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Paljulapseline vabastab
SUITSUDEEMONIST
Kuue lapse ema Astrid Asso
püüab enda järeltulijate
kõrval kasvatada ka patuteele
sattunud linnakodanikke ja
tubakasõltuvuse vähemalt
avalikust ruumist lõplikult
välja juurida.

Astrid Asso kinnitusel on mitmedki suitsetajad talle eraviisiliselt tunnistanud, et sooviksid kuradi küüsist pääseda, kuid vajaksid sealjuures kõrvalist abi. 
KAUR PAVES

Arhitektiks õppinud, praegu aga
Ristiisa pubis nõusid pesevale Assole imponeeris väga Tartu Ekspressi
artikkel, mis kajastas Lõunakeskuse
ümber tolknevate suitsetajate rõhuvat pealetungi. Asso kindla veendumuse kohaselt on probleem aga
ühest ostumekast sootuks laiem.
„Täitsa ammu olen mõelnud, et suitsetamine tuleks avalikus kohas üldse ära keelata,“ põrutas ta.

Tehku trahvi
Kodus võivad tubakaorjad näo jumala poole pööranud Asso arvates
teha, mida heaks peavad, ent teiste
kodanike ees hoidku pakid taskus.
„Mida nad tossutavad?“ päris ta.
„Niigi on kogu linn busside heitgaase täis. Autod haisevad, muud objektid ka, ning lisaks veel puhuvad suitsetajad sulle näkku ja on sealjuures
veel ülbedki.“
Varem hoidis Asso end sõnavõttudes ehteestlaslikult tagasi ega pidanud ülearu vajalikuks sekkuda, ent
nüüdseks on mõistnud, et selline
vaoshoitus ei vii kuhugi. „Kui lõpuks
hakkasin midagi ütlema, kohtan
pidevalt lausa mässumeelset vastureaktsiooni,“ möönis ta, et ristiretk
pole kergete killast.
Ilmekaks näiteks võib tuua
Vaksali tänava Sirje, kes on Assol
omal ajal külaski käinud, kuid
kellega suhted suitsukonflikti
tõttu lootusetult sassis. „Ütlesin
viisakalt, et siin on avalik koht ja
siin ei suitsetata. Tema vastus:
eks tee siis trahvi!“ meenutas
aktivist hetke, mil must kass
kahe daami vahelt lõplikult läbi
jooksis. „Ja puhus suitsu näkku.“

Saatan hõõrub käsi
Õnnetu Sirje on tänaseks
täiesti kokku kuivanud. „Eks
see on suitsuhimudeemoni töö,
kes teda piinab,“ teadis jumalakartlik Asso raudselt. „Ega ta
muud inimestele ütle, kui et tee
veel üks sigaret. Ja kurat hõõrub selle peale muudkui käsi,
et nüüd andiski meile oma loovuse, tundlikkuse, lõhnataju,
huumorimeele, ja võtame talt
viimsegi ajupotentsiaali ära.“
Sirje, nagu paljud teisedki
nördinud tubakafännid, ki-

puvad Asso väitel end tema tõe ees
sulgema, kuigi tegelikult sooviksid
pahest lahti saada – napib lihtsalt
tahtejõudu. „Selle käitumisega ütles
ta põhimõtteliselt, et oma kopsud ja
ise tean, mis teen,“ kurtis ta. „Mina
sellise hoiakuga ei nõustu, see ju vaid
mürgitab rahvast. Mida see juurde
annab?“

Kaamel imegu
Samas ei pelga sõnakas rahvavalgustaja ka palju tugevamaid vas-

taseid. „Olen seda isegi noortele
pullidele öelnud, ka välismaistele
sõjaväelastele Kvartali ees,“ kinnitas
Asso. „Selgitasin, et siin liiguvad lapsevankrid ja siin ei suitsetata – kohe
panid sigaretid ära!“
Üksik võitleja ei jõua siiski mõistagi igale poole ja nii pöördubki Asso
abisaamiseks kunstihingede poole,
kes suurejoonelise idee visualiseerima peaks. Ülesanne on konkreetne, vaja läheks vaid tegijaid. „Mõni
kunstikooli tudeng või keegi teine
osav võiks maalida inimese kui
kaameli ja sigareti
talle kui ratsaniku,
valitseja, suhu. Eeskujuks tuleks võtta
Eduard Viiralti monokroomne graafiline teos kaamelist
ja muuta see värviliseks,“ käsutas jumalasulane. „Kaamelile suits kohe sobib
suhu, aga inimesele
ma küll seda ette ei
paneks.“
Kõrgema kunstikooli arendusjuht
Piret Kaevats Asso
fantaasialendu ära
ei põlanud, ent tunnistas, et idee vajaks
täpsustamist. „Kuhu
või mille jaoks seda
joonistust täpsemalt
oleks vaja? Või mil
moel levitamiseks see

mõeldud oleks?“ küsis ta. „On see tellimustööna mõeldud?“

Pelgas tuhatoose
Ka kunstikooli direktor Kadi
Kreis lubas mõtet õpetajatega
augusti viimasel nädalal arutada. „Veelgi parem oleks üleskutse
kõikidele kunstihuvilistele linnaelanikele, näiteks Tartu Ekspressi algatusel või toel,“ pakkus ta
omalt poolt, et vabatahtlik panus
on kindlasti tulemuslikum kui kohustuslik koolitöö. „Samas, kunstikooli õpilased saaksid ka sellisest
üritusest osa võtta.“
Kuidas aga haakub Asso missioon
leivateenimisega asutuses, mis otseselt pahede pealt teenib? Ristiisa juhatuse liige Aare Hallop tõdes, et daam
on värvatud vaid suviseks hooajaks
ja juba töölevõtmisel oldi tema ristiusutunnistusega kursis. „Töö käigus
selgus, et tal on mure tuhatooside
tühjendamise ja pesemisega, kuid
hiljem ta mõistis, et see kuulub tema
töökohustuste hulka,“ meenutas ülemus. „Astrid kutsub inimesi üles puhastama elu, mis on neile antud!“
Hallop lisas veel, et Ristiisa ei ole
suitsetajate heaks midagi teinud.
Puudub suitsuruum nii klientidele kui oma töötajatele, seega saab
kimuda vaid suvises välikohvikus.
„Midagi Astridi vastu ette võtta me
ei plaani!“ lubas ta.
KAUR PAVES
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LUGEJA KIRI

Avalikul väljapanekul jõuab linna arengusse veel sõna sekka pista 10. septembrini. 

