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Mõnikord võib rahade korstnas
se kirjutamine olla vajalik üldse
hüvangu nimel.
Aadu Must
Delfi, 22. august
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VANAEMA NÕUAB
Ummudelt solidaarsust
Ülejõe sõjakaim pensio
när teeb nii praegusele
kui endisele linnapeale
selgeks, et vähemalt
koolilastele peaks ühis
transport Tartus tasuta
olema.
Endine kiirabiarst Mare
Orav murrab juba poolteist
aastat tuliselt pead meie uue
bussikaardi varjukülgede üle
– tema ise saab pensionärina
loomulikult endistviisi vabalt
lusti sõita, kuid mida peab tegema vanaemale külla sõitnud
lapselaps? „Paberpiletid kadusid ju ära, nüüd on kõik elektrooniline,“ pahandas ta. „Kuidas õpilastel nende piletitega
ikkagi on? Helistasin Sebesse
ning seal keegi midagi ei tea.
Täielik puder ja kapsad.“

Kaldub tsentrisse
Mõistmine, et kas või ainsaks päevaks ülikoolilinna
saabunud hõimlasele tuleb
kaheeurone bussikaart soetada, ajab Orava täiesti marru.
„Õudselt kahju on, lisaks on
see kaardile raha laadimine
nii keeruline,“ kurtis ta. „Need
otsustajad-tibid on ikka päris
segased.“
71aastane tarmukas daam ei
jäta siiski midagi juhuse hooleks, eriti kohalike valimiste
eel. „Elasin varem Tallinnas
ja alati on mulle see Reformierakond meeldinud. Nüüd
aga tuleb välja, et pean tasuta
ühistranspordi pärast hoopis
Keskerakonda toetama hakkama,“ arutles ta.
Enne lõplikku otsust otsustas Orav siiski süüdlastele
vastulause võimalust pakkuda
ja võttis kõne linnapea Urmas
Klaasile endale. „Ehk Ummule, nagu teda ja eelmist linnapead Urmas Kruuset kutsun,“
rääkis ta. „Tegin Ummule ettepaneku, et Tartus võiksid
koolilapsed üldse ilma piletita
sõita nii koolist koju, trenni
kui sõbra juurde.“

Gestaapo tööpõld
Alatasa bussipeatuseid seirav Orav on ju täheldanud,
kuidas need pidevalt lapsi
täis on. „Ülejõel ju kõik lapsed Raatuse kooli ei mahu ja
eks nad käivad siis Tammes
ja Forseliuses. Nii nad sinna
bussi peale trügivad, koolikott

Otsime
oma fantastilisse
meeskonda töökat

nõudepesijat
Palk on kõrgem kui konkurentidel. :)
Palun oma elulookirjeldus saata merike@vilde.ee

Urmas Klaasi katsed lihtrahvale lähemale tulla pole Mare Oravat veennud. 
pealt bussist välja tõstetakse,
kuhu ta siis minema peab?“
Selles võtmes Orav oma revolutsioonilised plaanid Klaasile edastaski. „Koolilast pole
ju raske ära tunda, ega bussijuht siis ometi arva, et see mingi muruniitja Kalevipoeg on,“
raius ta. „Rääkisin väga viisakalt, ikka kiitsin teda kõige hea
eest, mis ta Tartule teinud on,
kuigi siiamaani mulle ühtegi
asja meelde ei tule peale nende
keskaegsete riiete ja sulekübara. Aga Ummu ütles lõpuks tänitavalt, et lapsi peabki maast
madalast korralikuks õpetama, et neil kõik kaasas oleks ja
täidaks kõiki nõudmisi. Endal
tal ju lapsi ei ole ja olen ammu
kahtlustanud, et ega see sulgede ja kübaratega lehvitamine
normaalne ei ole.“

Rikkujatele taksot

seljas, spordikott ja kilekott
käes, mobiiltelefon ja õpilaspilet ka veel,“ kirjeldas ta.
„Siis pole neil kuskil istuda,
sest minusugused vanamutid
ei lase: las see laps seisab ukse
vahel. Paljud ei taha neid bussigi lasta, mina olen see, kes
peab seal appi karjuma. Vanamutid võiks üldse rohkem
kepikõndi teha, aga ei, istuvad
aga tasuta bussis.“

Veelgi hullemaks kujuneb situatsioon juhul, kui põngerjal
pilet valideerimata jääb. „Uksed kinni ja gestaapo alustab
tööd,“ piltlikustas Orav menetlusteenistuse reidi. „Erutusingi selle pärast, et kurjad
bussikontrolörid, kahemeetrised mehed, käituvad lastega
väga halvasti. Ajavad väiksed
lapsed välja nii Kivi kui Vene
peatusest. Kui ta poole reisi

Klaas märkis omalt poolt,
et sellises toonis vestlus küll
ei kulgenud. „Orav oli väga
sõbralik, kiitis kõike, kuidas
Tartus asjad käivad. Kurtis
tõesti, et kontrolörid tõstavad
koolilapsi jõuliselt bussist välja ja tema peab neid peatustes
lohutama,“ meenutas meer.
„Ausalt öeldes rääkis menetlusteenistus küll teist juttu:
et nad suhtuvad lastesse väga
mõistvalt ja on neid isegi oma
bussiga koju viinud, kui keegi
on hätta jäänud.“

TOIMUNUD TARTUS

Ent Orava karmi kätt on
saanud tunda ka Klaasi eelkäija. „Kõiki Urmaseid tulebki
Ummudeks kutsuda. Kruuse
oli mulle nii tuttav, et Ujula
Konsumis, kus ta pidevalt lõuna ajal käis, isegi teretas mind,“
heietas ta.

