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ERM võiks järgmisena teha mängu
„Mitu juuti suudad ühe minutiga
ära põletada“.
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KUI SUUREKS SAAN, õpin suitsetama
Kuigi seadus keelab
haridusasutuste terri
tooriumil suitsetamise,
on kutsekool loonud
tossutajate ohjamiseks
oma krundi nurkadesse
suitsunurgad. Ühe neist
suisa põhikooli mängu
platsi naabrusse.
Lugu sai alguse tarmukast
vanaprouast, kel päevast päeva aset leidev konilaager harja
punaseks ajas. „Praegune olukord justkui propageerib lausa
suitsetamist,“ kirjutas pahane
daam toimetusele. „Kui tõesti
muidu ei saa, siis miks ei koondata suitsetajaid kuskile õuesügavusse või põõsa taha, vaid
koondatakse tänava äärde?
Põhikooli lapsed ei saa muidu
koju, kui peavad sellest sinisest
suitsuseinast ennast läbi pressima. Mis kutset seal koolis siis
peaasjalikult omandatakse –
tossumehe oma?“

Tubakavingune koolitee
Lihtne vaatluseksperiment
tõestab, et tädil on tõsi taga.
Keskpäeva paiku pole võimalik mööda Piima tänava kõnniteed jalutada nii, et kirbe
suitsuving ninna ei satuks.
Pealtnäha üsna õrnas eas tubakasõltlasi jagub nii parki kui
tänavale. Hõõguva otsaga konid lendavad pahatihti uhkes
kaares kuhu juhtub. Lehepuhuriga pidevalt jahmerdava
kojamehe kiuste on kõnnitee
serv ja puudealune filtrijuppidega tihkelt kaetud.
„Teeme ühe asja kohe selgeks – kool ei propageeri suitsetamist,“ põrutab kutsehariduskeskuse direktor Andrus
Mõttus alustuseks. „Kes mind
tunnevad, teavad, et suuremat suitsuvastast pole lihtne

keeld kehtivat küll ka koolide
puhul, ent „piiratud maa-alal“.
Kutsekoolil, ei Kopli ega Põllu tänavas, aga aeda ümber ei
ole, igaüks võib tulla, minna ja
paraku ka suitsetada. Näpuga
rida ajades lubab sama seaduse
paragrahv 30 spetsiaalse suitsukoha luua küll kõrgkoolis,
ent see õigus ei laiene kuidagi
kutseõppeasutusele. Ometigi
on suitsunurgakesi KHK kahe
kompleksi peale kokku viis.

Mööndus või rikkumine?
Kutsekoolil on õnnestunud varem tänavail kimunud noored koondada suitsunurkadesse. Paraku otse põhikoolijütside silme alla. 
ERAKOGU
leida. Ehkki minu korraldusel
need suitsunurgad loodi, on
see pikk samm paremuse suunas,“ kirjeldab pastori ametitki
pidav direktor olukorda, kus
varem hajusid suitsetajad tänavaile kooli ümbruses.
Kutsekoolis õpib igapäevaselt ligikaudu 2000 noort. Suurem jagu neist on täisealised
ning neil on õigus oma tervist
mürgitada kuna ja kuidas vaid
soovivad. Ehkki õppekompleksi seintel ilutsevad sildid keelust kooli territooriumil suitsetada, pidas 2013. aasta hakul
koolijuhiks saanud Mõttus paremaks koniorjad kindlatesse
kohtadesse koondada.
Hommikune ühine jalutuskäik kinnitab, et suitsusõpradest puudust ei tule ning
reeglid on selged. Bussilt tulijad pahvivad kopsud toitvat
auru täis Kopli tänava ääres,
kuhu koolipapa käsud-keelud
ei ulatu. Direktori lähenedes
koondub muidu hajus tubrutajate kamp välimuselt poolikut
ranna riietuskabiini meenutava varjendi taha. Hotelli ukse
ees plotskit nautiv härra vastab
Mõttuse kõnetusele „ma tean

Kui soovid kindlat töökohta pidevalt laienevas
ettevõttes, siis tule tööle Maximasse!

Tartu Maxima X/XX
kauplused kutsuvad tööle
- KASSAPIDAJA-MÜÜJAID
- LETITEENINDAJAID
- SAALITÖÖTAJAID

Tubakaseadus

§ 29 Suitsetamine on keelatud koolieelse lasteasutuse,
lasteaed-algkooli, algkooli, põhikooli, gümnaasiumi,
kutseõppeasutuse, huvialakooli, avatud noortekeskuse
või noorte- ja projektlaagri ruumides ning nende piiratud
maa-alal.
§ 49 Suitsetamise eest kohas, kus suitsetamine on keela
tud, – karistatakse rahatrahviga kuni 20 trahviühikut.
küll, et vihkate suitsetamist“
ning jätkab posimist paar sammu eemal, tänaval.

Võitlus tuuleveskitega
„Ma ei vihka midagi ega
kedagi,“ möönab mõtlik koolijuht. „Aga andke siis nõu,
milline oleks selles olukorras
parem lahendus? Varem koolimajas olnud suitsuruumi likvideerisime. Teeme alaealistele käskkirju. Teatud aja tagant
õpilaskodus koos vangla koertega arappe, eesmärgiga leida
keelatud aineid – muide ka
tubakatoote omamine, mitte
ainult suitsetamine, on alaealistel keelatud. Hotellitubades
suitsetamise eest on ette nähtud trahv, aga täiskasvanuid

kooli maal me kuidagi karistada ei saa!“
Asjaolu, et Piima tänava äärne suitsunurk varjab küll tossajad kutseka poolt vaadates, ent
kogu tegevus jääb põhikoolilaste silme alla, tuleneb direktori sõnul just sellest, et hotelli
külalistele jääks juba ukse vaatevälja koht, kuhu suitsunäljas suunduda. „See pole tõesti
praegu kõige parem lahendus,
peame mõtlema, kuidas asja
muuta,“ tõdeb Mõttus. Likvideerima juba harjumuspäraseks muutunud tubakanurka ta
ei tormaks, pigem kaalub mõtet Variku kooli suunaski varjav
seinake rajada.
Tubakaseaduse rikkumist
Mõttus ei näe. Sõna-sõnalt

Sotsiaalministeeriumi meediasuhete nõunik Karel Hanni
on teemat kommenteerides
resoluutne: „Kui kooli territooriumile on loodud suitsetamiseks ettenähtud kohad, siis rikutakse sellega tubakaseadust.
Piiratud maa-ala tähendab
territooriumi ning ei eelda füüsilist piiramist ehk aeda. Viidatud seadusepunkti üle teeb järelevalvet kohalik omavalitsus.“
Linna haridusosakonna juhataja Riho Raave hinnangul pole
praegune lahendus parim, aga
kindlasti mitte ka halvim. „Valitud on kahest halvast parim –
ilma suitsetamiskohtadeta toimuks sama tegevus ikkagi kooli
ümbruskonnas, lihtsalt tänavatel ja mujal. Kui see tõesti toimub algkooli akende all, peaks
kutsekool midagi ette võtma.“
Abilinnapea Tiia Teppan
nendib, et pole kõnealuse juhtumiga kursis, ent seisukoht
on jäik: „Niipalju kui mina
peast seadust mäletan, pole
kooli territooriumil suitsetamine lubatud. Olen ise väga
kange suitsuvastane. Uurin
asja, kas tõesti on mingid
mööndused võimalikud, aga
kui tegu on seaduse rikkumisega, tuleb see kohe lõpetada.“
RASMUS REKAND

Soovid vabaneda suitsetamisest kiirelt ja ohutult?
Pakume abi laserteraapiaga.
Info ja registreerimine 56 47 22 91
Targa Tervise Pesa,
Riia 24, Tartu www.targatervis.ee

TARTU

HÄÄ HIND!

Ettevõte garanteerib:
- stabiilse palga
- tasuta lõunasöögid
- erinevad motivatsioonipaketid
- tööalase tasuta koolituse
Täitke tööotsija ankeet meie kodulehel: WWW.MAXIMA.EE
Saatke CV: PERSONAL@MAXIMA.EE. Tel 5556 6239.

56 488 967
www.vedamine.eu
andrus@vedamine.eu
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LUGEJA KIRI

Üksmeelselt konkursi võitjaks kuulutatud „Tärkamine“ tõstab rahvuskangelased pjedestaalilt maha. Vahest liigagi madalale. 
OÜ TAJURUUM

Hoolimatu
sohver
Sõitsin Raadilt bussiga
number 7 Atlantise peatusesse. Kui tõusin, et
hakata bussi ukse juurde
liikuma, pidurdas juht nii
äkki, et kukkusin, vigastades oma kätt ning lõin
jala ära.
Muu hulgas märkasin,
et bussijuht sõitis Vahi
bussipeatuses üle äärekivi. Peatus või paar
enne Vahit oli olukord,
kus nii juht kui ka noormees, kes bussist väljus,
ilmselt ei veendunud
ohutuses. Noormees oli
bussile ilmselgelt veel
liiga lähedal, kui see liikuma hakkas. Vähe jäi
puudu, et ta vigastada
oleks saanud. Kuidas
kommenteerite?
Mare M

Riina Nõmm
Sebe liiniliikluse juht
Vestlesin bussijuhiga ja
ta esitas seletuskirja kirjeldatud juhtumite kohta. Kahjuks juht ei olnud
teadlik, et reisija bussis
kukkus. Vastasel juhul
oleks ta isiklikult vabandust palunud ja abi pakkunud.
Vahi peatuses ei ole
võimalik üle äärekivi sõita põhjusel, et seal äärekivi puudub. Reisijatele
on teepeenras ooteplatvorm ning platvormi
juures on suur auk, millest bussid peatusesse
sisenemisel ja väljumisel läbi sõidavad, kuna
vastasel juhul jääb buss
ooteplatvormist liiga
kaugele. Selle augu läbimine võis jätta tunde, et
sõideti millelegi otsa.
Kummeli peatuses
olevat aeg-ajalt olukordi, kus lapsed lippavad
üle tee nii bussi eest kui
ka tagant. Juhid püüavad peeglitest toimuvat
jälgida, et ei tekiks ohtlikke olukordi. Kõnealune juht palub vabandust
ja lubab olla veelgi tähelepanelikum.
Allikas: Tartu LV
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LAUSEGA
Antiiksed konfliktid

Loomad appi

TÜ kunstimuuseumi oktoobrikuisel kunstikolmapäeval, 12. oktoobril kell
17.15 tutvustab klassikalise
filoloogia osakonna lektor
Ivo Volt Egiptusest leitud papüüruskirjade põhjal etnilisi
konflikte antiikmaailmas.