TARTU LV
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LAUSEGA
Vorsti ja veini

MRP mälestuseks

Tartu toidu- ja veinifestivalil pärjati „Tartu maitse 2017“
tiitliga Rotaksi lihapoe täissuitsuvorst. Valge veini žürii
valis võitjaks OÜ Manipenny
San Michele Canale Trebbiano D‘abruzzo doc ja linna punaseks veiniks sai Alter Baltics
OÜ La Reguta Altropasso.

Molotov-Ribbentropi pakti
78. aastapäeval 23. augustil
viib KGB kongide muuseum
huvilised ajas tagasi 1940.1941. aasta Tartusse.

2600

vaatajat kogus tänavuse Tartuffi populaarseimaks filmiks
osutunud „Armastuse kunst“
Poolast.

Tammeka pirukas
Septembris peetaval perepäeval valib JK Tammeka
välja piruka või koogi, mis
kannab edaspidi klubi ametliku küpsetise nime. Kodukokad saavad konkursile registreeruda klubi kodulehel.

Rööv läks vussi

Kui eurokraanid
KUIVALE JÄÄVAD
2025. aastani kehtiv
linna arengukava hiilgab
ootuspäraselt pompoossusega, ent poliitiliste
oponentide hinnangul
jääb häguseks, kes kogu
selle õnne kinni maksaks.
Linnarahva ette laotatud kava
üks prominentsemaid kriitikuid
on olnud valimisliidu Vabakund
liige Jüri Ginter. „Eelarvestrateegias on lasteaedade kohta
kaks ja pool lauset, aga näiteks
kalmistute väravate küsimus on
küll lisatud,“ märkis ta.

Kummardus elektritaksodele
Valdkonna eest vastutava
abilinnapea Jarno Lauri (SDE)
hinnangul saab selliseid tähelepanekuid teha vaid eeldusel,
et lasteaiatöötaja on midagi
eraldiseisvat teistest haridustöötajatest. „Haridustöötajate
väärtustamisest, nende professionaalse arengu toetamisest
on meil terve lõik, kusjuures
siin ei ole kuskil diferentseeritud, millisest astmest räägime,“ selgitas ta.
Teisele vabakundlasele Jü-

ri-Ott Salmile jäi aga selgusetuks, miks on kohalikus
arengukavas sedavõrd palju
üleriiklikke teemasid. „Üles
jäi küsimus, kuidas arengukavas soodustada elektritaksondust,“ tõi ta näite. „See on ju
riiklikult reguleeritud teema.“
Lauri väitel saab linn ometigi ka oma regulatsioonidega rohetransporti panustada.
„Näiteks selle kaudu, et laiendame soodustusi elektrisõidukite parkimiseks,“ sõnas ta.
Salmile jäi hambusse ka
sõnastus, mille kohaselt liiklusruumi planeerimisel on
prioriteediks jalakäijad ja jalgratturid. „Kui liiklusruumis tehakse iga päev ehitustöid, siis
tihti need prioriteedid jäävad
tähelepanuta,“ tõdes ta.

Võlg on võõra oma
Vaba Isamaalise Kodaniku
ja EKRE liige Imre Mürk juhtis
tähelepanu katteallikate haprusele. „Arengukava jookseb
aastasse 2025, aga pool katteallikatest on tõukefondid,
struktuurivahendid, mille periood lõpeb aastal 2020,“ rääkis ta. „Peame aegsasti hakkama mõtlema sellele, et kui

nüüd järgmisel Euroopa Liidu
eelarveperioodil meile nii palju
neid vahendeid ei tule, siis millised on need investeeringud,
millest me loobume.“
Mürk rõhutas veel, et kuivõrd linna laenukoormus jääb
vaid napilt alla lubatud piiri
(60 protsenti omavalitsuse
põhitegevustuludest), ei tule
sealtki erilist mänguruumi.

Brexiti tuules
„Sellel sügisel algab uue Euroopa Liidu eelarve kokkupanek ja me täpselt ei tea, millega see kõik veel lõpeb. Brexiti
mõju tõttu peame aegsasti
mõtlema riskistsenaariumile, et välisvahendeid ei pruugi
järgmisel perioodil nii palju
olla,“ resümeeris ta.
Laur rahustas siiski, et praegune kavandabki nelja-aastast
perioodi, mis on veel struktuurivahendite eelarves sees,
ja kaugemale ei lähegi. „See
ongi lühemaajaline sihikuseade, aga eesmärk on hoida põhitegevuse tulud ja kulud sellises
balansis, et meil jääb koos laenuga kuskil 20 protsenti investeerimisvõimekust,“ ütles ta.
KAUR PAVES

11. augusti õhtul kell 19 sisenes 20-24-aastane naine
Kaunase puiesteel 78-aastase mehe järel eramu esikusse, kus püüdis eakalt mehelt
käest tõmmata mobiiltelefoni ja rahakotti. Edutult.

Pääsesime kergelt
Nädalavahetuse torm räsis Tartumaad kogu Lõuna
päästekeskuse vastutusalast
selgelt kõige leebemal kujul:
puid tuli elutähtsatelt objektidelt eemaldada vaid ühel
korral. „Võitis“ Viljandimaa 22
vahejuhtumiga.