Kamandas kohvile
Kruusega seostub palju kannatanud prouale hoopis teine
konflikt. Nimelt palus ta meeri audientsi 2013. aasta Tartu
linna päeval, kui keskväljakul
traditsiooniliselt tasuta kohvi
jagati. „Mina ise sinna Suudlevate Tudengite kohvisappa
muidugi ei läinud, see on ju
linnavalitsuse töötajate töölissöökla, nemad saavad seal
talongi alusel süüa,“ pajatas
Orav. „Vaatasin kõrvalt, kuidas
soliidsed õpetajad nii Varikult
kui Veerikult seda kohvi 15
minutit ootavad. Aga kohv sai
otsa!“
Nii tõtanudki seenior jalamaid keset raeplatsi laiutanud
Kruuse ja pressišeff Indrek
Mustimetsa jutule. „Enda arvates hirmus tähtsad inimesed
– lajatasingi neile, et minge siis
ometi appi ja jagage seda kohvi
pensionäridele,“ toonitas Orav
ka tulevastele vaenlastele, et
tema ei karda kedagi. „Selle
õiendamisega saingi Urmas
Kruusega tuttavaks.“
KAUR PAVES

BUSSI RENT alates 50€ päev

Citroen Jumper (2014) • 9 kohta • püsikiirushoidja

diisel • 8,8 l/100 km • 110 kW
USB • AUX • konditsioneer • kõrge
istmed reguleeritavad • B-kat

511 6923
info@aurel.ee
aurel.ee/buss
Rendiauto
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Pedofiili karune kaisutus
Lõhkumata puud ja
harali suguvõsa võivad
eaka daami viia olukor
rani, kus uksest astub
kostile vanglast vaba
nenud lapsepilastaja. Ja
jääbki.
10. augusti Tartu Ekspressis
tõotas lastesõber Jevgeni Golovan vihast kättemaksu alatule kampaaniameistrile, kes
terve koduse Laia tänava tema
näopilte täis kleepis. Mehe ähvardustele lisas videopildis aga
kaalu tema raudses embuses
viibinud Niina Rätsep, keda
mõlemapoolselt korduvalt
emakeseks nimetati. Nüüdseks on ilmnenud, et igasugused sugulussidemed kahe
liitlase vahel tegelikult puuduvad ning taga hullemaks: pärishõimlaste väitel on Golovan
korteri hõivanud täiesti omavoliliselt.

Lõputu läbu
Golovan tunnistas ka ise, et
Rätsep talle vaatamata hellitusnimedele kasuemaks on.
„Olin Laial tänaval ja ta palus mind appi puid lõhkuma.
Hakkasimegi rääkima, et mul
pole kuskil elada ja tema oli
nõus,“ meenutas ta romansi
algust.
Kas uue lähedase füüsilisest
kohalolekust tingituna või
mitte, kuid Rätsep kinnitab

Unistus haljastustööst jäi Jevgeni Golovanile püüdmatuks. 
HKP OÜ
iga Golovani sõna, nimetades viimast oma üürnikuks.
„Võtsin ta enda juurde, sest
sõprade kaudu tundsin teda
juba enne,“ selgitas ta. „Ta aitab mind kõiges, ja abi on mul
kõvasti vaja, näiteks puude
lõhkumisel.“
Tütarde kriitika kohaselt
seisneb kooselu aga perenaise
järkjärgulises oma kontrolli alla võtmises, mille käigus
endine hubane tareke parajaks läbuurkaks muudetud on.
Veelgi enam peljatakse, et uus
kasuvend käe ema rahakoti
järele sirutab. Golovan ei varjanudki, et Rätsepa pangakaardiga vabalt ringi käib. „Vahel ta
ütleb, et pojake, ma ei jaksa,
mine käi ise ära. Niina usaldab
mind täielikult,“ ütles ta. „Siis
toon tšeki ja kõik on korras.“

Kuldsete kätega
Samas kinnitas Golovan, et

ei jää vajadusel ka omalt poolt
toega võlgu. „Just sain palka,
ütlesingi emale, et lähme, ostan sulle kõike,“ rääkis usin
haljastustööline. „Aga tütred
tahavad ainult raha saada.
Kõik, mis ema ostab, veavad
maale, ja põhjenduseks toovad, et muidu jooksid raha ju
maha. Nüüd ütlesingi talle selge sõnaga, et rohkem sa neile
midagi ei anna.“
Rätsepa sõnul võikski perekond nende elust ja tehnikaseadmetest eemale hoida. „Tütar varastas mul teleka kah ära,
tulin tuppa ja äkki oli läinud,“
kurjustas ta. „Ütles veel Jevgenile, et laku m***i ja mine
vangla väravasse seisma. See
on ju inimese alandamine!“
Paraku pole omalaadses
kooseluvormis siiski kõik nii
laitmatu. Asjaosalised tunnistasid rõõmsalt isegi, et esimese
asjana üritati Rätsep Golova-

ni asemel haljastusfirmasse
HKP fiktiivselt tööle vormistada, et viimase toetusbilanss
sissetuleku all ei kannataks.
„Meie poole pöördus Golovan
ja teavitas, et tema ema Rätsep soovib meie firmas asuda
tööle, ning andis ka Rätsepa
isikuandmed, et me saaksime
lepingu ette valmistada. Enne
allkirjastamist jõudis raamatupidaja maksu- ja tolliametis
Rätsepa arvele võtta,“ selgitas
HKP Lõuna piirkonna juht
Harry Pari. „Kuna Rätsep meile siiski tööle ei tulnud, ei ole
me ka temaga töölepingut sõlminud.“

Rumal artikkel
Praegu palub paarike avalikkuselt aga vaid seda, et nad rahule jäetaks. „Viimane artikkel
oli väga rumal, oleks võinud
olla ikka teistmoodi kirjutatud. Praegu jääb mulje, nagu
oleksin vägivaldne,“ sõnas
eelmise elukaaslase peksmise
eest tingimisi karistust kandev
Golovan.
Linna hoolekandeteenistuse juhataja Maarika Kurrikoff
kinnitas, et ajalehe kaudu saabunud infole reageerimata
kindlasti ei jää. „Tavapärase
juhtumimenetluse kohaselt
võtame kõigepealt ühendust
asjaosalistega ja külastame vajadusel kodu,“ rääkis ta.
KAUR PAVES

LAUSEGA
Mutrivõtme pärast
kiskuma?
16. augustil kella 15 ajal löödi
Aardla tänaval asuvas töökojas sõnavahetuse käigus
45aastast meest.

aga Enel Kõrva. Väljalangemissõitude alguses avanesid
taevaluugid, mistõttu pandi
paremusjärjestus paika eelsõitude tulemuste põhjal.

106

neljarattalist sõpra mahutab
mugavalt enne valimisi Annelinna südames, Anne 67a
kinnistul valminud parkla.

Toetus Taaramäele
Linn andis reservfondist
800 eurot Rein Taaramäe
Rattaklubile osalemaks Baltimaade suurimal rahvusvahelisel jalgrattatuuril Baltic
Chain Tour.

Ae, ae, tulge kiigele
Alates 20. augustist töötab
ERMi välialal Viinaköögi taga
kogu ööpäeva ja aasta ringi külakiik, mis on rahvasuu
õpetuse järgi „tehtud kiitusmaile, mitte oja ääre peale
ega kaevu kaldale“.