Noorsootöötajad osalevad
projektis „Loomade kaasamise võimalusi noorte abistamisse ja õpetamisse“, misjärel asuvad 13-21-aastaste
tõrjutusriski ennetama neljajalgsed terapeudid.

34 000

kuupmeetrit betooni kulus
ERMi ehitamiseks.

Alla tõi rekordi alla
5. Tartu linnamaratoni võitis
võimsa rajarekordiga 2:28.09
Raivo Alla, ületades varasema tippmargi rohkem kui
nelja minutiga.

Koidula kasvagu?
Näiliselt õilis plaan kir
jandusajaloo suurkujusid
pronksi valada jagab
otsustajad juba projek
teerimisfaasis kahte leeri.
Vabariigile sajandaks juubeliks tehtavate kingituste sekka
mahub ka praegusesse kurikaelade meelispaika, Ülejõe
parki kerkiv Lydia Koidulale
ja Johan Voldemar Jannsenile
pühendatud mälestusmärk.
Kuue lõppvooru jõudnud kavandi seas pani konkursi kinni
„Tärkamise“ nime kandnud
töö. „Eranditult erialainimestest koosnev žürii otsustas,
et see on kõige tartulikum ja
kõige parem oma esitlusviisilt
ja kõnetavuselt,“ märkis žürii
esimees, sotsist abilinnapea
Jarno Laur.

Võimas metafoor
Töö palju vaidlusi tekitanud
eripära seisneb aga selles, et legendid on paigutatud tavaliste
linnakodanike hulka ning Koidulat kujutatud suisa lapsena.
„Selle mõte on loomulikult
mitte dokumentaalselt täpselt
näidata Koidulat või Jannsenit
selles vanuses, nagu nad Tar-

tus tegutsesid, vaid läbi selle
võimsa metafoori anda edasi
nende roll Eesti rahvuslikus
ärkamisajas,“ täpsustas Laur.
„Lisaks sellele võtab kokku ka
Koidula puhul põhilise motiivi tema loomingust, mis kõik
eranditult räägib lapsepõlveajast.“
Riigihanke korraldamiseks
loa andnud arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees
reformierakondlane Verni
Loodmaa möönis, et komisjonis oli eriarvamusi: üks liige
jäi erapooletuks ja üks hääletas lausa vastu. „Otsustasime
jääda selle juurde, milles meil
pädevus on, ja me ei pidanud
õigeks, et arvustaksime või annaksime hinnangu komisjoni
tööle,“ selgitas ta tuleva aasta
eelarvesse kavandavate kulude
läbilaskmist.
Kontseptsiooni vastasleeri
veab Vanemuise selts, mille
hinnangul peaks skulptuuril
kindlasti Koidula täiskasvanuks muutma või siis andma
ehitusõiguse konkursil teiseks jäänud tööle. „On tore, et
žüriile meeldis, tegijatele loomulikult ka meeldib,“ tunnistas seltsi seisukohti tutvusta-

nud keskerakondlane Nikolai
Põdramägi. „Ongi küsimus,
kas tartlastele ja Eesti rahvale
meeldib, sest ärme unustame,
kunst kuulub siiski rahvale.“

V(W)ilde jälgedes
IRLi fraktsiooni tüüriv Jüri
Kõre lausus, et kui taies peaks
kujutama Eesti kultuuri tärkamist kui sellist, sobiks ta
ülikoolilinna päris hästi. „Aga
kui me lisame sellele platsile
Jannseni ja Koidula, siis see lisand eeldab seletust. Igale väliskülalisele on vaja sinna juurde panna tõlgitsus, anda voldik
või mis tahes,“ kurtis ta. „See
sümbolina ilus skulptuur ei
kõnele iseenesest asjast, mida
me tahame kirjeldada.“
Abilinnapea Lauri väitel aga
suurendab taoline intriig just
tõenäosust, et ka turistid hakkavad küsima, mida kuju õigupoolest öelda tahab. „Nii et
selles mõttes kindlasti Tartule
omane krutski. Võtame Vilde
ja Wilde – selles ei ole kübetki
dokumentaalset tõtt, aga läbi
selle kujundi me suudame teha
Tartu meeldejäävaks kohaks,“
ütles ta.
KAUR PAVES

Kuppelmaastik
Ihastesse
Ihaste Hipodroomi ala arhitektuurivõistlusele esitatud
kümne töö seast valis žürii
parimaks ideekavandi märgusõnaga „Kuppelmaastik“,
mille autor on Karli Luik arhitektuuribüroost Kontekst.

Omandiseadus
selgeks
Ettevõtlusnädal kulmineerub
homme kell 13 Dorpati keskuse Petersoni saalis peetava seminariga „Mida peab
infoajastu ettevõtja teadma
intellektuaalomandist?“.

Ei hõbedat, kulda
25. septembril avastati, et
Ülenurme vallas Külitse alevikus eramust on virutatud
2274 euro väärtuses kuld- ja
hõbeehteid.

Au kaebajatele
Tänavu on politsei Tartumaal
tabanud 596 joobes juhti,
kellest tervelt 165 tänu tähelepanelikele kaasliiklejatele.

SÄHVATUS

Nõges kandidaadiks
Maaülikooli nõukogu otsustas esitada akadeemikukandidaadiks loodusteaduste ja
meditsiini alal professor Tiina Nõgese.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

ÜLIKIIRE PATUKAHETSUS: Annelinnas aega ei raisata.

FACEBOOK

KÜLASTA MEID
Tööstuse tee 8, Tõrvandi
E-R kell 9:00-17:00
+372 731 1111

Outletis müüakse mööblit
soodsamate hindadega ning
kauba saab kohe kätte!
Outleti toodetega
saab tutvuda ka
veebis www.common.ee

LEIUPOOD / OUTLET

alati soodsad
pakkumised

20%Outletis lisasoodustus! Hinnad 20% soodsamad. 20% Pakkumine kehtib kuni 28.10.2016 20%
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Palametsa
pajatused

393.

Tõetruu vaade inglise professori kodule meenutab, et saareriik pole mitte alati külluses
ja üksteisemõistmises supelnud. 
TEATER VANEMUINE

Peredraama kutsub
pagulastega leppima
Vanemuise lavale paisa
tud briti näidend „Pe
rekond Linden“ püüab
lõhkuda mõtteviisi, et
endiste aegade helget
elu saab lihtsalt niisama
jätkata.
Lavastaja Peeter Raudsepa
hinnangul on näidendi autor
John B. Priestley vanamoodne
kirjanik, kes oma rahvaliku
stiili ja sotsiaalse suhtumise
pärast briti modernismi parnassile ei mahtunud. „Võib-olla kõige problemaatilisem oli
tema puhul optimism: vaatamata kõigile reaalsuses toimuvatele kataklüsmidele suudab
ta säilitada positiivse suhtumise inimkonna tulevikku, mis
on mõnes mõttes olnud kõige
rohkem modernismile vastupidine,“ arutles Raudsepp.
Vahetult pärast sõda valminud tükk peaks pakkuma äratundmist ka Eesti inimestele,
kes mäletavad 1990ndate algust.
„Oleme praegu harjunud sellega, et Inglismaa on olnud alati
impeeriumi keskpunkt ja rikas
maa. 1946. aasta oli aga üks
madalamaid punkte kogu riigi
ajaloos, sest see vaesus oli midagi sellist, mida võib võrrelda
Nõukogude Liiduga,“ meenutas
lavastaja. „Sõda oli küll võidetud, aga samas maailmavalitseja
tiitel antud ameeriklastele, riik

oli väga suurtes võlgades ja kehtis talongimajandus.“
Sõda on laiali paisanud ka
perekond Lindeni, kelle neljast
lapsest kolm on kodust lahkunud. Poeg on sõjas käinud,
maailmaasjades pettunud ja
hakanud raha tegema, tütardest üks on abiellunud Prantsuse aristokraadiga ja teisest
saanud tulihingeline kommunist. „Noorem tütar on selline
inimene, kes perekonda uuest
kokku toob ja tegeleb tšellomänguga keset nälgimist, milles elu muidu seisneb,“ vihjas
Raudsepp.
Raudsepp rääkis, et etenduses lahtirulluval ajaperioodil
tegi Inglise ühiskond läbi väga
suure muudatuse. „1946. aastal
läks asi teravamaks, sest osad
tahtsid tagasi pöörduda selle
ühiskonna juurde, mis oli enne
sõda, aga teised polnud sellega
muidugi rahul,“ sõnas ta. „Teema, kuidas uues olukorras, kus
me kõik oleme vaesed, edasi
minna, on väga tähtis.“

Käed mustaks
Nii tajub ka ajalooprofessor
Robert Linden (Hannes Kaljujärv), kuidas ülikooli pärast
sõda esimesed tudengid lihtrahva hulgast saabuvad. „Sellega on toimunud murrang kogu
haridussüsteemis: kesk- ja
kõrgklassi kuulunud inimesed

vaatasid ikka päris kummastunult nende tööliste peale, kes
sinna lubati,“ märkis lavastaja.
Intelligentne inimene saab
seega Raudsepa sõnul tõmmata paralleeli ka tänapäevaga. „Meil on Euroopa ukse
taga palju vaeseid inimesi, kes
nõuavad oma osa meie rikkustest, ja on inimesi, kes neid
üldse käest anda ei taha. Selle
illusiooni, et me oma raha eest
suured müürid ümber ehitaksime, et võibki elada vanaaegset elu oma suhetega, peaks
küll lõhkuma,“ arvas ta. „See
teema ongi näidendis püsti –
kas ehitame müürid ümber ja
kulutame kõik säästud sellele,
et hoida ilusat ideaalset ühiskonda alles, või teeme käed
mustaks ja proovime kuidagi
olukorraga hakkama saada.“
Suurekoosseisulist lavastust
nimetas Raudsepp tõsiseks,
realistlikuks, aga ka inglaslike huumorikildudega tükiks.
Kunstikuks on Lilian Blumenfeld, kes on ise Inglismaal
õppinud ning kelle sugulane
peab Oxfordis professori
ametit. „Blumenfeld tajub seda
boheemlaslikkuse astet väga
hästi, mis ühele professorile
lubatud on. Kõik, mis lava peal
on, pole mitte suvaline vanaaegne mööbel, vaid just selline,
mis tol ajal oli,“ kiitis lavastaja.
KAUR PAVES

Juntson Haldus OÜ pakub tööd

HOOLDUSTEHNIKULE

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

Tartu Rendibuss

Vajalikud oskused:
• sanitaartehnilised- ja pisiremonttööd
• hea organiseerimis- ja otsustusvõime iseseisvate
tööülesannete täitmisel
• B-kategooria sõiduki juhtimine
• eesti ja vene keele oskus suhtlustasandil
• valmisolek avariivalveks
Nõutavad isikuomadused:
• kohusetunne, ausus, usaldusväärsus
• pingetaluvus
• hea suhtlemisoskus, rõõmsameelsus, viisakus
Ettevõte pakub:
• meeldivat kollektiivi
• ametiautot
• kindlat sissetulekut
• liikuvat ja rutiinivaba tööd
• paindlikku tööaega
CV koos palgasooviga saata juntson@juntson.ee hiljemalt 15.10.16

REKLAAM
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Parimad pakkumised!