Buum korteriturul
Juulis sooritati Taaralinnas
165 korteritehingut, mis tähendab aastatagusega võrreldes 21%-list kasvu. Hinnatase kerkis aastaga 10%
ja ulatub nüüd 1348 euroni
ruutmeetri eest.

SÄHVATUS

Saarde ei saa
Tänasest on renoveerimistöödeks suletud Annelinna
au ja uhkus, Saare Maxima
X kodukauplus. Ehitustööde
käigus uuendatakse täielikult
nii kaupluse müügisaali pind
ja laoruumid kui ka maja fassaad.

Umbkeelsetele appi
Augusti keskpaigast on ülikooli muuseumi peamajas,
kunstimuuseumis ja tähetornis kasutusel 40 tahvelarvutit, 10 audiogiidi, 3 infokioskit
ja 2 videoprojektorit, et tuua
ülikooli lugu Eestis elavatele
muukeelsetele inimestele lähemale.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

LEINATALITUS HELGEMAKS: Just sel viisil võib ka
aastal 2017 keha kergendada Raadi kalmistul. 

IMRE VÄHI
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Festivali eelmänguks sai naabritega suhtlema õhutav pingipäev. 

UIT

Palametsa
pajatused
430.

Uitajatel pisijuubel
Linnaruumi avastusfestival UIT tähistab 16.-19.
augustil oma viiendat
sünnipäeva.

Varem kandsin vuntse,
nüüd lasin vuntsid maha
ajada, sest ameeriklastel
olid näod lagedad.

Tänavuse festivali peaesinejaks on VJ Suave animatsioonikunstnikud Brasiiliast. VJ
Suave esitab kahel õhtul teost
„Suaveciclo“, mis on kondimootori jõul ringi liikuv valgus- ja heliinstallatsioon. Teos
kasutab lõuendina meid ümbritsevat linnaruumi.
Üle Tartu majade, parkide
ja sillaaluste hakkavad ringi
jooksma ja oma lugu jutustama tegelased brasiillaste fantaasiamaailmast. Linnafestival
kutsub mängulisest installatsioonist osa võtma nii täiskasvanuid kui ka lapsi. VJ Suave
teeb ühe jalgsituuri 16. augustil ning sõidab kaasa ka Tour
d‘ÖÖ ühissõidu 18. augustil.
Festivali raames toovad
koreograafid Arolin Raudva

ja Raho Aadla välja korterilavastuse „Beetareaalsus“, mida
mängitakse äsja renoveeritud
Vanemuise 64 kortermajas.
Lavastuse publikut võetakse vastu kui häid sõpru, keda
on peole oodatud. Publik ei
ole pelgalt passiivne vaatleja,
vaid muundub etenduse käigus etendajatega võrdväärseks
kaasloojaks.

Ihaste metsa
UIT kaasab selgi aastal
tudengitest noori linnaruumihuvilisi, kes loovad installatsioonid teemal „Ümberpööratud ruum“, mida saab näha
ja kogeda kogu festivali vältel.
Kavas on ka traditsiooniks
saanud linnatuurid, mis viivad
tänavu avastama avalikke saunasid ja eksperimentaalset Arhitekti linnaosa. Lisaks näitab
Jaak Juske, kust jooksis vana
linnamüür ning koos otsitakse
üles sellest tänaseni alles jää-

nud jäljed.
Koostöös Elektriteatriga toimub metsakino seanss Ihastes,
kus vaatajad saavad kaasa elada tihnikus seiklevatele Taika
Waititi tegelastele filmis „Jaht
metslastele“. Filmile suubub
Tour d’ÖÖ rattasõit üheskoos
VJ Suave installatsiooniga.
UIT katselaboris testitakse
tänavu uut formaati „Liikuv
pidu“, millega liitujaid juhitakse õhtu vältel ühest asukohast
teise. Ühele katusele, kirikusse
ja vabrikusse on peidetud Argo
Valsi ja Ekke Västriku kontsert,
EKA uusmeedia tudengite installatsioon ja festivali lõpupidu.
„Linnaruumi avastusfestivali eesmärgiks on julgustada
kohalikke oma ümbrusele rohkem tähendust andma ning
pakkuda alternatiivseid perspektiive argisele kodulinnale,“
resümeeris festivali eestvedaja
Marie Kliiman.
KAUR PAVES

Märg festival neljal päeval
17.–20. augustil toimuval
Emajõe festivalil saab
osaleda kala-, spordi-,
pere- ja pidupäeval.
Festivali raames puhastatakse koostöös vabatahtlike
sukeldujatega jõge ja tuuakse
uudistamiseks kaldale ühe
laeva vrakk, näidatakse lodja purjelt kino, kuulata saab
12 kontserti ning toimub viis
sportlikku mõõduvõtmist,

suurem osas neist jõel. Festivali perepäeval leiab aset
ka „Emajõe VESTival“, mille

organiseerivad väiksematele
veearmastajatele Piip ja Tuut –
klounipaar räägib Karlova sadamas ohutust jõekasutusest
ja annab kaks etendust.
Kõige tihedama programmiga päeval, 19. augustil sõidutavad soovijaid festivali keskuste
vahel kolm jõetrammi, päev
kulmineerub alati paljusid
pealtvaatajaid köitva jõeparaadiga.
KAUR PAVES

KEEVITUSTEENUS
• malm
• alumiinium
• roostevaba

REKLAAM
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Neanurme ja Annikvere vahel
paisub maantee kolmerealiseks
Peatselt saab Põltsamaa
lähistel valmis Eestis seni
ainulaadne maanteelõik,
kus möödasõitude hõlbustamiseks rajatakse
täiendav sõidurada.

asfalteerimistööd, millega
võib kaasneda ka hetkelisi
liikluse seisakuid. Iga päevaga saab asfaltkate laiemaks ja
liikusruum lahedamaks, ent
töövõtja paneb liiklejatele südamele jälgida paigaldatud
liikluskorraldusvahendeid ja
kehtestatud liikluspiiranguid,
tagamaks nii liikleja kui ehitajate ohutus.
Praeguseks on vana Suudari sild lammutatud ja käib
uue silla betoneerimistööde
ettevalmistus. Plaanide kohaselt saab üle uue silla sõita septembri algusnädalatel.