ARNO jagab toitugi
Algaval õppeaastal saab ka
koolitoidu eest tasuda ja selle kohta infot jagada e-keskkonna ARNO kaudu.

Vihm päästis lätlase
Tartu rulluisusprindi võitjaks
krooniti meestest lätlane
Roberts Pundurs, naistest

Elamusmaja avas
uksed
Sellest nädalast pakub ERMi
lähistel Roosi tänaval linlastele lusti nii seest kui väljast
sõna otseses mõttes tagurpidi keeratud maja, mis sellele vaatamata täiesti elamiskõlblik on.

Võim püsib
Kanter Emori värske küsitluse kohaselt toetab Reformierakonda Tartus 30% valijatest, veel määratlemata
valimisliitudele või üksikkandidaatidele andnuks hääle
20%.

Kokk hüppas üle
Maakonnakeskusega liidetavat Tähtvere valda 15
aastat juhtinud Rein Kokk
lahkus IRList ja kandideerib
ühendomavalitsusse juba
Keskerakonna ridades. Varem on Kokk nühkinud ka
Rahvaliidu pinki.

Kooliks
valmis?
Ei vähem ega rohkem kui 5+ valik ägedaid koolikaupu
Laste t-särk
ühevärviline,
värvivalik
80-170 cm

395

Hypno

Seljakott

must/roosa;
must/laim

9

95

Timer

Päevik A5
kõvaköide

2

55
Luch

Plastiliin klassika
Laste
dressipüksid

12 värvi, 240 g
Bradley

Nutikaustik

Maped

EKA, 36 lehte
jooneline,
ruuduline

Värvipliiatsid

Herlitz

Luch

Herlitz

värvivalik

12 värvi

värvivalik

roosa, hall,
sinine, must
90-130 cm

695
Rahakott

395

069
Akvarellid

139

Vaata koolikataloogi www.prismamarket.ee

Colo Peps 3N
18 värvi

149

299
Sussikott

535

3

Toy Color

Guaššvärvid

12 x 25 ml
“Buss” värvipaletil

309

4
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Mõnusa elu saad Tartust,
lennuka karjääri pealinnast
Tartu Ekspress tüütas
keset tööpäeva kodanik
ke selgitamaks, et kõige
mõnusam on elu ikka
siinsamas Taaralinnas.
Kes ajab taga raharulli ja
kiiremini tiksuvat kella,
mingu otsigu õnne Kilu
linnast!

Toompea lähedal asuv õigeusu
kirik. Seda oli tõesti ilus vaadata.

Kahe kodumaise hiigellinna
mõõduvõtt ei jää vaid palliväljakule. 
IMRE PÜHVEL

Dmitri
(67)
ehitustööline

Kevin (11)

Tartus on igati normaalne
elada, kõik mu veedetud eluaastad kuuluvad siia. Kuigi ka
Tallinnasse ikka satun suhteliselt tihti. Mul on seal mõned
tööotsad ja naisterahvastega
käin jalutamas.
Hindan sügavalt pealinna
vanu maju. Nende vanalinn
on kui sõõm värsket õhku mu
kopsudele! Naudin kvaliteetselt taastatud fassaade ja seda
õhustikku, mis seal valitseb.
Ka Tartu vanalinn on super
minu meelest! Kesklinnad
oma uute majadega mind ei
tõmba ja seal ma end hästi ei
tunne. Vaba aja veedan sõpradega rannas mõnuledes ja Tartust ära ma ei kipu.

õpilane

Tartule mõeldes tuleb silme
ette kohe Tigutorn. Oma tulevikku näen kindlasti siin. Nimelt plaanin ülikooli astuda ja
huvi pakub spordiga seonduv.
Ise olengi parajalt veelembene:
suvel ujun pikki tiire Emajõe
vabaujulas Lodjakoja juures.
Ka talvel ei jäta ma ujumist
unarusse ja jätkan siseruumides.
Tallinn üldplaanis mulle
ikka meeldib, eks seal loomaaias ole käidud ja midagi
paha mul öelda pole. Sinna
elama aga ma ei kipu. Sõber
Marcos küll räägib, et temale kangesti meeldib meie
pealinn. Isegi siinne ülikool
ei suuda teda paigale jääma
meelitada.

Liisbet
(17)
õpilane

Meil on siin nii palju mõnusaid kergliiklusteid! Igale
poole saab käbedalt kohale
nii jalgsi kui ka rattal vurades.
Kõik oma eluaastad olen siin
veetnud ja oluliselt minema ei
kipu. Väga meeldib tartlase rahulik hooliv suhtumine. Seda
ma meie suurlinnas ei kohta...

Viktoria
(30)
kodune

Olengi enda jaoks mõtestanud Tallinna olemuseks
karjääri tegemise koha. Sinna
minnakse suurt raha jahtima ja end teostama. Kui sulle
aga meeldib mõnus elu, siis
on just minu kodulinn parim
valik! Tallinnas hakkab minu
jaoks isegi kell kiiremini tiksuma.
Kui mõtlen pealinnale, siis
kerkivad esimesena silme ette
hiiglaslik Radissoni hotell ja
Viru keskus. Samal ajal siinse
peale kujutluspilti viies näen
Raekoja platsi. Oma edasist
elu näen samuti siin jätkumas.
Eelduste kohaselt lähen edasi

õppima kas kunstiajalugu või
juurat.

Doris (37)
ametnik

Käin vähemalt kord kuus rõõmuga neil kõigil külas. Siinsete
sümbolitena otseselt midagi
ei meenugi kohe, kaltsukates
meeldib triivida vahel. Kaubanduspinnana eelistan Lõunakeskust.

Jaanika
(25)
Olen kogu oma elu Tallinnas
elanud ja töö pärast jään edasi sinna. Lähima kümne aasta
plaan on siiski soetada maja ja
minema kolida. Lihtsalt ei ole
sümpaatne see linn mulle. Tartu aga meeldib väga – siin on
mu sugulased ja abikaasa pere.

puhastus
teenindaja

Oi, Tartu mulle väga meeldib –
pole ülerahvastatud nagu pealinn. Siin kuuleb eesti keelt!

