaminate remont. Tel 5594 6425.
Tel 5594 6425.
Boilerite puhastus, veemõõtjate
vahetus, san-tehnilised tööd.
Tel 5646 9025
Elektritööd. Helista julgelt!
Tel 5687 2020.

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

CE-kat autojuhile Eesti-Soome ja
Eesti-sisene. Tel 507 1397.
Fekaalivedu, survepesu, ummistuste likvideerimine. Tel 558 8811,
www.fekto.ee.

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

FIE Raivo Kägo. Likvideerin ummistusi 24/7. Tel 521 4808.

Plekksepatööd: E-R kl 8.00-17.00
Ringtee 1, Tartu. Tel 517 2156,
plekksepp@hot.ee
Pressin õunamahla tellija kodus.
Tel 501 6050.
Kaatrite ja hobipaatide remont
ning hooldus. Ringtee 30, Tartu
Tel 5665 4528, www.paadisepp.ee

Printeriremont. Toonerite kiire
täitmine. Tahm, tint, paber. Raekoja 13, tel 744 1100, futari.ee

Vanad raamatud, aabitsad, piiblid, teatmeteosed jne! Ost parima
hinnaga, raha kohe! Tel 5649 5292.
Vanade postkaartide, fotode,
fotoalbumite, kunsti, ehete,
müntide jm vanavara ost!
Tel 5649 5292.

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

VABA AEG
13. oktoobril kl 9-16 Elva Mihklilaat Elvas kultuurikeskuse parklas. Keskoja OÜ, tel 5661 8707.

Ostan vanaaegset paber- ja metallraha. Tel 513 2251.

Korstnapühkija Lõuna-Eestis, ka
maal. Ametlik akt. Redel kaasas.
Tel 5191 6605.
Korteri või maja remondi- ja
ehitustööd. Nõustame ja teostame kõiki sisetöid. Tel 514 5951,
millhouse770@gmail.com

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

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

Ostan vana õmblusmasina, serviise, vaase, karpidega lusikaid,
vanu naiste ehteid ja muud.
Tel 5639 7329, Liina

Koristus- ja puhastusteenused
Tartus. FIE. Tel 5673 0355,
koristusfie.143@gmail.com

Kujundame professionaalse logo
või vanale logole uue versiooni.
www.interneti-turundus.org

PAKUN TÖÖD

Looduspere ökopood Kvartalis
pakub täiskohaga tööd rõõmsale ja
tervislikust eluviisist lugupidavale
müüjale. Tel 5551 5746,
annika@looduspere.ee

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

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

Kopplaaduri teenus.
Tel 5602 7200.

Leiame koduabilise, hooldaja,
lapsehoidja, eraõpetaja.
Tel 5340 2265, www.pihel.ee

KÜ Mõisavahe 23 otsib asjalikku
majahoidjat. Tel 5665 5727,
m6isavahe23@gmail.com

Kasutatud ja vanad raamatud. Ka
nõukogude perioodist. Raha kohe
kätte. Tel 734 1901.

HAUAPIIRDED VAASID PINGID

Kuivad küttepuud võrkkotis
(2.50 €, tasuta vedu). Tel 5336 5372.
Kuivad segapuud võrgus (2 €
võrk). Vedu Tartus ja lähiümbruses
tasuta. Tel 504 5307.

Inderlin ostab vanu raamatuid,
kunsti, märke, ehteid, fotosid
jne.Tasuta kojukutsed! Raha kohe!
Kompanii 4. Tel 5803 6752.

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

Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puitbrikett, küttegraanulid. Vedu tasuta. Tel 523 8332,
433 3130.

Seinapiltide, graafika, maalide jm
kunsti ning vanavara-raamatute
ost! Raha kohe! Tel 5649 5292.
Setu ehted (sõlg 500 €), hõbedast
ehted ja esemed, hõberublad jm
ost! Raha kohe! Tel 5649 5292.

Soovin osta sõidukorras auto
(kuni 1500 €, võib olla ülevaatuseta). Tel 5819 0200.
Sõiduautode kokkuost. Väga
kiired tehingud! Raha kohe kätte!
Tel 553 3060, www.carus.ee

Ostan vanu kellasid, kompasse,
stoppereid jne. Ei pea olema töökorras. Tel 5872 5458.

Tööstusvoolul keevitustrafo 15 m
(kaasa keevituskaabel). Gaasitorust
10 mm. Saunaahi 40x40x55. Veepaak 40 l. Hind soodne.
Tel 5629 6070.

Kodumasinate, elektroonika,
kola ja prügi vedu. Parim hind.
Tel 5825 9300.

Lasteriided, kleidid, teksad,
joped, tõukekad ja mänguasjad
Sõbrakeskuse II korrusel.
Tel 521 5056.

Ostan Audi, Opeli, BMW, VW,
Fordi (kuni 2,0) kiirmüügi hinnaga.
Pakkuda võib kõike. Raha kohe.
Tel 5624 0824.
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Ostan vanavara, pakkuda võib
kõike. Tel 513 2251.
Uus vann vanasse vanni, garantii
3 a. Lisainfo tel 503 1943,
www.vannvannis.ee.

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

Zebra mängumaal saavad lapsed
oma sünnpäevasid pidada. Asume
Kalda tee 32. www.zebramaa.ee
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REKLAAM

Neljapäev, 4. oktoober 2018
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Paljude

EUR

EUR

EUR

EUR

nurgadiivanvoodi, 256*188 (135*200)

nurgadiivanvoodi, 227*140 (140*200)

diivanvoodi, 217*96*83 (140*190)

245

VOODID HEA HINNAGA!

MADRATSID

78

lastevoodi 163*85*80

al.

143

€

esik, 100*35*190
PALJU ERINEVAID

EUR

356

439

EUR

EUR

180 sm

154

al.

€

voodi 160*200

TÄISPUIDUST
VOODI!

EUR

84

339

madrats ei kuulu komplekti!

LAI SUURUSTE VALIK

MUDELEID JA SUURUSI

al.

liugustega riidekapp, 200

liugustega riidekapp, 200*60*220

*Pilt on illustratiivse tähendusega

726

669

559

KUŠETID
IGALE
MAITSELE!

199

PUNI
Õ
L
I
R
B
KTOO
KUNI O

EUR

diivanvoodi, 233*95*83 (140*190)

1

KÕIK NURGADIIVANID VEDRUPLOKIGA!

EUR

599

T
L
U
N
I
A
KUU

€
180 sm

356

246

99
sektsioon 200*S40*170

kummut klaasiga 150*53*85

213

€

€
200 sm

€

376

€
220 sm

TARTU • TEGURI TN. 39 • MÖÖBLIKESKUS
E-R: 10.00-19.00 • L-P: 10.00-16.00 • tel.: 776 0201 • tel.: 59 123 302

179

€
240 sm

€

426

LIHTNE JA MUGAV
JÄRELMAKS! KASUTA
VÕIMALUST!

€