Maanteeameti lõuna regiooni ehitusosakonna projektijuhi
Rao Jürisoni sõnul on andnud
julgust siinmail küll seninägematut, aga näiteks põhjanaabrite juures laialdast praktikat
leidnud lahendust rajada eelkõige vajadus liiklejate turvalisust kasvatada. „Eesmärk on
liiklusohutuse taseme tõstmine 2+1 möödasõidualade
rajamisega põhimaantee nr 2
(E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 135-135,1 asuvale
Annikvere -Neanurme lõigule.“

Vähem pöördeid,
suurem kiirus
Autojuhtide rõõmuks saab
valmival 2+1 lõigul tulevikus
vurada juba kuni 100kilomeetrise tunnikiirusega. Põltsamaa
poolt vaadates on esmalt 1,4
km pikkuselt kaks sõidurada
Tartu poole suundujatel, seejärel 1,2 km teisel pool teed
ehk Tallinna suunas liiklejail.

Enne talve valmis

Vahepeale jääval Kaliküla ristmikul tuleb siiski kiirus 400
meetril 70-le langetada.
Sõidusuundi hakkab eraldama põrkepiire, seega varasemal moel möödasõite ega
vasakpöördeid sooritada pole
võimalik. Küll aga saavad senisest ohutuma lahenduse ristumised Annikvere-Põltsamaa
teega ja Kaliküla–Lustivere

teega. See puudutab nii sõidukite pöördeid, bussipeatusi kui
jalakäijatele mõeldud ülekäigukohti.
Et teelõigu vahetus läheduses elavaid inimesi võimalikult
vähe häiriks maanteel liikuvate sõidukite hääled, võetakse
kasutusele müraleevendusmeetmed. Tagamaks elanike
maanteele peale- ning maha-

sõidud rajatakse ka mitmeid
kogujateid.
Maantee sellele poolele,
kuhu jääb pärisuunas vaid üks
sõidurada, ehitatakse teeserva
ka nii-öelda ohutustaskud, mis
võimaldavad ootamatu rikke
või muu vajaliku seisaku korral sõiduk peatada nii, et see
teistele liiklejatele ette ei jääks.
M a a nteea met i tel lit ud

töid, kogusummas 4,67 miljonit eurot, teevad ühiselt AS
GRK Infra ning OÜ Verston
Ehitus.

Käivad asfalteerimised
ja Suudari silla ehitus
Terve 2017 aasta kevade ja
suve esimese poole on liiklus
olnud üsna kitsastes tingimustes. Praegu käivad juba

„Kuigi lepingu järgi on tööde
tegemiseks aega 2018. a veebruarini, siis soovime omalt
poolt pingutada maksimaalselt, et uus tee oleks täielikult
valmis ning turvaliselt kasutatav juba oktoobrikuus,“ vastas GRK Infra AS projektijuht
Enar Viljamaa küsimusele,
kaua ehitus aega võtab.
Viljamaa julgustab kõiki, kel
tee-ehitusega seoses tekkinud
küsimusi või soov täpsustavad
infot saada, julgelt GRK Infra
või maanteeametiga ühendust
võtma.

Kambja
hoiu-laenuühistu

Juba 25. aastat teiega

Eesti vanim Hoiu-Laenuühistu pakub oma liikmetele
laene ja hoiuseid kommertspankadest
paremate tingimustega.
» Hoiused oma liikmetele
aasta intressiga kuni 6%
» Laenud oma liikmetele
» Sularahas maksete
teenus

Augustis
kiigume!

Painduv kiigeiste
Kollane
Mõõt 660x140
Köie diameeter 10 mm

17 €

19,25 €

Asume Lõunakeskuses
(Liuvälja ja Myfitnessi naabruses)

Kesk tn 2, Kambja 62034
E - R 8 – 17
Tel 5340 4980, 741 6237
info@hly.ee
www.hly.ee

www.palmett.eu

Kõige rohkem kuulutusi
soodsalt ja kiiresti!

.ee/kuulutus

alates 1 €
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VABA AEG

KINO
CINAMON
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
23.08 kell 17 Ahvide planeedi
sõda
18.–22., 24.08 kell 15.30,
19.50, 22.15; 23.08 kell 15.30,
19.50 Annabelle: loomine
18.–22.08 kell 10.40, 12.15, 16;
23.08 kell 10.30, 16.45; 24.08
kell 10.40, 16 Autod 3
18.–20., 22.08 kell 18.15;
21.08 kell 18.10, 23.08 kell 18
Dunkirk
18.–22., 24.08 kell 15.50;
23.08 kell 17.50 Emmede vaba
õhtu
18.–21.08 kell 10.20, 11, 11.20,
13, 15.15, 17.15, 17.45; 22.08

Neljapäev, 17. august 2017
kell 10.20, 11, 13, 13.30, 15.15,
17.15, 17.45; 23.08 kell 10.20,
11.10, 13.20, 15.45, 17.40;
24.08 kell 10.20, 11, 11.20,
12.15, 15.15, 17.45 Emoji film

Põgenemise rütm

23.08 kell 10.40, 12.15 Kedi

18.–20., 22., 24.08 kell 20.30;
23.08 kell 21.30 Tüdrukuteõhtu

18.–21., 24.08 kell 13.20,
17.05, 20; 22.08 kell 11, 13.20,
17.05, 20; 23.08 kell 20 Klaasloss
18.–22., 24.08 kell 11.10;
23.08 kell 12.45, 14.45 Mina,
supervaras