See on mulle oluline ja muudab rõõmsaks. Turistide rohkus pole mulle meeltmööda ja
minu õnneks neid siin oluliselt
ei kohta ka.
Tartu sümbolitena tulevad kohe meelde raekoda ja
toomkiriku varemed. Eriline
ööklubides tuuritaja ma pole
ning pigem külastan laululava. Just vabaõhuüritused ongi
sümpaatsed ja neil käin hea
meelega.
Teate, ma ei läheks isegi suure raha nimel Tallinnasse! Seal
on liiga pingeline ja see ei võlu
absoluutselt. Kui mõtlen sellele linnale, siis kangastub mulle

Naksitrallid
TANTSULAVASTUS LASTELE ENO RAUA RAAMATU PÕHJAL
LAVASTAJA, LIBRETIST, KUNSTNIK KATRIN PÄRN
LAVASTAJA, KOREOGRAAF, KUNSTNIK, VIDEOKUJUNDAJA JANEK SAVOLAINEN
VIDEOKUJUNDAJA ARGO VALDMAA — VALGUSKUJUNDAJA TÕNIS JÄRS
OSADES VANEMUISE BALLETIARTISTID
ESIETENDUS 2.09
VANEMUISE TEATRIS

Mina tulin kümme aastat tagasi Venemaalt Tartusse maaülikooli õppima. Valisin loomaarstiteaduse ja ka asusin
tööle sel erialal. Siinne õhustik
meeldib oma rahulikkuse pärast. Meie pealinn on liiga pingeline minu jaoks ja ekstra seda
külastama ei kipu. Satun sinna
vaid edasi reisimise eesmärgil.
Armastan soojal maal meeli
puhata ning kasutan Tallinna
lennujaama sihtkohta saabumiseks. Ma ei leia, et Tartus
kuidagi palgad kehvemad oleks
ja isegi teenindajana on võimalik hästi hakkama saada.

REKLAAM
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Hinnad all
kuni –90%
Ringtee 73, Lõunakeskus Tel 568 40 112 ● E–R 9–20 L, P 9–17

SUUR SUVETOODETE ALLAHINDLUS!

–30%–40%–50%–60%–70%–80%
Kapuutsiga pusa
ENGEL

Tööpüksid

suurus 42–156

Pakkumised kehtivad 24.08–31.08

Hinnad kehtivad kuni kaupa jätkub, pildid on illustratiivsed.

Tööpüksid traksidega

Naiste tööpüksid
sinine / hall

suurus 72–136

Teksapüksid

Tööpüksid

tumehall,
suurus 58–66

suurus 42–156

suurus 34–46

värvus valge,
suurus XS–3XL

-93%
MEGAHIND!

2,

99

norm. 39,99

art. nr. 58-11088

norm. 89,99

norm. 79,99

-91%

-92%

6,99

norm. 19,99

norm. 8.90

norm. 8,90

-21%

6,99

art. nr. 89-009201

Mahla säilituskoti
hoidik

Koti täitmise hõlbustamiseks

-10%

17,99

art. nr. 103-018588

6,99

art. nr. 58-11136

art. nr. 58-11212

-42%
PARIM HIND!

-21%

28,

6,99

art. nr. 89-33412

Kääritustoru
norm. 14,99

-33%

99

norm. 49,90

art. nr. 749539

1,99

art. nr. 89-31711

Mahla
säilituskott

Mahla
säilituskoti karp
3 liitrit

3 liitrit
norm. 19,99

-90%

6,99

Hüdromeeter

suhkrusisalduse
mõõtmiseks

Sifoontoru/
kurnamisvoolik

-91%

roostevaba teras

30 L, õhukindla
kaanega

art. nr. 89-41140

norm. 69,99

norm. 79,99

Mahlaaurutaja 8l,

Müügil retseptipakid

17,99

4,99

art. nr. 58-11267/68

art. nr. 58-11155

Kõik vajalik koduveini valmistamiseks

-10%

-93%

6,99

art. nr. 58-11137

Veiniämber

norm. 69,99

norm. 1,19

-34%

0,79

art. nr. 103-013743

5 liitrit
norm. 1,29

-31%

0,89

art. nr. 103-011114

norm. 1,19

5 liitrit
norm. 1,29

-34% -31%
0,79 0,89

art. nr. 103-013736

art. nr. 103-011039
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Palametsa
pajatused

Tartu poole põrutavad progressiivsed noored ei kujuta veel ettegi, mis neid ees ootama hakkab. 
CIPS

431.

Aga et Ernits oleks en
nast raugaks pidanud
või nimetanud – seda
ma tema suust pole
kordagi kuulnud.

Rahvaste paabel
MARSIB PARAADIL
Täna õhtul vanalinna
sattudes ei maksa oku
patsiooni peljata: Küüni
tänaval ei sea marsi
sammu üles sedapuhku
võõrväed, vaid Pierre
de Coubertini nimelise
noortefoorumi eripalge
lised osalejad.
Tegemist on olümpia-aadet
kandva rahvusvahelise koosviibimisega, mille põhiau küll
hoopis meie jõukad naabrid
Ülenurmes kannavad. 26.
augustini vältava, iga kahe
aasta tagant peetava foorumi
teatepulga võttis Tartumaa
vald 2015. aastal üle Slovakkia
Piešťanylt.

Teadmised proovile
Keha ja vaimu harmooniat
ülistav foorum koondab 1997.
aastal loodud Pierre de Coubertini koolide võrgustikku,
kuhu kuulub 30 erinevat riiki
viielt kontinendilt. Ülenurme
gümnaasium marsib sama
teed 2003. aastast. Iga kahe
aasta tagant kohtuvad koolide 16-18aastastest õpilastest

koosnevad võistkonnad ühe
liikmeskooli võõrustamisel.
Foorumil arutletakse kaasaegsete olümpiamängude algataja, prantsuse pedagoogi ja
ajaloolase de Coubertini ideede üle rahvusvahelisest sõprusest, austusest ja oma saavutuste ületamisest. Noored
panevad ennast proovile teadmistega olümpiamängude olemusest ja olümpiaharidusest
ning samuti võisteldakse omavahel erinevatel spordialadel.
Nädalapikkust programmi ja
erinevate kultuuride tundmaõppimist ilmestavad kaunite
kunstide töötoad.
Lisaks 150 osavõtjale austavad Ülenurmet oma kohaolekuga ROKi esindaja Elizabeth
Slyuter-Mathew ja Pierre de
Coubertini komitee president
Norbert Müller.
Et aga pälvida ihaldusväärset Coubertini medalit, peavad
kõik võistlejad osalema suisa
viie valdkonna tegevustes. Esmalt tuleb sooritada vabatahtlik töö, seejärel teadmiste test
olümpiaharidusest. Järgnevad
sportlikud võistlused, mille

seas on krossijooks, ujumine,
kaugushüpe, 100 meetri jooks
ja pallivise.