06.10.—16.10.2016

06.10.—16.10.2016

07.10.—09.10.2016

LASTERIIDED

Väikesed kodumasinad,
köögitehnika,
ilu- ja terviseseadmed

–25%

–25%

TÄISKASVANUTE
VÄRVIMISRAAMATUD
erinevad

3

90
Fazer
MUST TASKULEIB
SEEMNETEGA
270 g (1.81/kg)

KOKARAAMATUD
erinevad

14

90

Vileda
AKNAKUIVATAJA
Windomatic

33

99

0

49

Lego Classic
VAHVA EHITUSKAST
10695

20

99
(27.99)

(0.74)

Tere
KODUJUUST
klassikaline,
jogurtiga (laktoosivaba)
300 g (2.83/kg)

0

85

06.10 - 16.10

Valio
JUUST
Kuninga Gouda
Argipäeva
500 g (3.78/kg)

1

89
(3.89)

X-TRA
FRIIKARTULID
1 kg

0

99
(1.42)

Rannamõisa
JAHUTATUD
BROILERIKOIVATÜKID
1 kg

2

65
(3.69)

Rakvere
KODUNE
AHJUPRAAD
1 kg

3

15
(4.59)

Maks&Moorits
KODUNE
HAKKLIHA
500 g (3.50/kg)

1

75
(2.15)

Aura
JÕHVIKAJOOK,
ÕUNAMUSTIKAJOOK
1l

0

59
(0.99)

5
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Rikastame linnaruumi või pa
25 kandidaati, kuid ilmselt vaid kaks õnnelikku võitjat
– raad pakub rahvale taas võimalust grammikese
võrra eelarveprotsessis kaasa lüüa. Jagamisele läheb
150 000 eurot, hääletada saab 12. oktoobrini Volise
infosüsteemis või linna infokeskuses raekoja esimesel
korrusel.

3

Konkurentide antud pluss- ja miinus
punktide summeerimisel joonistus
välja ühtlane tabelitipp.

3
2,25

1. Rekreatsiooniala Emajõe kaldapealsele
(75 000 €)

1,75

Ülejõe linnaosas, Ujula-Lubja-Ranna tee kvartalis asuvale isetekkelisele palliplatsile tahab Jaan Vaiksaar rajada aastaringset
vabaajaväljakut, et avardada just nende inimeste aktiivset puhkamisvõimalust, kes ei soovi kuuluda treeninggruppidesse või
-klubidesse.
Teiste ideede hindamisel jäi Vaiksaar eriti tagasihoidlikuks.
„Eelkõige ootaks ajakirjanduslikku analüüsi kaasava eelarve idee
ja selle rakenduse teemal Tartu näitel,“ sõnas ta. „Soov teha gallupit on arusaadav, kuid selle avaldamist valimisperioodil võib
käsitleda kui katset kujundada valija eelistusi.“

1,5

1,25

1

1

1

3. Aparaaditehase taskupark (75 000 €)
Kasvava loomelinnaku südamesse jääb Aparaaditehase sisehoovist kujundatud Taskupark, kus Lemmit Kaplinski soovib pakkuda mõtestatud linlikku pausi Riia tänava müra ja liikluse eest.

4. Emajõe kallas lähemale
Eva Loolaidi ettepanek on korrastada kallasrada Emajõe paremkaldal ning tuua inimesed jõe äärde jalutama, sportima ja mõnusalt aega veetma. „Kui minu idee saab rahastuse, siis pikeneb
Emajõe kalda kasutatav osa ligi kilomeetri võrra ja sellest võidab
mitte ainult mõni üksik linnaosa, vaid kogu Tartu,“ sõnas ta. Kolleegidest annaks ta aga hääle rattaparklatele: „Kuna Tartu püüab
olla rattasõbralik linn, siis on oluline, et rattaid saaks kuskil ka
turvaliselt hoida.“

5. Georg Hackenschmidti ausammas
(50 000 €)
Seoses Tartust pärit maadleja Georg Hackenschmidti 140. sünniaastapäevaga soovib Jakob Proovel püstitada ausamba tema
sünnikohale, Hackenschmidti (hiljem Estonia) villavabriku majas, mis asus turuhoone ja Riia tänava vahelisel alal. „Ühiskond
peab teadma ajaloolist alust, millele on tänane elu ja saavutused
rajatud,“ selgitas autor. „Kuidas algas spordi areng, kes seda tegid,
kust pärit?“
Prooveli soosing kuulub rattaparklatele. „Välja on öeldud ka
jabur skulptuur roosa jänes,“ sõnas ta samas. „ERM peab ise rahvast ligi tõmbama. Jaburusi vahtides ei jõua õhtuks muuseumi
juurde.“

6. Sillahelid postkaardile (29 000 €)
OÜ United Dreams idee on paigaldada Kaarsillale erinevad andurid, mis jälgiksid autode liiklust tänaval, pilvede lendu taevas,
puude sahinat pargis ja silla alt mööduvaid objekte, ning salvestada tulemus helipostkaardina.

7. Rattaparklad bussi- ja raudteejaama
(75 000 €)
Muutmaks jalgrataste kasutamist linnatranspordis veelgi atraktiivsemaks, teeb Siim Sutt ettepaneku luua Euroopas levinud
eeskujul nii bussi- kui ka rongijaama kaks turvalist ja mahukat
rattaparklat. „Igasugune jalgrattakasutuse soodustamine liikluspildis vähendab kesklinnas autoliiklust, mille hulk on juba praegu
probleemiks,“ rõhutas ta.
Teistest ideedest oleks Sutil kõige toredam töösse minna ro-

nimistorniga. „Sarnaselt minu ideega tooks just see kõige uuenduslikuma muutuse linnapilti ja mitmekesistaks paljude linlaste
võimalusi,“ märkis ta.

8. Karlova puhkeala (50 000 €)
Kris-Robin Sirge ihkab luua Karlovasse, Emajõe äärde väikse puhkeala ning randa paigutada ka lastele ja spordihimulistele mõne
treenimis- või mänguvahendi. „Jõeäärset ala on küll palju, ent
pole väga sobilik selleks, et näiteks tekk maha laotada ja päevitama hakata,“ põhjendas ta.
Auhinnaraha oleks Sirge nõus jagama kas Raadi või dendropargi spordipargi ideedega. „Usun, et kõik ideed on omamoodi head
ning neid ei tohiks maha laita,“ jäi ta diplomaatiliseks.

9. Kartuli karussell (75 000 €)
MTÜ Kartuli Vabariik kataks erinevad piirkonnad karussellidega, mis toimiksid teeviitadena punktist A punkti B. Näiteks
Raeplatsilt mööda Roosi tänavat Raadile kuni ERMi uue peahooneni. „Kui tead mõnda patsidega Supilinna tüdrukut või
hallipäist Karlova vanaema, kellest on rõõmu paljudele, anna
teada ja rõõmustame koos Kartulikarusellil,“ lubas eestvedaja
Tarmo Ladva.
Paljude konkurentide ideede teostamiseks poleks Ladva väitel
vaja rahvahääletust: äärekivid madalamaks, ülesõidud turvalisemaks, koerte jalutusplats, kõnniteed Tamme puisteele, talli katus,
keerdtrepp Sõpruse sillalt. Küll toetaks ta aparaaditehase väliala.

10. Keerdtrepp Sõpruse sillalt (30 000 €)
Uue Ihaste silla pealt saab kohe pärast silla lõppemist minna alla
jõe äärde. Selline võimalus võiks olla ka Sõpruse silla Annelinna-poolsel kaldal, leiab Uno Viitkar. „Minu peas on see mõte küpsenud paar aastat ja nii ma ta nüüd lõpuks esitasin. Olen vana
kooli mees ja enesekiitus on mulle võõras,“ hoidus ta siiski suuremast promotööst.
Teistest ideedest meeldivad Viitkarile Aparaaditehase Taskupark ja karlovlasena kirjutaks ta kahe käega alla puhkealale. Emajõe kallaste linlastele lähemale toomine on Viitkari hinnangul
möödapääsmatu, aga vajab ühe korraga elluviimiseks kordades
rohkem raha. Ka dendropargi järjekordne edasiarendus on talle
sümpaatne. „Ei peaks rahastama erinevaid jooksvaid remonte,
mis objektide kriitilisse seisu jõudes nii või naa peavad rahastuse
leidma,“ lisas ta.

11. Koerte jalutusplats (20 000 €)
Narva maantee ja Kruusamäe tänava ristmiku kõrval asuvale

Idee 5

Idee 22

Idee 1

Idee 4

Idee 19

Idee 15

Idee 3

Idee 23

Jänese 23 talli katusekatte rekonstrueerimine päästaks Lembit
Kalevi hinnangul hoone hävimisohust ja ilmestaks edaspidi olulisel määral Ülejõe linnaosa, kogu Raadi linnakut ja Tartut tervikuna. „Idee on Tartu mõistes unikaalne nii sisult kui vormilt,“
lausus Kalev. „Ihaste ratsaspordikeskuse hääbumisega jääb Tartu
tall ainukeseks ratsutamispaigaks linnas.“ Konkurentidest kuuluks Kalevi poolthääl dendropargi spordiradadele, rahast jätaks
ta ilma aga suure roosa jänese.

Idee 7

2. Tallihoone katusekatte rekonstrueerimi
ne (75 000 €)

Narva mnt 126d haljasalale võiks Liis Tuuliku arvates rajada koerte jalutusplatsi.