23.08 kell 19 Rannavalve
18.–22., 24.08 kell 18, 22.30;
23.08 kell 22.30 Tume torn

18.–22., 24.08 kell 12.50;
23.08 kell 12.30 Valerian ja
tuhande planeedi linn
18.–24.08 kell 22.15 Vangla
valitseja

18.–22.08 kell 13.10, 19.15,
21.45; 23.08 kell 13.10, 20.15,
21.45; 24.08 kell 13.10, 21.45
Palgamõrvari ihukaitsja

18.–24.08 kell 22 Wind River

18.–22., 24.08 kell 14.30;
23.08 kell 14 Perekonnapea

24.08 kell 19.30 Esilinastus:
Rachel, mu piin

18.–24.08 kell 19.40 Plahvatuslik blond

24.08 kell 13, 17.15 Esilinastus:
Paras pähkel 2

18.–21., 23.–24.08 kell 22.40

21.08 kell 20.20; 22.08 kell

23.08 kell 15.15 Ämblikmees:
Kojutulek

22.40; 24.08 kell 18.10 Eellinastus: Barry Seal: Mees üle
Ameerika

KONTSERT

Palgamõrvari
ihukaitsja

ANTONIUSE ÕU
24.08 kell 20 Tanel Padar ja
Tomi Rahula: Parem veelgi
JAANI KIRIK
27.08 kell 17 Suvehelid, esinevad Ivo Posti (kontratenor),
Kristo Käo (kitarr, teorb) ja Elke
Unt (orel)
LUKE MÕIS
18.08
kell 19majad,
Priit Strandberg:
Korterid,
majaosad
Laulud
videvikule
Tartus
ja maakonnas.

Aitame kinnisvara

PAULUSE
KIRIK
müümisel
ja üürimisel.

Meelis
Karu,
tel 511 5949
17.08
kell 19
Orelikontsert,
Ene
Lina, tel Gustafsson
504 8379
esineb
Marianne
742 0240 •(Soome)
www.robinson.ee
Burgmann
Tuba Tartus korralikule õppivale
neiule. Tel 503 6561,
ailiku.ailiku@mail.ee

EHITUS

Tuba õpilasele. Õhtuti tel 504 3213.

Aiad. Puitfassaadid. Puitkarkassid. Katuste ehitus, värvimine,
terrassid, üldehitus, betoonitööd. Tel 5884 1226,
ehituspuusepad@online.ee

Tel 7 420 240
5 115 949
www.robinson.ee

Kinnisvarateenused aastast 1997

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

LÕHUTUD KÜTTEPUUD
toores lepp / kask
30 cm, 1 ruum = 37 € / 39 €
40 cm, 1 ruum = 34 € / 37 €
50 cm, 1 ruum = 32 € / 35 €

Tel 514 2173

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!

KOOLITUS

Alumiiniumkatuseredelite valmistamine. Tel 515 9155.
Ehitus, remont ja siseviimistlus.
Tel 5686 5118.
Elektritööd. Tel 5609 3099.
Katuste ja puitfassaadide ehitusja remonditööd. Tel 515 7062.
Korstnad ja katused. Töö kiire ja
korralik. Garantii. Tel 5625 1750,
tomeli.ee, outomeli@gmail.com

Kõik ehitustööd ühest kohast:
www.innover.ee. Tel 5904 2174.
Kõik suuremad ja väiksemad
elektritööd! Pädevusega elektrik!
Tel 5137 844, www.elekter24.ee
Pottsepatööd. Tel 507 9037.
Rakkekaevude kaevamine,
puhastamine, süvendamine ja
remont. Rõngaste vahetamine ja
kaevupealsete ehitus. Üle Eesti.
Tel 557 4792.

Puitmaterjal Annikorus

kuni -30%

Renoveerimis- ja ehitustööd:
vundamendid, seinad, katused,
fassaadid, piirdeaiad jne. Tel
529 2146, ourenoveh@gmail.com
Septikute paigaldus ja müük. Tel
5757 0202, erlend@eestiseptik.ee
Sise- ja väliehitus, renoveerimine
vundamendist katuseni, kõik
materjalid, teostus, garantii.
Tel 5820 2040.
Smirline OÜ teeb üldehitustöid:
siseviimistlus, fassaadid, katused,
plaatimine, elektritööd.
Tel 5342 9733,
ruslan.smirline@gmail.com
Teen torutöid. Tel 5333 2131.
Tänavakivide paigaldus,
haljastustööd, piirdeaiad. Tel
5623 3867, www.clinkerservice.ee
Veo- ja tõsteteenus. Tel 507 9037.
Vesi, küte, kanal, vent - kõigi siseja väliosade paigaldus, materjalid, teostus. Garantii. Tel 504 0334.
Vundamentide soojustamine.
Raudkäpp OÜ, tel 5568 2671,
raudkapp@gmail.com,
www.raudkäpp.ee

KINNISVARA MÜÜK
3-toal korter Tartus (65,9 m², 4. k,
omanikult). Tel 5622 4802.

Korterid, majad, majaosad
Tartus ja maakonnas.
Aitame
kinnisvara
3-toal mug
korter
Kaunase pst
müümisel
ja heas
üürimisel.
35 (üp 65,8
m², 4/5,
korras,
Kai Persidski,
3394
köögimööbel,
rõdu,telD,5190
62 900
€).
Gertmaakler
Suik, tel
515
3773
Kutseline
Sirle
Uiga,
7424198,
0240 786
• www.robinson.ee
tel 526
8085,
www.aadlivillakv.ee

MÖÖBEL

A-, BE-, C-, CE-kat, veokijuhtidele
ADR- ja ametikoolitus. Lõppastme- ja järelkoolitus. Tel 507 8230,
Kalda tee 30, www.sõiduõppe.ee,
soiduoppe@gmail.com

Maja koos kõrvalhoonetega Pajusi
vallas (3 ha, el 380 V, 50 A, vesi,
kanalisatsioon, saun, aed, park,
vahetusvariandid). Tel 511 0681.