Venno toel
Ent oma oskusi tuleb näidata ka kaunite kunstide töötubades. Osalejad saavad noortefoorumil valida üheksa töötoa
vahel ning ühtlasi saab mõõtu
võtta aruteludel olümpiaväärtustest.
Kõige tipuks astuvad rahvariietes delegatsioonid üles
Mini-Expol tantsu ja lauluga,
et tutvustada oma maa kultuuri. Üritus jõuab haripunkti
täna kell 19 Tartu kesklinnas
toimuva ja Raekoja platsil kulmineeruva paraadiga.
Noortefoorumi patroon
on olümpiakomitee asepresident ja kahekordne olümpiapronksmedali võitja Jüri
Tamm. Nõu ja jõuga on tõotanud kaasa elada Ülenurme
gümnaasiumi vilistlastest
maailmameistrid: praegu
Poolas EMil heitlev võrkpallur
Oliver Venno ja veemotoäss
Rasmus Haugasmägi.
KAUR PAVES

Hea tööotsija!

Kui oled tööturult eemal olnud 12 kuud või kauem ja hetkel ei õpi,

siis tule osalema TASUTA praktilisel KOOLITUSEL

„Samm tööellu – minu võimalused ja valikud“,
kus saad teada rohkem enda võimaluste ja tööturu kohta
ning julgust teha häid valikuid.

KOOLITUS (KOKKU 135 TUNDI) OSAD ON:
1. Ettevalmistus tööotsinguks
2. Töövestlus
3. Tööelu planeerimine ja suhted töökohal

4. Tööõigus
5. Arvuti tööotsingul
6. Tööklubi

Võimalus on minna erialasele kursusele ja saada tasuta karjääri-, psühholoogilist ja võlanõustamist ning osaleda tööpraktikal. Transpordikulud
kompenseeritakse, koolitusel on tasuta toitlustamine ja vajadusel lapsehoid.

Koolituse INFOTUND 6.09.2017 kell 12 Tartus, Lutsu 3 (Antoniuse Õu).
Vajalik REGISTREERUMINE: 52 654 88 või ingrid.purje@jmk.ee.
Vaata ka www.jmk.ee

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

Tartu Rendibuss

KULTUUR
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Pealinnatiitel käeulatuses
Tartu on alustanud ette
valmistusi, et kandidee
rida aastal 2024 Euroopa
kultuuripealinnaks: linna
valitsus saatis sellekohase
eelnõu volikogule aruta
miseks ja kandideerimis
otsuse kinnitamiseks.

peab pidu

„Tartul on selle tiitli saamiseks
head eeldused – oleme UNESCO
loovlinnade võrgustikku kuuluv
kirjanduslinn, meil on palju kultuuri-, teadus- ja haridusasutusi
ning elujõulised ja pikaajalised
kultuuritraditsioonid,“ kiitis linnapea Urmas Klaas.

ERM aitab
Linnapea lisas, et Euroopa
kultuuripealinnaks kandideerimine annab võimaluse tegeleda
süvendatult mitmete linna jaoks
oluliste küsimustega: kultuurivaldkonna arendamine ja rahvusvahelistumine, valdkondadeülene koostöö. „Kahtlemata
mõjutab see protsess laiemalt
kogu linna tulevikku ja elukeskkonda.“
Euroopa kultuuripealinna
liikumise eesmärkideks on võimendada kultuurivaldkonna
ulatust, euroopalikkust ja mitmekesisust, suurendada inimeste ligipääsu kultuurile ja
kultuuris osalemist, tõsta kultuurisektori võimekust ja tugevdada selle seoseid teiste eluvaldkondadega ning suurendada

Viimane aeg on 2011. aastal Tallinnale kaotatud au taastada. 
kultuuri abil linnade rahvusvahelist haaret.
Konkreetsemad eesmärgid ja
fookused Taaralinna jaoks töötatakse välja koostöös tartlastega ning ekspertidega Eestist ja
teistest riikidest.
„Praeguseks on toimunud
mitmeid kultuuriümarlaudu
– näiteks festivalikorraldajate,
teatri- ja kunstiinimestega, samuti ettevalmistavaid kohtumisi
strateegiliste partneritega nagu
Tartu ülikool ja ERM,“ rääkis
kandidatuuri ettevalmistamise
eest vastutav kultuuriteenistuse
peaspetsialist Erni Kask. „Siiani

on kõikide osapoolte suhtumine
kandideerimisplaani olnud toetav. Jätkuvad arutelud linnakodanike ja erinevate huvigruppidega,“.

Austriaga kahasse
Kase sõnul koguneb septembris Tartu mõtlejatest ja eri valdkondade esindajatest koosnev
laiapõhjaline nõuandev kogu,
et ümarlaudades ja kohtumistel
siiani üles kerkinud teemad läbi
analüüsida.
2024. aastaks valitakse lisaks Eestile kultuuripealinn ka
Austriast ja veel ühest Euroopa

AHTO SOOARU

riigist, mis pole praegu teada.
Tartu on alustanud oma ettevalmistusega varakult ja on seni
ainus Eesti linn, kes oma kandideerimise plaani on avalikustanud.
Euroopa kultuuripealinnade
liikumine on maailmajao suurim kultuuriprojekt, mille traditsioon ulatub juba 30 aasta
taha. Esimene kultuuripealinn
oli 1985. aastal Ateena, seejärel
on tiitlit kandnud kõik olulisemad Euroopa linnad. Tänavu
kannavad seda au Aarhus Taanis
ja Pafos Küprosel.
KAUR PAVES

Tanel Kangert
Kahekordne Tartu Rattamaratoni võitja

Rattapartner:

Maratoni kodu:

Meediapartner:
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ANEKDOODID
Uksekell. Lävel seisab noor
kena neiu.
„Kas härra Peterson on kodus?“
„Ei, abikaasa on tööl,“ vastab
naine.
„Ma tõin talle tagasi tema taskurätiku. Ta laenas mulle seda,
kui viis mind autoga koju.“
„Kas te olite haige, nohus?“
pärib naine.
„Ei, ma lihtsalt pärast nutsin
natuke.“
***
Pikkadel igavatel õhtutel üksi
kodus istudes vaatas härra Müller ikka ja jälle tagant ettepoole
videokassetti oma abiellumisest.
Pisar veeres üle ta näo iga kord,
kui ta nägi end vaba mehena
perekonnaseisuametist väljumas.
***