12. Kõnniteed Tamme puiesteele
Liili Laane ettepanekut ajendab tõik, et kuna mõlemas Tamme
puiestee harus kõnniteed puuduvad, siis lapsed on sunnitud kooli
minema mööda sõiduteed, samas kui liiklus seal on veel kahesuunaline. „Me kõik eeldame, et meil ja meie lastel oleks linnas
ohutu ja mugav liigelda, aga suurt linna me üleöö turvalisemaks
ei muuda. Seega võiks seda teha sammhaaval,“ arvas ta.
Praktilise inimesena annaks Laan oma hääle ideele nr 7. „Usun,
et on palju tudengeid, kes eelistavad Tartu-suuruses linnas rattaga liikuda ja mitte autoga sõita,“ pakkus ta. Oma aega ootama
jätaks Laan mõne sellise idee, mis linna otseselt paremaks või
turvalisemaks kuidagi ei muuda, näiteks idee nr 20.

13. Linnadžungel koos parkuuriväljakuga
(75 000 €)
Kuna Kalda tee, Anne tänava ja Sõpruse puiestee vahelisele haljasalale ei saa liigniiskuse tõttu rajada mänguväljakut, siis sobib
sinna väga hästi parkuuriväljak, mida Tartus siiani veel ei ole,
usub Margus Räst.

14. Linnaosade piirid tahvlile
17 linnaosa piirid tuleks märgistada infotahvlitega, leiab Anneli
Luige-All. Asukohad peaks aga valima sellised, mis on vaadeldavad nii jalgsi liikujatele kui ka autoga sõitjatele. „Minu meelest on
see linna auküsimus. Tegu polegi originaalse ideega, vaid meeldetuletusega ühe ammu tegemist vajava asja kohta,“ rõhutas ta.
„Kus täpsemalt asuvad 17 linnaosa või „ahh, üks Tartu kõik“?“
Kõrvalkandidaadina toetas Luige-All Hackenschmidti sammast:
„No milline mees, ja Tartu linnast.“

15. Multifunktsionaalne spordipark
dendroparki (75 000 €)
Emajõele on iseloomulikud soised kaldad, mistõttu sinna heal tasemel suviste ja talviste liikumisradade rajamine eeldab mitmeid
töid, põhjendavad SA Tähtvere Puhkepark, klubi Tartu Maraton,
Tartu Suusaklubi ja Suusahullud ühispakkumist. „Vähe on kasu
tegevustest, mis kutsuvad inimesi rohkem liikuma, kui meil ei ole
neile pakkuda selle tegevuse jaoks sobivat keskkonda,“ kõneles
Ain Kaare.
Raha oleks Kaare nõus jagama ronimistorniga, kuid mitte hüvedega, mis pole avalikus kasutuses või jäävad liiga abstraktseteks.
„Näiteks tallikatuse rekonstrueerimine – kus on siin avalik hüve?
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anustame sporti?
Sõiduteede ristmikud lastele ohutuks – siin peaks ikkagi siis konkreetsed ristmikud ära nimetama,“ selgitas ta. „Ning muidugi: kus
on eelmise aasta rahasaanute valminud tulemust näha?“

16. Pirogovi Avalik Instituut (70 000 €)
Kertu Kruus tahab Pirogovi pargi tudengitele tagasi võita – et see
oleks aktiivne avalik ruum ja vabaõhukeskus, kus on võimalik
mängida pingpongi või malet, lugeda raamatut väliraamatukogust, pidada filosoofilisi vestlusi või lihtsalt nautida suveõhtut.
„Eristume teistest sellega, et me pakume lisaks parendusmõttele
välja ka „taustaloo“ – instituut võiks kanda omaette lisaväärtust
juba tänu selle sobitumisele ülikoolilinna konteksti,“ arvas Kruus.

17. Platvormid Emajõkke kesklinnas
(75 000 €)
Mihkel Lember ja Tiit Sild soovivad jõe linlastele lähemale
tuua, pakkudes välja ujukitel puitplatvormid, mida tasuks esmalt
paigutada jõe vasakkaldale kas ühe suurema või mitme väiksema
grupina Võidu ja Vabaduse silla vahelises lõigus. „Idee on mõeldud
väga laiale huviliste ringile, kõik võivad ja on oodatud neid platvorme ja üldse jõeäärset ala kasutama,“ tõi Lember välja.
Ka alternatiivide puhul on Lemberi väitel oluline, et need kõnetaks võimalikult paljusid, mistap valis ta välja sarnase idee nr
4. „Mina ei jagaks raha ideedele, mis esindavad mingit kitsast
huviliste ringi või vähest üldise kasu loomist,“ sõnas ta.

18. Raudteeäärne inimsõbralikuks
Maido Puna korrastaks kesklinna poole jääva raudteeäärse maariba Riia tänavast Kabeli tänava suunas, et lahendada ka praegused probleemid: alkoholitarbijate kogunemine ja liikumine
keelatud alal ning prügi maha loopimine. „Samas on see linnakodanikele tihe liikumiskoridor: nii jooksjad, koerajalutajad kui
lastega kärutajad,“ tõdes ta.
Teise rahastust vääriva projektina tõi Puna välja Aparaaditehase siseõue, sest ressursside kontsentratsioon ühte paika oleks
oluliselt suurema väärtusega. „Ebamõistlik oleks kaasava eelarve
ressursse kasutada linna n-ö igapäevaeelarvest tehtavatele asjadele,“ lisas ta.

19. Spordipark Raadile
Mai Miti eesmärk on pakkuda tänapäevaseid sportlikke vaba aja
veetmise võimalusi Raadi-Kruusamäe piirkonnas: pargis võiksid
olla rulapark veekindlast vineerist rampidega, püramiidikujuline
ronila, takistusrada või parkuurielementidega ronila. „Mitmetes
teistes linnaosades – Tähtvere, Veeriku, Karlova, Annelinn – on
taolised pargid juba aastaid olemas ning leiavad aktiivset kasutust,“
rõhutas ta.
Konkureerivate ideede hulgast on Mitile sümpaatne aastaringse emotsionaalse rekreatsiooniala loomine Emajõe kaldapealsel.
See-eest ei tohiks tema arvates kaasava eelarve raames jagada
raha ärilise varjundiga ideedele, sest see on ebaeetiline.

20. Suur roosa jänes
Turistide linnasüdamest eemale jalutama meelitamiseks on initsiaali P taha peituva autori arvates parim võimalus teha sinna

pildistamiseks atraktiivne või isegi jabur skulptuur – seni Roosi
tänaval ju ühtki huvitavat objekti pole.

21. Ristmikud lastele ohutuks (55 000 €)
Tammelinna seltsi idee sisuks on paigaldada ohtlikele sõiduteede ja kõnniteede ristumisaladele täiendavad liikluskünnised ja
ülekäigurajad, et koolilaps ohutult ja turvaliselt Tamme kooli
jõuaks. „Idee realiseerumisel on Tartu maailma lastesõbralikum
linn,“ meelitas seltsi esindaja Margo Saaremets. Ootuspäraselt
toetas Saaremets ka seltsi teist ideed, mis peaks lahendama igivana probleemi, et suursündmuste ajal Tammelinna elanike hoovid
Tamme staadioni parklateks muutuvad.

22. Tamme staadioni parkla (75 000 €)
Teise Tammelinna seltsi ettepaneku kohaselt on Tamme staadioni suurimaid murekohti korraliku parkla puudumine, mis
suudaks teenindada kõiki külastajaid. „Usume, et see idee aitab
parandada nii sportimise võimalusi kui ka tammelinlaste elukvaliteeti. Nad ei pea enam oma kodudest välja minnes võõraste autodega võitlema,“ rääkis seltsi juhatuse liige Henry Narits.
Naritsale sümpatiseerib idee ristmikud lastele ohutumaks muuta. „Loodan, et kui antud idee ei saa piisavalt hääli, siis sellegipoolest viiakse see lähima aja jooksul täide enne, kui juhtub mõni õnnetus,“ sõnas ta. Isiklikult ei hääletaks ta suure roosa jänese poolt,
kuna leiab, et 75 000 eest saaks pigem terve pargi korda teha.

23. Ronimistorn Tähtvere spordiparki
(75 000 €)
Põneva ronimisseinaga saab Gen Mandre sõnul pakkuda rohkem toaväliseid tegevusi ka suurematele lastele ning noorukitele.
Torn oleks ühtlasi tõmbenumbriks linna külastavatele turistidele,
kuna see toimiks ka vaatetornina. „Lisaks pakuks ronimissein
mänguväljakute projekteerijatele ideesid noortele mõeldud väljakute kujundamisel,“ lausus Mandre.
Mandre tõdes, et Raadil on tõesti noorte vaba aja veetmise võimalustest vajaka, seega oleks vääriline kõrvalkandidaat idee nr 19.
Raha ei peaks tema sõnul jagama ideedele, mille sihtgrupp on väga
kitsas ja mille teostamise tulemusi enamik inimesi nautida ei saa.

24. Spordimisvõimaluste laiendamine An
nelinnas (50 000 €)
Annelinna selts rajaks linnaossa vaba aja veetmise platse lauatennise ja võrkpalli mängimise võimalusega ning paigaldaks istumispinke mänguväljakute ja kergliiklusteede äärde.

25. Välivõimla Karu parki
Ingmar Laan leiab, et kuna välisportimisvõimalusi Tähtvere-Vaksali
linnaosa piirkonnas eriti ei ole, võiks Vaksalis Karu pargis olla rohkem
trenažööre, lõuatõmbekange, rööbaspuid. „Tegin mõni aeg tagasi ettepaneku linnavalitsusele Karu parki installeerida lõuatõmbamiskang ja rööbaspuud, mis maksaks paar tuhat, kuid nüüd olen ma otsaga jõudnud kaasava eelarve hääletusvooru,“ meenutas lendu Laan, kes
lisahääle annaks ronimitornile. „Minu idee on suhteliselt robustne
ning ma ausalt öeldes ei kujuta ettegi, mida teha 150 000 euroga –
sellega saaks rööbaspuud ära kullata või helgiheitjad paigaldada.“

• ExpressHotYoga • ExpressYinYoga •
• Vinyasa Flow • Seljapilates • Pilates •
• Füsioteraapia • Massaž •

LISA
OMA ELLU
POSITIIVSUST!