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

Pool maja Kanepis (saun, kõrvalhooned, suur krunt, õunapuud,
marjapõõsad). Tel 501 4276.

Tõstukijuhi koolitus Tartus 30.31.08, Tallinnas 28.-29.08. Eestis
kehtiv luba 170 € + KM. Tel
520 8060, www.oskuskoolitus.ee

Suur maja Elva lähedal.
Tel 5569 9574.
Vanem maja Elvas Tiigi tn (krunt
1748 m²). Tel 5348 2777.

KINNISVARA OST
Talumaja Tartumaal. Pakkuge
julgelt! Võib olla hooldamata ja
remonti vajav. Tel 522 5495.
1-toal korter, kööktuba või vahetada krundi vastu Tartu lähedal.
Tel 5612 6628.
Krunt või remonti vajavad hooned Tartus. Tel 5889 1128.

KÜTE

KÜTTEPUUD SOODSALT
toores lepp / kask
50 cm 29 € / 31 €
40 cm 31 € / 33 €
30 cm 34 € / 36 €

Tel 5681 6905
www.balticloghouses.ee

Sisustuspood müüb kasutatud
mööblit ja võtab komisjonimüüki. Teguri 30, tel 5342 7690.

Uus klienditool ISO Black C11
must (valikus erinevad värvid,
mõõdud: kõrgus 85 cm, laius 53
cm, sügavus, 42 cm). Tel 5853 5601,
info@bürootoolid.ee,
www.bürootoolid.ee

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

PAKUN TÖÖD

Maja või suvila Tartust kuni 25 km,
soovitavalt veekogu ääres.
Tel 5620 4096.
Metsakinnistud (ka läbiraiutud),
põllumaa ja raieõigus. Metsakinnistute ost ka koos hoonetega,
hüpoteegiga, looduskaitsealadega
ja kaasomandiga. Tel 523 4445.
OÜ Estest PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215.
Remonti vajav korter Tartus, vana
talukoht või metsamaa!
Tel 5917 3602, tartu@solo.ee
Remonti vajav väiksem korter
või kööktuba Tartus. Eelistatult
ahiküttega. Tel 56 503 503.

KINNISVARA VAHETUS
Maja Jõgevalt 5 km (2 k, 4 tuba,
köök, 2 ha maad) 1-4toal korteri
vastu Tartus.

ÜÜRILE ANDA
1-toal ahik korter Tartus Ülejõe
linnaosas (16 m², dušš, WC). Tel
5841 7373.

Ahju- ja katlapuud (50 cm, kuiv,
lepp, haab, kask). Tel 5301 1161.
Kaseküttepinnud pikad 3,0 ja
tükeldatud 50 cm, Tartumaal.
Tel 5662 5014.
Kuiv lepp võrgus 30 sm, 1,8 €;
kask 2 €; 30, 40, 50 sm, lepp, kask,
laotud koormad, väiksed kogused.
Tel 521 2015.
Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puit- ja turbabrikett,
küttegraanulid. Vedu tasuta.
Tel 523 8332, 433 3130.
Küttepinnud: kask, lepp, haab.
Autole mahub 3*3 meetrist pakki ja
see on 9 ruumi. Tel 526 1028.

CE-kat juhile aastaringne
tenditöö Eestis. Tel 507 2696,
siim@expertway.ee
Kohusetundlikule puhastusteenindajale Tartu linnas. Tel
5330 9233, birgit@cleanpro.ee
Metsaveo autojuhile. Tööpiirkond
Lõuna-Eesti. Tel 5331 0826.
Puitukse valmistajale.
Tel 508 7538, info@albero.ee
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Vajan kangapoodi müüjat.
Tel 506 4965.
Vajatakse vaarikakorjajaid Otepää
valda. Transport Tartust.
Tel 5698 5765.

PÕLLUNDUS

Autoklaaside müük, paigaldus,
parandus, toonimine.
Klaasikahjude käsitlemine.

Müüme magusaid kultuurmustikaid 5.80 €/kg. Miinimumkogus 5
kg. Tartus piires tasuta transport.
Tel 507 2696.
Sõelutud põllumuld haljastuseks
(6 €/t). Pakun ka transporti!
Tel 526 1028.

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

Tasuta vanametalli ja kodutehnika äravedu. Välja arvatud külmikud
ja telerid. Tel 5386 9008.

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

Männikooremultš lahtiselt ja BigBag kotis (25 €/m³). Transpordivõimalus. Tel 526 1028.
Müüa kasutatud Partner muruniiduk. Tel 5693 0049.

Soodne veoteenus, transport,
kolimine Tartus ja Tartumaal. Tel
5895 7667, veotooinfo@gmail.com

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

Muru niitmine, trimmerdamine,
riisumine, äravedu, metsatööd,
võsa ja puude lõikus Tartus ja
Tartumaal, Põlvas ja Põlvamaal, Jõgeval ja Jõgevamaal. Tel 5192 1698,
taavihaljastus@gmail.com

Tasuta vanametalli, kodutehnika,
elektroonika, vanapaberi, akude
äravedu. Veame ka prahti prügilasse (7 €/m³). Tel 5825 9300.

Raamatud, aabitsad, piiblid,
dokumendid, diplomid jne! Ost
parima hinnaga, raha kohe!
Tel 5649 5292.
100 €. Nahk- ja poolnahkköites
raamatud, ka muu nahkehistöö
enne 1940 a. Tel 5803 6752.

Fekaalivedu (kuni 10 m³). Tellimine
tel 521 1125.