Kauboi astub kõrtsi ja tellib
200 grammi viskit. Ta joob 100
grammi ära ja valab teise 100
grammi endale taskusse. Seejärel tellib ta uuesti 200 grammi
viskit. 100 grammi laseb endal
kõrist alla, ülejäänu valab taskusse. Kolmandal korral keeldub
baarimees talle viskit valamast.
Kauboi võtab koldi välja ja sõnab:
„Kui sa mulle kohe ei vala, siis
lasen su maha!“
Kohe pärast seda pistab hiir
kauboi taskust pea välja ning laliseb:
„Ja sinu kassi pistame ka nahka!“
***
Üks sõbranna räägib teisele:
„Usu või ära usu, aga mina
suutsin oma mehe joomisest
võõrutada.“

„Kuidas see sul küll õnnestus?“
imestab teine. „Õpeta mulle ka!“
„Ostsin pool ämbrit viina, viskasin sinna sisse surnud kassi ja
ütlesin mehele: „Joo!“ Sellest
ajast pole ta enam tilkagi suhu
võtnud.“
Sõbranna läheb koju ja teeb
kõik täpselt samamoodi. Käskinud mehel juua, läheb kodust
minema. Tagasi tulles näeb ta
meest tühja ämbri kohal kassiraibet välja väänamas ja anumas:
„Kiisuke, kullake, kannata välja,
ehk tuleb kümme tilka veel!“
***
„Ma ei tea, mida kinkida naisele sünnipäevaks. Tahan, et poleks eriti kallis, aga ühtlasi rõõmustaks teda.“
„Kirjuta talle anonüümne armastuskiri!“

SUDOKU

CINAMON
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
25.–29., 31.08 kell 17.30,
22.10; 30.08 kell 21.40 Annabelle: loomine

25.–29., 31.08 kell 10.30,
11.15; 30.08 kell 10.30, 16.45
Autod 3
25.–29., 31.08 kell 13, 15.15,
19.15, 21.40; 30.08 kell 22 Barry Seal: Mees üle Ameerika

Rachel, mu piin

30.08 kell 18 Dunkirk
25.–29., 31.08 kell 15.40;
30.08 kell 17.30 Emmede vaba
õhtu
25.–29., 31.08 kell 11, 12.40,
15; 30.08 kell 10.20, 11.20,
12.45 Emoji film
30.08 kell 10.40 Kedi
25.–29., 31.08 kell 13.30
Klaasloss

jat

Inglise
keele
eessõna

Näitleja

La

Fiati
mudel

ul
Lu

25.–29., 31.08 kell 22.20;
30.08 kell 19.30 Plahvatuslik
blond

Uhke
ehitis

25., 29.08 kell 18; 30.08 kell
19.40 Põgenemise rütm

Näriline
ETV
saade
Tsaari
käsk

... Avion
Lennuki- Riik
mark Aasias

N. Liidu
võimlemiskuulsus,
en. + n.

Näitleja

31.08 kell 19.50 Esilinastus:
Seitsme õe saladus
31.08 kell 18.15 Esilinastus:
Tulbipalavik

KONTSERT

Küla
Virumaal
Hülglane

Vaestemaja
Tavatus

Rehvifirma
Pagaritoode
Ajakirjanik
Linn
Lätis

Korrata!

Ennäe!

2 x täht
Küsimus

Lennukimark

Lind

31.08 kell 19 Tiia Tenno (orel)

30.08 kell 14.30 Rannavalve

10.09 kell 18 Pärdi päevad
2017: Tintinnabuli

26.08 kell 21.30 Blue Dreams
31.08 kell 20 Shanon

Kiik

Mõõt 280x40 mm
Köie paksus 10 mm

TARTU LUMEPARK

1.09 kell 21.30 Sada ja Seened

1.09 kell 18 Liis Lemsalu Bänd
ja Metsatöll

2.09 kell 21.30 Mode

TARTU ÜLIÕPILASMAJA

8.09 kell 21.30 Raen Väikene

20.09 kell 18 Songbattle

22.09 kell 21.30 Hotshot

14,15 €

30.09 kell 20 Rockstage

26.08 kell 21.30 Fookus

16.09 kell 21.30 Fookus

13 €

ROCK & ROLL

BIG BEN PUB

15.09 kell 21.30 Privil

29.09 kell 21.30 Nedsaja Küla
Bänd
30.09 kell 21.30 Svips

NÄITUS
KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU
kuni 9.09 Karlova raamatukogu kunstiringi aasta ülevaatenäitus
LINNARAAMATUKOGU
kuni 11.09 näitus Aasta tegijad
2017
kuni 14.09 raamatunäitus John
Galsworthy 150
kuni 15.09 Tartu lastekunstikooli näitus Lõputööd

Kirjastus

Graafik

PAULUSE KRIK

24.08 kell 20 Tanel Padar ja
Tomi Rahula: Parem veelgi

Alevik
Raplam-l
Samuti
Spordivahend

27.08 kell 15 Toomas Anni

25.–29.08 kell 16.50, 20; 30.08
kell 15.45; 31.08 kell 16.50
Rachel, mu piin

Augustis
kiigume!

Jaapani
suusahüppaja
Eoskott

Naisenimi

KASTRE PARK

24.08 kell 19 Aare-Paul Lattik
(orel)

25.–29., 31.08 kell 19.40;
30.08 kell 19 Terminaator 2.
Kohtupäev

Kolmikhüppaja

Jalgpallur
Piirkond

Ilupõõsas

25.08 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esineb
Kirill Lissijenko (klaver)

ANTONIUSE ÕU

Hõbe

Kuur

30.08 kell 12.30 Ämblikmees:
Kojutulek

27.08 kell 17 Suvehelid, esinevad Ivo Posti (kontratenor),
Kristo Käo (kitarr, teorb) ja Elke
Unt (orel)

24.08 kell 21.30 Raen Väikene

Baarium

Küsimus

JAANI KIRIK

RISTIISA PUBI

Endine
näitleja
Kreeka
täht

Iriidium

24.08 kell 18 AR-GOD (Udmurdi/Eesti), Kuukuu (Eesti)

30.08 kell 15.30 Pöörased

Rooma
number
Elukutse

Looduskaitse

EESTI RAHVA MUUSEUM

30.09 kell 18 Jarek Kasar

Telelavastaja

Raadiomees,
eesnimega

Element
nr. 8

25.–29., 31.08 kell 22.30;
30.08 kell 22.20 Wind River

25.–29., 31.08 kell 14.30, 19,
21.30; 30.08 kell 13.10, 22.10
Palgamõrvari ihukaitsja

30.08 kell 12.15 Perekonnapea

PACINO

Võrkpallitreener

28.08 kell 18; 30.08 kell 20.15
Tüdrukuteõhtu

Ooperilauljatar

Asi

Kui sa oled
kolmeaastane,
kas siis ...?