Ajad registreerimisel

Meeliergutavad Yin Yoga,
Hot 50, Yoga Tone ja Seljapilates
ootavad Sind YogaMaya stuudios.
Külasta meid Tartus aadressil Teguri 45 või
uuri lähemalt kodulehelt www.yogamaya.ee

Tel 5345 3945 • info@yogamaya.ee
YogaMaya / Expresshotyoga

Pille Roosmäe
juhatuse liige

• telefon 528 3542 • pille@yogamaya.ee •
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KINO

ANEKDOODID
Palatiarst mõõdab voodihaigel vererõhku. Pärast ülevaatust
küsib patsient:
„Doktor, palun rääkige mulle
tõtt, olgu see nii kibe kui tahes
– kas ma pean varsti jälle tööle
minema?“
***
Firma juhataja küsib alluvalt:
„Mis päev täna on?“
„Täna on meil kolmapäev,“
vastab sekretär.
„Mis tähendab meil? Mis ajast
ma teiega abielus olen?“
***
„Kogemustega dresseerija võib oma koerale õpetada
praktiliselt kõike,“ räägib härra
Peterson oma külalistele. „Mina
näiteks võõrutasin oma koera
diivani all lamamisest, kuigi see
oli ta lemmikkoht.“
„Ja kuidas te sellega siis hakkama saite?“ küsib külaline.
„Väga lihtsalt – saagisin diivanil jalad alt ära.“
***

SUDOKU

Egiptuses puhkav venelane
ärkab pärast viiepäevast joomingut, kakerdab peegli ette ja
jääb end jõllitama – näost sinine, tursunud. Ta vahib tükk aega
oma peegelpilti ja pomiseb siis
mõtlikult:
„Oi, küll ma olen ikka päevitunud! Ja juurde olen kah võtnud...“
***
„Kas olete endale oma tööalased kohustused selgeks teinud?“
küsib ülemus uuelt ametnikult.
„Aga loomulikult!“ vastab see.
„Kaks korda kuus tuleb käia kassas palga järel, õigeaegselt tuleb
sisse anda puhkuseavaldus ja
õigesti vormistada haigusleht.
Kella ühest kaheni on lõuna ja
ületunnid ei ole soovitavad...“
„Ja see ongi kõik? Aga töö?“
„Mis tööst saab sellise koormuse juures veel juttu olla?“
***
Suurfirma direktor otsustab
lõpuks siiski vanaduspuhkusele

minna ja ametist tagasi astuda.
„Teil on õnne, noormees,“ ütleb
vanahärra oma järglasele ametit
üle andes, „seitsmel korral olen
sellele kohale kandideerinud
mehed jutule võtmata tagasi
saatnud.“
„Tean, tean,“ vastab noormees, „need seitse korda käisingi ju mina.“
***
Korteris heliseb telefon. Juku
võtab toru:
„Keda te soovite?“
„Kas isa on kodus?“
„Ei, ta lendas ära.“
„Kas puhkusele?“
„Ei, ta läks koos emmega.“
***
Mees läheb tööle, käsi kipsis.
„Mis juhtus?“ küsivad töökaaslased.
„Jäägu see meie vahele. Eile
sai kõvasti viina võetud …“
„Läksid kaklema?“
„Ei, ma tahtsin suupistet ja
pistsin käe hiirelõksu!“

Tüdruk rongis

CINAMON
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
7., 10.–13.10 kell 20.30, 22.30;
8.–9.10 kell 20.30, 22.20 Blai
ri Nõiafilm
7., 10.–13.10 kell 13; 8.–9.10
kell 10.20, 13.10 Lemmikloo
made salajane elu
7.–11., 13.10 kell 22.10; 12.10
kell 22.20 Deepwater Horizo
ni katastroof
7.–13.10 kell 16 Peigmees
7., 10.–11.10 kell 13.30, 18,
19.15; 8.–9.10 kell 13.30, 16.30,
19.15; 12.–13.10 kell 13.30, 18
Bridget Jonesi beebi
7.–11.10 kell 21 Seitse vaprat
7.–12.10 kell 17.05; 13.10 kell
17.05 Luuraja ja luuletaja
7., 10.–11.10 kell 13.15, 15.20;
8.–9.10 kell 11.15, 13.20,
15.20; 12.–13.10 kell 13.15,
15.15 Kured
7., 10.–11., 13.10 kell 16.45;
8.–9.10 kell 18.10; 12.10 kell
17.10 Kapten Fantastiline
7., 10.–13.10 kell 12.45, 17.45;
8.–9.10 kell 13, 17.45 Miss
Peregrini kodu ebaharilikele
lastele
7., 10.–13.10 kell 11.30, 12.15,
14.30; 8.–9.10 kell 11.30,
12.10, 14.15 Kubo ja kaks
pillikeelt

RISTSÕNA

7.–11.10 kell 15.30, 17.30, 20,
21.45; 12.10 kell 15.30, 17.15,
19.30, 22.10; 13.10 kell 15.30,
17.15, 19.15, 22.20 Tüdruk
rongis

KONTSERT
BIG BEN PUBI
14.10 kell 21.30 Hea Story
15.10 kell 21.30 Blue Dreams
CAFÉ SHAKESPEARE
8.10 kell 21.30 Linda Kanter &
Lauri Lehtsaar
EDISON
6.10 kell 21.30 Andres Roots
13.10 kell 21.30 The Boswell
Boys
JAANI KIRIK
11.10 kell 12.15 Keskpäeva
muusika veerandtund, esineb Toomas Hendrik Ellervee
(viiul)
14.10 kell 12.15 Keskpäe
vamuusika veerandtund,
esineb Anna Humal (orel)
JAZZ KLUBI
14.10 kell 21 Siiri Sisaski albumi Kuristi kohal esitus

TUBINA SAAL
7.10 kell 19 VII Tartu rahvusvaheline autorilaulu festival
Lehesaju Muusika 2016
VANEMUISE
KONTSERDIMAJA
9.10 kell 16 Kuldne klassika.
Beethoven. Esineb Uppsala
kammerorkester

NÄITUSED
ANNELINNA RAAMATUKOGU
kuni 21.10 harrastuskunstnik
Epp Nõgese akrüülmaalide
näitus Maastikud
KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU
kuni 20.10 Greesi & Peeter
Langovitsi fotonäitus 374
minutit Leidenis
LINNARAAMATUKOGU
kuni 15.10 raamatunäitus
Kilde eesti kooliloost
kuni 15.10 raamatunäitus Tea
dus?...See on lihtne!...

KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU

7.–11.10 kell 20.15, 22.30;
12.–13.10 kell 20.15, 21.45
Ajugeeniused

kuni 15.10 näitus Janusz
Korczak – maailma reformija

13.10 kell 17 Kui puud jäävad
raagu...

kuni 15.10 Kerly Ilvese fotonäitus H20

7.–13.10 kell 15, 19 Teesklejad

PAULUSE KIRIK

12.–13.10 kell 21 Esilinastu
sed: Inferno

16.10 kell 16 Antonio Vivaldi
Gloria

kuni 15.10 MTÜ Noored
Toredate Mõtetega fotoringi
näitus Tuttav / Võõras

13.10 kell 20 Esilinastus: Õnn
tuleb magades

RISTIISA PUBI

12.10 kell 20 Naisteõhtu:
Maggie plaan

KAARDID
ENNUSTAVAD
Tel 900 1727
24 h • 1,09 €/min

Ennustuste tellimine,
ka kirjalikult:
ennustus.ee

8.10 kell 21.30 Hea Story
15.10 kell 21.30 Mode

kuni 15.10 raamatunäitus vene
kirjaniku Mihhail Bulgakovi
ning luuletaja ja esseisti Ossip
Mandelštami loomingust,
kelle sünnist möödus tänavu
125 aastat
TAMMELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 29.09 Martin Kiisi tikandite näitus Kevadest saab
sügis
kuni 31.10 Nikolai Šarubini
fotonäitus Kihnu motiivid
kuni 20.12 fotonäitus Sügise
ne pööripäev

käesoleva reklaami esitamisel ühekordne soodustus -10%

kingsepatööd
võtmete valmistamine
infosildid ja -kleebised
pitsatite ja templite valmistamine
patareide vahetus
meeste -ja naiste püksirihmade müük
keemilise puhastuse vastuvõtt
ASUME
Tartu Kaubamaja
0 - korrusel

REKLAAM

Neljapäev, 6. oktoober 2016

9

3+2+1

3-ne 220*94*80
2-ne 180*94*80
1-ne 120*94*80

3+1+1

diivan 220*85*90
tugitool 81*80*95

599.-

3+1+1

diivan 210*100*100
tugitool
100*100*100

569.-

al.

1149.KOMPLEKTID

240*104*90

435.-

240*96*80

299.-

130*200

199.-

130*200

al.

199.-

329.-

DIIVANVOODID

al.

1299.-

320*250

235*220

699.-

270*165

595.-

NURGADIIVANVOODID

al.

275*225*98

799.-

169.-

al.

230*145

439.-

KUŠETID SUPERHINNAGA

KLAASIST LAUAD

KÖÖGID

al.

359.-

23.-

159.-

359.-

RIIDEKAPID

al.

199.-

200*90

SUPERHI

!
ND

180*200*60

205*148

199.-

90*200
120*200
140*200
160*200

180*200

al.

120.-

90*200
120*200
140*200
160*200

UMADRATSID
R
ED
V
499.-

al.

115.-

SUPERHI

120*180 al.

al.

BONNEL

al.

al.

259.-

89.-

199.-

39.-

UD
NÜÜD GIGANDIS AVAT !
KE
KODUTEKSTIILI NURGA

305*202*52

329.-

169.-

123.123

!
ND

180*200

90*200 140*200
120*200 160*200

POCKET

!
ND

69.-

239.-

LAI VALIK
SUURUSEID

SUPERHI

al.

160*200

180*200*60

KÕIK DIIVANVOODID VEDRUPLOKIGA!

OKTOOBRI SOODUSTUSED!

299.-

al.

249.-

TEKID è PADJAD è
VOODIPESUD è
LINAD è VOODIKATTED...
KAUPA NII SUURTELE KUI KA VÄIKESTELE!

LIHTNE JA MUGAV JÄRELMAKS! KASUTA VÕIMALUST!