Antikvariaat hindab ja ostab
raamatuid ja vanavara. Tasuta!
Kompanii 4, Tartu. Tel 5803 6752.

Fekaalivedu ja imbsüsteemi tühjendus, ka laupäeval, pühapäeval.
24 h. Tel 5340 2060.

Kõige rohkem kuulutusi
soodsalt ja kiiresti!

.ee/kuulutus

SÕIDUKID

alates 1 €

Ohtlike puude asjatundlik raie.
Hekkide lõikus jne. Töökogemust
15 a. Tel 553 7638, 2arboristi.ee

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

TEENUS

Feklaalivedu, ummistuste
likvideerimine, kanalisatsiooni
läbipesu. Tel 516 9117.
FIE Raivo Kägo. Likvideerin ummistusi 24/7. Tel 521 4808.
Hekkide, viljapuude ja suurte/
ohtlike puude hooldus. Tel
5699 9884, laur@puujuuksur.ee

Ohtlike puude raie ja puude hooldustööd. Tel 5686 6157,
info@nordicarb.ee.
Plekksepatööd. Rihmerk OÜ,
Ringtee 1, Tartu, tel 517 2156,
plekksepp@hot.ee,
www.rihmerk.eu

Teen torutöid. Tel 5333 2131.
Tervendamise ja harmoniseerimise seansid. Elena – energiaterapeut ja rahva ravitseja (Moskva).
Tel 5360 9798
Trimmerdame Teie haljasala, krunti. Tel 5841 9964,
Info.paling@gmail.com

Rahvariided ja muud vanad käsitöö esemed. Tikandid, laudlinad
jne enne 1940. Tel 5607 7449.

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

Sõled ja muud vanad ehted. Ka
nõukaaegsed hõbedast ja kullast
ehted. Tel 5803 6752.

EW sõjaväe ja kaitseliidu märkide,
eeskirjade, määruste, tääkide,
kiivrite jm ost. Tel 5649 5292.

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

EWaegsete märkide, koolimärkide, spordimärkide, Roman
Tavasti mutriga märkide ost.
Tel 5649 5292.

Ostan täisnahkköites ENE (ARS-i
köites). Maksan kuni 500 €! Raha
kohe kätte! Tel 5649 5292.

Fotod, postkaardid, fotoalbumid,
dokumendid ja muud pisitrükised. Parim hind! Raha kohe!
Tel 5607 7449.
Hõbeda ja kulla ost. Ehted, mündid jne. Parim hind ja raha kohe
kätte! Tel 5607 7449.
Hõbeda, raamatute ja igasuguse
vanavara ost turu parima hinnaga.
Raha kohe kätte! Tel 5649 5292.
Hõbedast lusikad, pitsid, ehted,
esemed jm. Kokkuostudest kuni
kaks korda parem hind!
Tel 5649 5292.

Pottsepatööd. Tel 507 9037.
Printerid, toonerid, tindid. Müük
ja täitmine. Tartus Raekoja 13.
Tel 744 1100, futari.ee

Vaas 20 €. Võib ka teist värvi! Tulen
ise kohale ja tasun kohe!
Tel 5803 6752.
Vanade lauanõude ost. Langebraun ja Lorup. Kristallist nõud. Ka
hõbedast. Tel 5803 6752.

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

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

HAUAPIIRDED VAASID PINGID

Alumiiniumkatuseredelite valmistamine. Tel 515 9155.

Vedu ja kolimine, laadijad, prügitakso, utiliseerimine kaubikud,
furgoon. Parim hind!
Tel 5621 7955.

Jalgrataste müük, hooldus ja
remont. Master Sport OÜ Tartus
Aardla 6b, www.mastersport.ee
Tel 659 1109, info@mastersport.ee
Kaubaveod ja kolimisteenused töötame iga päev. Tel 522 5196.

Puhastame Teie diivanid, madratsid ja vaibad! Tel 517 3277,
www.pesurid.ee
Rakke- ja salvkaevude puhastamine, süvendamine, kaevamine
ja remont. Vajadusel ülemiste
rakete vahetamine. Tel 5638 1774.
Rakkekaevude kaevamine,
puhastamine, süvendamine ja
remont. Rõngaste vahetamine ja
kaevupealsete ehitus.
Tel 557 4792.

Auru- või tekstiilipesuri rent Tartus. Tasuta transport Tartu piires.
Tel 517 3277, www.pesurid.ee

Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.
Veo- ja tõsteteenus. Greiferkopp,
kallur. Tel 507 9037.

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

TUTVUS
Mees 60/170/72 soovib tutvuda
hea rahuliku Tartu naisega.
Tel 5387 5713.

Auto keretööd: taastamine,
ümberehitus, uued ja kasutatud
keredetailid. Garantii.
Tel 504 0334.

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

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

Korstnapitside, moodulkorstnate
ehitus. Tel 5557 9399,
www.korstnaproff.ee

Eesti ja välismaiste firmade (sh
km-kohuslased) ost, müük, muudatuste vormistamine ja likvideerimine. Legal Baltic Inc OÜ,
tel 508 9565, www.vatnocorp.com

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

Rohkem infot prügitakso.ee.
Tel 53 700 700.

Korstnapühkja Lõuna-Eestis, ka
maal. Ametlik akt. Redel kaasas. Tel
5191 6605, proov.proov@mail.ee

Santehnilised tööd. Likvideerin
ummistusi. WC-potid, boilerid,
valamud, kraanid, torud jne.
Tel 5621 7955.

Kõik ehitustööd vundamendist
katuseni. Materjalid, transport,
paigaldus, garantii. Tel 5820 2040.

San-tehnilised tööd soodsalt.
Tel 5361 5254,
koitmaekalev100@gmail.com

Ehitus- ja viimistlustööd (eraisik,
KÜ-d, firmad jt). Avatäidete
paigaldus. Pikaajaline kogemus,
hinnad head, garantii. Tel 510 0645,
formcenter@gmail.com

Raamatute ost. Nõukaaegsed valikuliselt. Tulen ise kohale ja tasun
kohe! Tel 5803 6752.