Pikk
vokaal

25.–29., 31.08 kell 11.45;
30.08 kell 14.45 Mina, supervaras

25.–29., 31.08 kell 10.45,
12.50, 13.40, 16, 17.05; 30.08
kell 11.10, 13.20, 17.15 Paras
pähkel 2

UNO

Tükk

Tulu,
kasu

25.–29., 31.08 kell 17.45;
30.08 kell 21.50 Tume torn

ja

ul

Näitleja

eta

Üheaastane!

20359

ar

ONU

Kui vana sa
oled,
kaamel?

30.08 kell 17 Maja võidab alati

25.–29., 31.08 kell 20.30;
30.08 kell 15.15 Nurjatu vanaema

RISTSÕNA

30.08 kell 19.05 Transformerid: Viimane rüütel

Asume Lõunakeskuses
(Liuvälja ja Myfitnessi naabruses)

www.palmett.eu

kuni 16.09 raamatunäitus Lapsepõlve Kungla: vanemaid
Eesti laste- ja noorteraamatuid

PERSOON
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Linn pani rattad ringlema
Kuu lõpuni on linla
sed oodatud arvamust
avaldama, kus tulevikus
võiks asuda rattaringluse
parklad. Ühtlasi uuri
takse ratturite eelistusi
laiemalt.
„Kõige rohkem üllatas see,
kui mõistlikud tartlased oma
soovides oskavad olla,“ vastas
äsja linna palgale võetud rattaringluse projektijuht Heret
Knjazeva küsimusele, mis teda
seni enim üllatanud on. „Kaardile on märgitud juba üle 1500
punkti ning need koonduvad
üpris mõistlikesse kohtadesse.
Ei ole nii, et rattaparkla kohana eelistaks piltlikult väljendudes oma väravatagust või
kortermajaesist. Ikka arukad
sõlmpunktid. See teeb head
meelt.“

Kasutaja teab täpselt
Põhjus, miks nii linna kodulehel kui nutitelefonides vastava äpi kaudu kodanikelt arvamust küsitakse, on Knjazeva
sõnul ilmne – üks asi on planeerida, arvutada ja kavandada vaid paberil, sootuks teine
kaasata inimesed, kes hiljem
teenust kasutama peaks hakkama.
Põhjapanevaid järeldusi tegema kaks nädalat ametis olnud projektijuht mõistagi ei
tõtta. Praegu ongi põhirõhk
info kogumisel. Järgmise sammuna peaks valmima strateegia, millisena korraldada
riigihange. Tulemuseks peaks
Tartusse rajatama 60-80 parklat, igas kuni 10 ratast, takkaotsa tarkvaralahendus, mis
laenutust käimas hoiaks.
Eelarve koha pealt jääb Knjazeva napisõnaliseks. Kuna
soov on kaasata Euroopa toetusfondide raha, ent heakskiitvat otsust pole veel kõlanud,
jäävadki otsad lahtiseks. Vähe-

Linnavalitsuse hoovil saavad ametnikud oma kaherattalisi hoida erilises majakeses.
Peale Knjazeva ametisuksu seisis pildistamise hetkel lasipuu taga veel kaks vändalist.

RASMUS REKAND
käe-, jala- ja rinnaproteesid

individuaalsed, kohaldatavad, sporditallatoed

käele, jalale, seljale valmistamine ja individuaalne kohandamine

masti raha osas.
Tähtaegadega pole lugu palju konkreetsem. „Ideaalis sooviks hankelepingu allkirjastamiseni jõuda järgmise aasta
alguses. Sealt edasi ringluse
toimimiseni võib arvestuslikult veel aasta kuluda,“ loodab
Knjazeva esimesed ringluse
rattad vurama saada 2019. a
kevadel.
Kuigi tegu pole jalgratta
leiutamisega, kuna rattalaenutused toimivad juba paljudes linnades, siis kopeerimise
lihtsat teed pidi minna ei saavat. „Muidugi oleme suhelnud
teiste linnadega,“ selgitas Knjazeva. „Kõik kohad, kus ringlus efektiivselt toimima on saadud, jäävad Tartuga võrreldes
võrreldamatult suuremateks.
Nii mõõtkavalt kui rahvaarvult. Seega kogume ja kasutame teiste kogemusi, aga mitte
ühe konkreetse linna omi, vaid
igast midagi.“

Avardav kogemus
Taanist
Varem maanteeametis eduka tee-ehitusinsenerina rüganud Knjazeva armus rattasõitu
Taanis, kuhu ta mõne aasta

eest end erialaselt arendama
läks. Kopenhaagnis selgus
lihtne tõik, et rattast mugavamat ja kiiremat liikumisvahendit polegi olemas. „Kuulates
neid jutte, mis seal päevakavas
esikohal olid, pöördusin sõiduteede ehitamiselt, mida algselt
õppida tahtsin, jätkusuutliku
transpordi planeerimise usku.
Ehk kuidas tuua inimesi sõiduautodest ühistransporti,
selle alternatiivina ka ratastele. Tartu pakkumine haakub
otseselt minu erialaga. Pakub
suurt huvi.“
Kui enne Taani minekut ei
tulnud tal enda sõnul pähegi
liigelda millegi muu kui autoga, siis nüüd vurab Knjazeva
linna mööda ametirattal. Kerge seenevihm ei tohiks tema
sõnul küll kedagi heidutada.
„Rohkem nagu harjumuse asi.
Kui korralik jope seljas, saab
meie kliimas kuni pakase tulekuni üpris edukalt rattaga
hakkama. Muidugi ei kipu ma
isegi paduvihmas väntama.
Tartu vahemaad on just parajad. Ratturi kõige olulisem
eelis on vabadus – sa ei sõltu
ühestki (näiteks bussi) graafikust ega teistest liiklejatest,

kes tipptunnil muidu troppis
ees seismas. Saad unustada
kesklinna parkimiskohtade
nappuse ja –tasud.“
Peale kohalike elanike võiks
rattaringlus olla eelistatud lahendus ka Tartut väisavatele
turistidele, kelle jaoks paari
klikiga rent oleks oluliselt lihtsam, kui ühistranspordiga sina
peale saamine ning kordades
taskukohasem kui taksoteenus.
Kuidas rattaringlus toimib
(või peab mõistlikku pausi)
ajal, mil uulitsaile kuhjuvad lumevallid, tuleb alles otsustada.
Seda koostöös operaatoriga,
kelle õlule tahab linn rattasüsteemi haldamise jätta. „Räägin
meeleldi neist asjadest tulevikus, mil selgust on rohkem,“
lubas Knjazeva naerusuiselt.
„Midagi utoopilist selles projektis kindlasti pole. Seda usun
ma ise ja sama meelt olen kohanud oma senise töötamise
ajal ka kõigi kolleegide, linnaplaneerijate, liiklusspetside,
teedeehitajate hulgas, kellega
ühiselt iga päev seda asja käima veame.“

Info ja registreerimine tel 740 2316
Ootame Teid E - R 9 - 16, Turu 21b, Tartu
(asume Turu 21 sisehoovis)

ISETUMENEVAD KLAASID NÜÜD SAMAS HINNAS
TAVALISTE PRILLIKLAASIDEGA!