Tartu • Teguri tn. 39 • Mööblikeskus
E-R: 10.00-19.00 • L-P: 10.00-16.00

tel.: 776 0201
tel.: 59 123 302
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Tartu linna puulehtede veograafik 2016

EHITUS

18. oktoobrist kuni 20. novembrini veab
linnavalitsus ära kilekottidesse pandud puulehti.
Töid teostab AS Ragn-Sells.
Info 5682 2394 Triin Eensaar.
Puulehti viiakse ära kahel korral järgmistelt
tänavatelt ja kuupäevadel:

Aardla (Aardla 1 – Jalaka vahelises lõigus) –
21.10.2016; 16.11.2016
21.10.2016; 16.11.2016
Aardla 28 A, 76, 78, 80 21.10.2016; 16.11.2016
Aianduse 11, 13 21.10.2016; 16.11.2016
Alasi (Võru – Jalaka lõigus) Arukase (Metshaldja-Lõkketule) – 18.10.2016, 17.11.2016
Bussipeatus „Ihaste“ Hipodroomi tn 18.10.2016, 17.11.2016
19.10.2016, 19.11-20.11.2016
Eha 39 21.10.2016; 18.11.2016
Elva 24 B –
22.10.2016; 12.11.2016
Era 20 22.10.2016; 12.11.2016
Haava Forseliuse (Teguri-Tehase) - 19.10.2016, 19.11-20.11.2016
Heina 2 A, Heina ja Paju nurk - 18.10.2016, 13.11.2016
Hipodroomi, Põhjatamme ja Kiigemäe nurk –
18.10.2016, 17.11.2016
Hipodroomi ja Palusambla nurk – 18.10.2016, 17.11.2016
18.10.2016, 17.11.2016
Jaama 12, 111, 147 –
22.10.2016; 12.11.2016
Jakobi 48 Jalaka 2 A, 19, 21, 23, 48 A, 54 - 21.10.2016; 16.11.2016
Kabeli (Võru- Raudtee lõigus) - 21.10.2016; 16.11.2016
18.10.2016, 17.11.2016
Kadaka –
19.10.2016, 19.11-20.11.2016
Kalevi-Õnne nurk Kasesalu (Pääsusilma – Männimetsa tee) –
18.10.2016, 17.11.2016
Kasesalu tee (Pääsusilma – Mugasto vahelises lõigus) –
18.10.2016, 17.11.2016
Kastani (Võru -Riia vahelises lõigus) –
22.10.2016; 12.11.2016
Kesakanni (Lõkketule – Rannakajaka) 18.10.2016, 17.11.2016
Kesk kaare neli nurka, Kesk kaar 4 A ja 5 –
21.10.2016; 18.11.2016
19.10.2016, 19.11-20.11.2016
Kesk 1A ja 45 18.10.2016, 13.11.2016
Kivi (Pikk – Narva mnt) –
18.10.2016, 17.11.2016
Kodukolde – Talutare nurk –
22.10.2016; 12.11.2016
Koidula 9/Vikerkaare 13 Koidula tamme ümbruse haljasala 22.10.2016; 12.11.2016
Koidutähe (Männimetsa –
Pääsusilma vahelises lõigus) – 18.10.2016, 17.11.2016
22.10.2016; 12.11.2016
Kooli 10 A 22.10.2016; 12.11.2016
Kreutzwaldi 13 Kruusamäe 32A garaažide juures 18.10.2016, 13.11.2016
20.10.2016; 14.11-15.11.2016
Kulli 4 –
Kullerkupu (Tulbi – Ravila vahelises lõigus) –
20.10.2016; 14.11-15.11.2016
21.10.2016; 18.11.2016
Kungla 64 –
Kuu (Kalevi-Kesk vahelises lõigus) 19.10.2016, 19.11-20.11.2016
22.10.2016; 12.11.2016
Laulupeo pst 1 - 9 20.10.2016; 14.11-15.11.2016
Lembitu 16; 18 –
Lepa 3, 5, 16, 17 (koos Jaama 159) – 18.10.2016, 17.11.2016
18.10.2016, 17.11.2016
Lepalinnu 21 ja vastas –
18.10.2016, 13.11.2016
Liiva 2, 4 Liivamäe (Kruusamäe-Vahi) - 18.10.2016, 13.11.2016
Liivi 1T (Veski – Liivi 2 sissesõit) - 22.10.2016; 12.11.2016
Linda (Sõbra – Tolstoi vahelises lõigus) 19.10.2016, 19.11-20.11.2016
19.10.2016, 19.11-20.11.2016
Lootuse 6 18.10.2016, 13.11.2016
Maarjaturg 11, 13, 13A 18.10.2016, 13.11.2016
Mäe-Peetri nurk 18.10.2016, 17.11.2016
Männimetsa tee 41 –
Narva mnt. (Puiestee – Jänese lõigul) ja
Narva mnt 132, 167 18.10.2016, 13.11.2016
Nisu (Tulbi – Kannikese vahelises lõigus) –
20.10.2016; 14.11-15.11.2016
Nooruse (Sanatooriumi – Lunini vahelises lõigus) –
20.10.2016; 14.11-15.11.2016
Näituse (Taara pst -Vaksali vahelises lõigus) 22.10.2016; 12.11.2016
22.10.2016; 12.11.2016
Näituse-Kooli nurk 19.10.2016, 19.11-20.11.2016
Pargi 4A ja 8 18.10.2016, 13.11.2016
Peetriturg 5 18.10.2016, 13.11.2016
Peetriturg – Mäe nurk 18.10.2016, 17.11.2016
Pikk 76 –
20.10.2016; 14.11-15.11.2016
Puhkekodu 1, 13 –

Puiestee (Liiva – Muru ja Narva mnt – Pärna
vahelises lõigus) 18.10.2016, 13.11.2016
Puiestee 2 B, 13, 66 18.10.2016, 13.11.2016
Purde (Tähe – Salme
vahelises lõigus) 19.10.2016, 19.11-20.11.2016
Puusepa (Lembitu- Sakala
vahelises lõigus) –
20.10.2016; 14.11-15.11.2016
Põhjatamme 1 kuni 7 –
18.10.2016, 17.11.2016
Põllu 1, 3, 5, 7, 9 18.10.2016, 13.11.2016
Pärna (Uus – Jaama
vahelises lõigus) –
18.10.2016, 17.11.2016
Pärna 2, 8 18.10.2016, 17.11.2016
Rahu 1 B 21.10.2016; 16.11.2016
Ranna pst 1 18.10.2016, 17.11.2016
Ravila (Viljandi mnt –
Ilmatsalu lõigus) –
20.10.2016; 14.11-15.11.2016
Remmelga –
18.10.2016, 17.11.2016
Riia 133 kuni 153, ja Riia T103
(Riia 109, 111, 113, 115) – 20.10.2016; 14.11-15.11.2016
Riia (Raja –Raudtee vahelises lõigus ning 122, 124,
126, 120A Raja tn poolt) – 20.10.2016; 14.11-15.11.2016
Risti (Puiestee – Kalmistu vahelises lõigus) 18.10.2016, 13.11.2016
Roosi 40 A 18.10.2016, 13.11.2016
Rukki ja Tulbi nurk –
20.10.2016; 14.11-15.11.2016
Salme (Vaba – Karlova park) 19.10.2016, 19.11-20.11.2016
Sangla (Tulbi – Kannikese vahelises lõigus) –
20.10.2016; 14.11-15.11.2016
Sepavälja (Leegi – Sepavälja 4) 21.10.2016; 16.11.2016
Sirbi (Vasara - Jalaka vahelises lõigus) 21.10.2016; 16.11.2016
Soinaste (paarisnumbrid Riia – Räni vahelises
lõigus ning Soinaste 41A) – 21.10.2016; 18.11.2016
Suur-Kaar (Tamme pst – Raudtee vahelises lõigus)
ja Suur-Kaar 54 ja 54 A, 68 – 21.10.2016, – 18.11.2016
Sõbra (Võru – Turu vahelises lõigus) 19.10.2016, 19.11-20.11.2016
Sõbra-Tähe nurk 19.10.2016, 19.11-20.11.2016
Säde –
20.10.2016; 14.11-15.11.2016
Tammeoksa 13 21.10.2016; 18.11.2016
Tammelehe 22 21.10.2016; 18.11.2016
Tamme pst (Pirni – Raja vahelises lõigus) ning
majade Tamme pst 14, 16, 20 B, 99, 99A, 100, 101,
102A, 104, 104A, 106A ja 114 A ja 130 juures –
21.10.2016; 18.11.2016
Tamme pst – Mureli nurk – 21.10.2016; 18.11.2016
Tamme põik 7 ja 9 vahel –
21.10.2016; 18.11.2016
Tihase (Lemmatsi – Tihase 9 vahelises lõigus),
Tihase 17 ja 34 –
21.10.2016; 18.11.2016
Tolstoi 19.10.2016, 19.11-20.11.2016
Tulbi (paarisnumbrid Viljandi mnt –
Sangla vahelises lõigus) ja Tulbi 1 –
20.10.2016; 14.11-15.11.2016
Tulika 9 –
20.10.2016; 14.11-15.11.2016
Tähe 57 – 65; 21; 29, 93, Tähe – Sõbra nurk 19.10.2016, 19.11-20.11.2016
Tähtvere 26 –
22.10.2016; 12.11.2016
Ujula 15 18.10.2016, 13.11.2016
Vahtra 18.10.2016, 17.11.2016
Vahi 10 ja 12 vastas –
18.10.2016, 13.11.2016
Vaksali 3, 27 kuni Vabriku 2 - 22.10.2016; 12.11.2016
Vaksali – Vanemuise nurk – 22.10.2016; 12.11.2016
Vasara (Aardla – Sirbi vahelises lõigus) ja
Vasara 25 E, 36, 38 ja Vasara ring 21.10.2016; 16.11.2016
Viljandi mnt (Lunini – Maisi vahelises lõigus) –
20.10.2016; 14.11-15.11.2016
Veeriku 17, 20, 35 ja 37 – 20.10.2016; 14.11-15.11.2016
Võru 47, 59; 148, 164; 166 –19.10.2016, 19.11-20.11.2016
Võruvälja ring 21.10.2016; 16.11.2016
Väike-Kaar (Lembitu-Raudtee vahelises lõigus) –
20.10.2016; 14.11-15.11.2016
Õnne (Kalevi – Võru vahelises lõigus) 19.10.2016, 19.11-20.11.2016
Õpetaja 5 22.10.2016; 12.11.2016
Ööbiku 13 B –
21.10.2016; 18.11.2016
Ülase –
20.10.2016; 14.11-15.11.2016

Alumiiniumkatuseredelite
valmistamine. Tel 515 9155.
Aukude puurimine post
vundamentidele (palkmaja,
terrass). Tel 509 3454,
www.vahvameeskond.ee
Ehitus, katus, remont, viimist
lus, lammutustööd. Teeme töid
kogu Lõuna-Eestis.
Tel 5858 6953.

Ivari Ehitus OÜ teeb ehitus- ja
remonditöid, katused, fassaa
did ja pisitööd. Tel 5885 5341,
Ivar.

2-3-toal korter. Tel 5561 4114.