Fotoalbumid ja fotod. Paku ka
fotoaparaate ja objektiive. Ost
parima hinnaga! Tel 5649 5292.

Müü oma auto meile. Sobiva
tehingu puhul raha kohe kätte.
Tel 5823 2707.
Müüa Ford Focus (läbisõit 53 400
km, hästi hoitud). Tel 5344 5592.

Nõukaaegsete märgikarpide, medalite, ordenite, fotoaparaatide,
mänguasjade jm ost!
Tel 5649 5292.

Plaanid kolida või said päranduseks korteri? Ostan üleliigse
vanakraami, raamatud!
Tel 5649 5292.

Teen tellimustöid. Maalin õlivärvidega foto järgi portreesid.
kairimaalid@gmail.com

Estkolimine. Kolimisteenused ja
utiliseerimine Tartus ja üle Eesti.
Tel 5684 5888.

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

Nõukaaegsed kujud ja skulpruurid, ARSi ja KFK ehted, kunst, hõbeehted, märgid. Tel 5803 6752.

Nõukogudeaegne kaubanduse
entsüklopeedia (ТОВАРНЫЙ
СЛОВАРЬ, 9 köidet). Tel 5649 5292.

Elektritööd. Tel 5609 3099.

Pakume tasuta riideid ja jalanõusid 17.–18. aug kl 10–16, 19. aug
10–14 Tiigi 55, Tartu, Tartu Laste
Turvakodu

Auto keretööd, taastamine,
hooldus. Kõik uued ja kasutatud
detailid. Teostus. Garantii.
Tel 504 0334.

Aabitsad, piiblid, entsüklopeediad, dokumendid jne. Kõik
raamatud enne 1940 a.
Tel 5803 6752.
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Kann 30 €. Ka kõik muud vanad
esemed. Pakkuda võib kõike! Tulen
ise kohale! Tel 5607 7449.
Kauplus Inderlin ostab raamatuid
ja muud vanavara. Uuri hindu
enne, kui müüd! Tel 5803 6752.

Kunsti ost! Maalid, graafika,
skulptuurid jne. Parimad hinnad
ja raha kohe! Tel 5803 6752.
Maalid, ikoonid, graafika (ka
nõuka perioodist). Muuda kasutuna
seisev kunst rahaks! Tel 5649 5292.

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

OST
Aabitsad, EW- ja tsaariaegsed
raamatud (ka vene keeles). Ostan
parima hinnaga! Tel 5649 5292.

VABA AEG
Lauatennis Tamme koolis ja Visa
spordihallis. Tel 557 7677

Koolimärgid 20 €/tk. Ka muud
märgid ja medalid. Ka kollektsioonid. Parim hind! Tel 5803 6752.

MÜÜK

Uus mootorsaag Husqvarna 550
XPG (garantii, 550 €).
Tel 5459 4449, aicu@hot.ee

Vanavara (mündid, märgid,
medalid, ordenid), kulla ja
hõbeda kokkuost. Meie pood
asub aadressil: J. Kuperjanovi 62,
Tartu. Raha kohe kätte! Tel
5815 0312, www.emiliaantiik.ee

Medalid ja märgid, mündid ja paberrahad, ehted ja hõbeesemed.
Alati parim hind! Tel 5607 7449.
Merevaigust kaelakee ja teised
ehted. Tulen ise kohale ja tasun
hästi! Tel 5607 7449.
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511 6923
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Keeletoimetaja: Terje Jepiselg
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SISESTA KUULUTUS SIIN:

www.tartuekspress.ee/kuulutused

KÕIGE ROHKEM KUULUTUSI • KÕIGE SOODSAMAD HINNAD • KÕIGE PAREM KONTAKT

BUSSI RENT alates 50€ päev

Citroen Jumper (2014) • 9 kohta • püsikiirushoidja
diisel, 110 kW, raadio-CD, USB,
AUX, konditsioneer, istmed reguleeritavad, kõrge, mahukas

ISETUMENEVAD KLAASID NÜÜD SAMAS HINNAS
TAVALISTE PRILLIKLAASIDEGA!

511 6923
info@aurel.ee
aurel.ee/buss
Rendiauto

VÄLJAS
TUMEDAD

RÕIVAD &
JALATSID
VÄHEMALT

SEES
HELEDAD

-40%

,
LÕPU MÜÜKOE!
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20. augustin

UV kiirguse käes tumenevad ja kaitsevad Sinu silmi.
Siseruumides on kirkad nagu tavalised prilliklaasid.

TULE KÜLASTA MEID TARTUS

Raekoja pl. 1 • E-R 9-18, L 10-15 • tel 744 1279
Küüni 5b • E-R 10-19, L 10-15 • tel 748 4642

TARTUS Riia 2, Kvartali Keskuse II korrusel
www.popsport.ee

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

Eesti Vabariik 100

VABA RAHVA LAUL
Laupäeval 19. augustil kell 19.30

Põlva Intsikurmu lauluväljakul
Airi Allvee
Ott Lepland
Mart Müürissepp
Kalle Sepp
Grete Paia
Carlos Liiv
Siiri Sisask
Oliver Leppik
Carmen Joala
Männiste pereansambel
Merilyn Sepp
Simo Breede
Urmas Põldma
Boris Lehtlaan
Põlva Päntajalad

Tanel Kangert
Kahekordne Tartu Rattamaratoni võitja

Koore juhib

Lauri Breede
Rattapartner:

Maratoni kodu:

Meediapartner:

1000

koorilauljat

Lauljaid saadab

Urmas Lattikase
ansambel

fototera.ee Antsla, Ahja, Kõlleste, Põlva vald