Katuste ehitus ja remont. Töö
kiire ja korralik. Tel 5625 1750,
tomeli.ee

2-toal korter Tartus või Tartumaal. Võib vajada remonti. Tel
504 0334.

Krediidi kulukuse määr on 6,36% ja krediidi kogukulu 5812,50 €
tingimusel, et laenusumma on 5000 €, fikseeritud
intressimäär 6% aastas, tähtaeg 5 aastat ja lepingutasu 25 €.

2-toal korter Tartus või linna
lähedal. Raha kohe.
Tel 5450 6898.

Garaaž Tartus või lähimas ümbruses. Tel 5811 3422.
Keskküttega korter Tartus.
Tel 5681 1160.
Maatükk, krunt või lagunenud
hooned. Tel 5382 4774.

sihtasutus

Laen on finantskohustus. Mõtle läbi oma rahalised
vajadused ja laenu tagastamise võimalused.

1-toal korter. Tel 503 2345.
1-toal korter Tartus või Tartumaal. Võib vajada remonti. Pakkumised oodatud tel 504 0334.

TARTU ELUASEMEFOND

Tutvu tingimustega www.eluasemefond.ee
ja vajadusel konsulteeri telefonil 742 3292.

KINNISVARA OST

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

Katuste ja puitfassaadide ehitusja remonditööd. Tel 515 7062.

LAEN KODU OSTUKS, REMONDIKS
JA EHITUSEKS. LAEN KORTERELAMULE.

Maja Tartus Ehitaja 20 (eh 1957.
a, üp 173 m², krunt 678 m², 2 k,
kelder, garaaž, saun, vann, renoveeritud, 190 000 €). Kutseline
maakler Peeter Meus,
tel 506 2212, 786 8080,
www.aadlivillakv.ee

Miniekskavaatori rent ja
kaevetööd. Tel 511 5786,
www.miniekskavaator.ee.

Metsakinnistud (ka läbiraiutud),
põllumaa ja raieõigus. Metsa
kinnistute ost ka koos hoone
tega, hüpoteegiga, looduskait
sealadega ja kaasomandiga. Tel
523 4445.

Soojustamine puistevillaga.
Korterid,
majad,
majaosad
Tel 5665
0604,
502 0066,
Tartus ja maakonnas.
puistevill@gmail.com.

Soodne 2-toal korter Tartus.
Võib olla kehvas/keskmises
seisus. Tel 5373 3655.

Terrasside
hooldus.
Terrasside,
müümisel
ja üürimisel.
varikatuste
ja kuuride
Meelis Karu,
tel 511ehitus.
5949
Tel 5303
Ene1609.
Lina, tel 504 8379

Talumaja, mis võib olla hooldamata ja remonti vajav.
Tel 522 5495.

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

Aitame kinnisvara

742 0240 • www.robinson.ee

KINNISVARA MÜÜK

ÜÜRILE VÕTTA
1-toal korter. Tel 503 2345.
2-toal korter, soovitavalt Annelinnas. Tel 521 5056.
2-toal korter, soovitavalt Annelinnas. Tel 524 6691.

Tel 7 420 240
528 5880
www.robinson.ee

Kinnisvarateenused aastast 1997

2-3-toal korter. Tel 5561 4114.
Naine üürib 1-toal korteri, soovitavalt Annelinnas. Tel 524 6691.

KOOLITUS

1-toal renov korter Kuu tn (23,7
m², 2/1, ahik, kaasomand, aianurk, kuur, panipaik, 39 000 €).
Tel 5558 5567, www.aabakv.ee
1-toal renov korter Roosi tn
(21,4 m², 2/1, ahik, eraldi sisseKorterid, majad, majaosad
pääs, terrass,
36 700 €). Tel
Tartus aed,
ja maakonnas.
525 7647, www.aabakv.ee

Aitame kinnisvara

ja üürimisel.
1-toalmüümisel
renov korter
Tiigi tn
(27,6Kai
m²,Persidski,
kamin, õhksoojuspump,
tel 5190 3394
korralik
maja).
Teltel525
Gert
Suik,
5157647,
3773
www.aabakv.ee
742 0240 • www.robinson.ee

ADR- ja ametikoolitused veoki
juhtidele. Lõppastmekoolitus
aasta ringi 95 €. Motokool.
www.sõiduõppe.ee, 507 8230,
Kalda tee 30.
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Kuulutuste keskkond www.tartuekspress.ee/kuulutused on uuendamisel. Seni saab sealt kuulutusi vaadata, mitte sisestada.

Kuulutamiseks saada soov kuulutus@tartuekspress.ee
Kuulutusi võetakse vastu ka Lõunakeskuse ja Eedeni infoletis

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

KÜTE

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

OTSIN TÖÖD
Valmistan puidust uksi, aknaid,
mööblit jne. Tel 512 1766.

IT-abi: fotode optimeerimine ja
Tänavakivide paigaldus ja ehi
www.tartuekspress.ee/kuulutused
RAW konvertimine (jpg), VHS
tustööd. Tel 5688 7492.
digitaliseerimine. Tel 5808 4419

PAKUN TÖÖD

Kanalisatsiooni-, toru- ja elekt
ritööd. Tel 735 3777, 5566 1888.

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

Pakume osalise ajaga hommikust tööd puhastusteeninda
jatele Annelinnas. Vajalik on
teostada ka masin- ja survepesu.
Täpsem info tel 5340 4482 või
meiliaadresil aime@sol.ee.

LÕHUTUD KÜTTEPUUD
toores
30 cm, 1 ruum = 37 €
40 cm, 1 ruum = 34 €
50 cm, 1 ruum = 32 €

Tel 514 2173

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!
Ahju- ja katlapuud (kuiv, 50 cm,
lepp, haab, kask). Min kogus 3
rm. Vedu tasuta. Tel 5301 1161.
Kask 2 €/võrk, okaspuu 1,70 €/
võrk ja kuiv okaspuu 50 cm 35
€/rm. Vedu tasuta. Tel 504 5307.
Kuiv kaminapuu (kask, lepp, 30
cm, 40 l võrk 2 €). Tel 557 6177.
Kuiv kaseklopp (28-29 cm,
40 l võrk 1,8 €, 60 l 2,3 €).
Tel 5591 5281.
Kuiv kasepind 30, 40, 50 cm.
Vedu, tšekk. Tel 5594 7098.
Kuiv kask, lepp 30, 40, 50 cm.
Tel 557 6177.
Kuivad kütteklotsid ja kami
napuud, puit- ja turbabrikett,
küttegraanulid. Vedu tasuta. Tel
523 8332, 433 3130.
Kuivad küttepuud võrgus 40 l.
Tel 5821 2229.

Pesumaja REA pakub tööd pesu
maja töötajale. Tel 747 7486 või
tulla Sepa 20, Tartu.

Tartu Kunstnike Liit võtab konkursi korras tööle majahoidja.
Kandideerijal palume saata
avaldus ja CV e-postile sekretar@
kunstimaja.ee või tuua/saata paberkandjal aadressile Vanemuise
26, Tartu 51003.

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

Tartu Lasteaed Poku pakub tööd
tublile kokale või abitöölisele
(asenduskoht 1,0). CV saata Olivia.Voltri@raad.tartu.ee või Anne
69, 50704 Tartu. Info tel
5308 0079. Tähtaeg 13.10.2016.
Vajatakse majahoidjat Veeriku
linnaosas. Vajalik isikliku auto
kasutamise võimalus. Täpsem
info E-R tel 506 4696.

RIIDED

Asjatundlik korstnapühkija.
Korralik töö ja tehtud tööde kohta akt. Helista TahmaToomasele
tel 5347 4363.

Sõpruse pst 8, Kaubapesa.
10.–14. okt kasutatud riiete
tühjendusmüük. E-R kl 16-18.

Boileri puhastus, paigaldus.
San-tehnilised tööd.
Tel 507 2387.

Sõidukite keretööd, taasta
mine ja ümberehitus. Uued ja
kasutatud keredetailid.
Tel 504 0334.

TEENUSED

Boilerite puhastus, veemõõt
jate vahetus, san-tehnilised
tööd. Tel 5646 9025, 734 8044.
Ehitus ja renoveerimine vun
damendist katuseni. Vesi, küte,
kanal paigaldus. Tel 5820 2040.
Ehitus- ja viimistlustööd (era
isik, KÜ, bürood jm). Töö kiire ja
kvaliteetne! Hinnad soodsad! Tel
510 0645.
Elektritööd! Tel 513 7844.
Energia, küte, vesi, vent paigal
dus. Tel 5820 2040.

Korstnapühkija Lõuna-Eestis,
ka maal. Ametliku akti vormistamine, redel kaasas.
Tel 5191 6605.
Korstnapühkija, tähtajad
lühikesed! Võimalik teenindada
tööstushooneid ja korterelamuid, peale tööd ! Tel 5805 0201.
Korstnate ehitus ja renoveeri
mine, vajalikud plekitööd. Tel
5625 1750, www.tomeli.ee
Korstnate ja korstnapitside
ehitus. Garantii. Tel 5858 1159.
Mullafreesi teenus. Freesime
peenramaad mobiilse mullafreesiga. Näiteks kuni 50 m² peenra
freesimise hind alates 15 €. Samuti pügame hekke. Haljastusteenused OÜ, tel 521 6314.

Müüa külmik Schlosser (2 a vana,
kõrgus 140 cm). Tel 5889 9383.

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

Enne kui müüd, küsi ka meie
hinda! Hõbe, raamatud, mär
gid, jne! Tel 5803 6752,
Inderlin OÜ

Veame tasuta ära vanarauda,
kodutehnikat, elektroonikat,
akusid, vanapaberit.
Tel 5825 9300.

Hõbedast lusikad, ehted, sõled
jm. Kokkuostudest kuni kaks korda parem hind! Tel 5649 5292.

Vedu ja kolimine, utiliseerimi
ne, klaverid, laadijad, hea hind.
Tel 5621 7955,
www.kiiredkolijad.ee
Veo- ja kolimisteenus 24/7. Tel
5340 2060.
Veo- ja kolimisteenus, utilisee
rimine, laadijad. Vedu üle Eesti
parima hinnaga. Tel 553 7638.

Plaanid kolida, said päranduseks korteri? Ostame üleliigse
vanakraami/raamatud.
Tel 5649 5292.
Raamatud, märgid, mündid,
ehted, erinevad kollektsioonid
jm. Tartus ja Elvas! Tel 5649 5292.

Veotakso. Tel 501 5312.
Väravate valmistamine, pulbervärvitud, tsingitud. Tarne 5 päeva. Autovärav+jalgvärav+postid
(tsink)+lukk - 450 €.
Tel 5682 2557.
Plaatimistööd ja pesuruumide
väljaehitamine/kapitaal
remont ka täislahendusena.
Hinnad al 10 €/m². Garantii
kuni 5 a. Tööpiirkond Lõuna- ja
Kagu-Eesti. Tel 515 0223,
Plaadisepad@mail.ee.
Printerikassettide kiire täitmi
ne! E–R 9–17, Raekoja 13, Tartu.
Tel 744 1100, www.futari.ee
Alkholi ja suitsetamise vastane
kodeerimine. Tel 5669 0462,
Margus.
Põhjalik süle- ja lauaarvutite
puhastus, hooldus ning muud
IT tööd: www.itkolmnurk.ee
Rakkekaevude kaevamine, pu
hastamine ja remont. Rõngaste
vahetamine. Tel 557 4792.
Sanitaar- ja kapitaalremont, ka
elektri- ja torutööd. Ehitus- ja
lammutustööd. Tel 5837 2544.
San-tehn torutööd, elektritööd
(boilerid, veemõõtjad, segistid,
wc-potid, ummistused).
Tel 5349 9106.

Müüa diivanikomplekt 3+2
(antiik). Tel 5344 6828.
Fekaalivedu, survepesu,
ummistuste likvideerimine.
Tel 558 8811, www.fekto.ee.

Väljaandja: Ajaleht OÜ, Ülikooli 1, 51003 Tartu
E-post: info@tartuekspress.ee
Internet: www.tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress
Vastutav väljaandja:
Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee

Septikute paigaldus ja müük.
Tel 5757 0202,
erlend@eestiseptik.ee.

Veneaegne fototehnika ja
vanad fotod. Tel 5872 5458.

TERVIS

Tervendamise ja harmoniseeri
mise seansid. Elena - energiaterapeut, sensitiiv ja rahva ravitseja
(Moskva)! Tel 5360 9798.

TUTVUS
63 a mees tutvub sobivas vanuses rõõmsa ja lõbusa naisterah
vaga. Tel 5560 0443.

MÜÜK

Veneaegsed erinevad ehted:
sõled, prossid, sõrmused, käe
võrud, käekellad jne. Huvitavad
ka vanad raamatud, mööbel,
nõud, kujukesed, moeajakirjad,
seinapildid ja palju muud! Teen
hea pakkumise ja aus asjaajamine. Tel 5639 7329, Liina
Ostame vanavara, kulda ja
hõbedat! Tartu, J. Kuperjanovi
62. Tel 5815 0312.
Ostan igasugust vanaraha,
aktsiaid, osatähti, märke, orde
neid jne. Raha kohe!
Tel 5590 6683.

VABA AEG
Kandlemees Sander - laulud
ja kandlemuusika Su peole!
Tel 504 3202 või simmaniduo@
gmail.com.

TÕNU SILLO
kiviraidur
Tartu
Tammelehe 4
738 3204
501 7237

San-tehnilised tööd. Boilerid,
torud, WC-potid, kraanid, vee
mõõturid, veeavariid, ummis
tused. Tel 553 7638.
Aeg kutsuda korstnapühkija!
Väljastan kehtiva akti, Tartus tulen kohale tasuta! Tel 5330 1841.

Maalid, ikoonid, graafika jm.
Muuda kasutuna seisev kunst rahaks! Raha kohe. Tel 5649 5292.
Ostan kõiki tsaari- ja EW-aeg
seid märke ning nõuka ajal
kogutud märgikarpe.
Tel 5649 5292.

San-tehn tööd, kraanid, torud,
potid, jne. Ummistuste likvi
deerimine, elektritööd.
Tel 5621 7955.

MÖÖBEL

Müüa diivanvoodi (kahele,
nahast otsad, korralik, soodsalt).
Tel 503 6561.

Kinnisvara puhastus kolast
(majad, korterid, krundid). Tel
521 2642, baltprojekt@gmail.com.

Akende pesu, muru niitmine,
võsa trimmerdamine ja muud
kodused hooldustööd.
Tel 5872 5458.

Odavad rõivad, Kastani 121.
Uus kogus kaupa. E-R 10-18, L
10-15.

Müüa Sharan (1997, korralik,
seisnud aprillist, hind kokkuleppel). Tel 5569 9574.

Kellassepp Annelinna keskuses.
Ehte-, prilli- ja
kellaparandus.
Patareivahetus
vaid 3,50 €!

vat lõnga 10 kg/25 € (2.50 €/kg,
villane, puuvillane,viskoos). Kotid
valmis pakitud! 100% puuvillane
lõim 8.50 €/kg, villane sokilõng
ja värviline vaibalõng 15 €/kg,
100% villane 8/3,8/2,8/1 25 €/
kg. Linane niit alates 12 €/kg.
Ropkamõisa 10 hoov, Tartu, tel
520 7727,
www.aardlakaubandus.ee

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

Vajatakse müüjat-teenindajat
kella- ja kullapoes. Vajalik vene
keeles suhtlemise võimekus,
tehniline taip, kuna tuleb teha
väikeseid peenmehaanika töid,
väljaõpe kohapeal. Soovitav
mittesuitsetaja. Tel 502 8248.

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

Müüa üheruumisesse kasti
laotud kuivi kütteklotse (haab,
lepp, okaspuu, 25 €/kast). Toome
koju ka 2 ruumi kaupa.
Tel 518 1783.

HAUAPIIRDED VAASID PINGID

Pesumaja REA võtab tööle auto
juhi. Tel 747 7486 või tulla Sepa
20, Tartu.

SÕIDUKID

Müüa soodsalt kaminapuud
võrkkottides. Hind alates 1,60 €/
kott. Transport tasuta!
Tel 5661 1335, Gunnar.

Soodne fekaalivedu.
Tel 5382 8791.

HAUAKIVID
MATUSEPLAADID

Lõngalao soodusmüük! Teeme
uuele kaubale ruumi! Kott erine

TOIMETUS • tel 730 4535
Peatoimetaja: Kaur Paves, kaur@tartuekspress.ee
Reporter: Kadri Külaots, kadri@tartuekspress.ee
Reporter: Rauno Põld, rauno@tartuekspress.ee
Reporter: Meelis Kaldalu, meelis@tartuekspress.ee
Reporter: Janari Kintsiraud, janari@tartuekspress.ee
Reporter: Sten Sang, sten@tartuekspress.ee
Reporter: Aet Rebane, aet@tartuekspress.ee

Hauakivid ka tellija
materjalist-maakividest.
Vedu ja paigaldus.

Reporter: Kaspar Aug, kaspar@tartuekspress.ee
Reporter: Rasmus Rekand, rasmus@tartuekspress.ee
Kujundaja: Priit Kivisoo, priit@tartuekspress.ee
Keeletoimetaja: Terje Jepiselg, terje@tartuekspress.ee
REKLAAM • tel 730 4455
Müügiesindaja: Malle Pastak, malle@tartuekspress.ee
Kuulutuste vastuvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee
LEHE TELLIMINE (18 € / 3 kuud) telli@tartuekspress.ee
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Kamin "Diana"

Saunaahi "F116"

klaasukseta
Leiliruum: 6 -16 m3
L 490 K 770 S 510
Kaal: 60 kg
249
298 €

€

Pliit "Alma"

8kW
L 925 K 800 S 550
Kaal: 79 kg
529
598 €

€

Biokamin seinale

5kW
L 390 K 780 S 390
Kaal: 57 kg
199
239 €

Kaminasüdamik "Jokker"
12kW
L 692 K 520 S 400
Kaal: 107 kg
454 €
319

€

Malmkamin "Elena”
5kW
L 320 K 625 S 480
Kaal: 66 kg
229
260 €

€

€
Norra ahi “Salzburg”

Pelletikaminad al 999 €
"Ketty"
6,2kW
L 456 K 884 S 507
Kaal: 90 kg
1126 €

L 648 K 374 S 160
Kaal: 4,5 kg
72 €
56 €

6.-31. OKT.

Soojendusala 50 m2
Kaal: 610 kg
L 680 K 1458 S 480
2930 €

999 €

2490 €

, tartu@kyttesalong.ee

JÕHVI, Lille 3 (Kaminapood), tel 33 22 033 • RAKVERE, Jaama 5 (Küttesalong), tel 55 86 786 • NARVA, Puðkini 25A, tel 50 44 732.

Lõikuspüha

Eesti Põllumajandusmuuseumis
35 aastat muuseumi avamisest
külastajatele
11–16
16 kell

ril 20
8. oktoob

seotut läbi aja!
Kell 11 Tule ja meenuta muuseumi püsinäitustega
as
emaj
äitus
pean
Vestlusring ja filmiprogramm

Kell 12 Ülevaade põllumehe aastast 2016
tutvustamine
Sordiaretusest Eestis ja Eesti kartulisortide
UUDIS Rehepeks masinaga Thermaenus
Õpituba – rukkileib meie laual
Läti pagarite leibade degusteerimine
Tule muuseumisse ja
osale oma koduleivaga Eesti toidu kuul ja
räime- või muu kalatoituga Merekultuuri aastal
Lambapügamine
Muuseumi loomad
e esitlus
Hapukapsa töötuba
Muuseumituur GA
Z-51 kastis
Puusöe
valmistamine
Hobu- ja ponisõit
vankriga
Kartulikoorimise võistlus
SÜGISLAAT
Rasvatihaste pesakastide töötuba

TASUTA BUSS!
st parklast 10.45
Vanemuise alumise enurmelt 16.15
Ül
Sissepääs:
2 eurot

www.epm.ee

Tel: +372 738 3810, +372 5373 7124
epm@epm.ee

Täname:
Keskonnainvesteeringute keskus • Eesti Kultuurkapitali Tartu Ekspertgrupp • Eesti Ornitoloogiaühing

TALVEL VÕIMALUS! KIIRELT
SOE KUI
KÄTTE!
SAUNAS
VIIMANE AKNAD

Telli nüüd aknad
Koduaknast ja VÕID VÕITA

EHTSA PALKSAUNA!

Talve tulek ja
loosimise lõpp
pole enam
kaugel – OLE
KIIRE!

Lühike ooteaeg =
soojad toad enne
külma saabumist

ASUME:
TARTU:
Vaksali 17a
tel 743 0388
tartu@koduaken.ee

KINDEL
KVALITEET
Tulge ja veenduge
meie meistrite töö
kvaliteedis!

EDASIMÜÜJA:
VÕRU:
Westermont OÜ
www.koduaken.ee