Ei jäta joomata

Viimane võimalus soodsa hinna eest kesvamärjukest hankida hullutas
Uunot sedavõrd, et ta
suure ähmiga saagiga
vale trepikoja ees maandus. 
REIO LAURITS

INDIVIDUAALNE KONSULTATSIOON

RASMUS REKAND

Uuno Kivilinnast

Lihtinimese elu on suvega hirmus raskeks tehtud.
Jevgeni Ossinovski aktsiisitemp pani mind 1. juuli eel
massiliselt peatselt kallinevat
õlut kokku ostma. Polnud aega
jaaniöödki pidada (tõsi, ega
muldeakast pruudist Ilmest
tantsupartnerit olnukski) –
muudkui sõelusin Konsumi ja
Maxima vahet.
Sa a re M a x i m a s müüdi meelisjooki vahepeal nii
soodsa hinnaga, et ahnitsesin
korvi viis kasti ja olin sunnitud takso tellima. Kodus ei
jagunud enam eriti ruumigi
ja tuli saak ka kõrvaltuppa
viia, mispeale tõredavõitu
korterinaaber koledasti pahandas. Juuli esimesed päevad tuli päris näljas istuda,

laias valikus ortopeedilisi ja anatoomilisi jalatseid, ka lastele

VÄLJAS
TUMEDAD
sest viimsedki säästud läksid
püha ürituse alla.
Siiani ei mahu korteris eriti
liikuma ja seni mulle märjukesest jagub, kuid selge on see, et
terveks eluks tarvilikku kraami ette osta ka ei jõua. Hea
küll, mina saan töötava pensionärina veel kuidagi hakkama, aga mida peavad tegema
noored pered? Seda matsu
helbime veel kaua. Soovitan
kõigil, kellel auto tagumiku
all, Lätti ostureisile sõita, et
valitsusele koht kätte näidata. Seal tavainimesest õnneks
hoolitakse.
Suitsuga on lihtsam, olen
end Eesti õigussüsteemist juba
ammu lahti haakinud ja nende
hoiustamiseks pole ka erilist
ruumi tarvis. Leidub veel häid

inimesi, kes Venemaalt salasigarette smugeldavad, kuigi
telekast kuulen iga päev, kuidas maksuamet jälle midagi
konfiskeerib. Kelkigu pealegi
– mina soetasin just kümme
plokki. Poest ostes kuluks mul
ju terve majahoidja palk tubakale.
Valimistele tuleb mul vist
välja minna oma valimisliidus,
sest suurerakonnad pole minu
usalduse vääriliseks osutunud.
Mis teha, kui leheruumi sedavõrd vähe jagub, et platvorm
publikuni kohale ei jõua. Seepärast plaaningi pikematest
pajatustest koostama hakata
elulooraamatut. Hea kolleegi
Vahur Kersna eeskujul saab
selle pealkirjaks „Ei jäta joomata“.

SEES
HELEDAD

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

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

Ahik korter eraldi sissekäiguga
või ostan maja või pool maja
Tartus. Kiire! Tel 553 9557
Krunt või remonti vajavad hooned Tartus. Tel 5889 1128.

Elektritööd. Tel 5609 3099.
Katuste ja puitfassaadide ehitusja remonditööd. Tel 515 7062.

(3 päeva, 2 ööd)

Korstnad ja katused. Töö kiire ja
korralik. Garantii. Tel 5625 1750,
tomeli.ee, outomeli@gmail.com

Kui sul on müüa põllu- või
metsamaad ning soovid saada
ausat hinda ja professionaalset abi,
pöördu tel 5620 4096.
Metsakinnistud (ka läbiraiutud),
põllumaa ja raieõigus. Metsakinnistute ost ka koos hoonetega,
hüpoteegiga, looduskaitsealadega ja kaasomandiga. Tel 523 4445.

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!

OÜ Estest PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215.

Kõik ehitustööd ühest kohast:
www.innover.ee. Tel 5904 2174.
Kõik suuremad ja väiksemad
elektritööd! Pädevusega elektrik!
Tel 513 7844, www.elekter24.ee
Pottsepatööd. Tel 507 9037.

Tule naudi sügisest turgutavat
massaaži Eestimaise raviturbaga!

Rakkekaevude kaevamine,
puhastamine, süvendamine ja
remont. Rõngaste vahetamine ja
kaevupealsete ehitus. Üle Eesti.
Tel 557 4792.

Terviseturba toime põhineb soojuse, bioaktiivsete
ainete ja antiseptiliste omaduste koosmõjul.

Renoveerimis- ja ehitustööd:
vundamendid, seinad, katused,
fassaadid, piirdeaiad jne.
Tel 529 2146,
ourenoveh@gmail.com

• Majutus 1 inimesele kahekohalises toas 2 ööd
• Piiramatu spaa- ja saunakeskuse kasutamine
lahtioleku aegadel
• 2x hommikusöök, 2x õhtusöök, 1x lõunasöök
• Raviturba massaaž seljale 25 min
• Sügavsoojendav muda-parafiini padi 20 min

Hind
alates

95

€

inimene

Pakettide täielik valik
ja eripakkumised
www.kubija.ee

• Magneesiumsoola jalavann 20 min

Septikute paigaldus ja müük. Tel
5757 0202, erlend@eestiseptik.ee
Smirline OÜ teeb üldehitustöid:
siseviimistlus, fassaadid, katused,
plaatimine, elektritööd.
Tel 5342 9733,
ruslan.smirline@gmail.com

• Käimiskeppide ja/või minigolfi kasutamine

Teen
torutöid.
Tel 5333
2131.
Korterid,
majad,
majaosad

Pakett kehtib kuni 30.11.2017

Tänavakivide paigaldus,
kinnisvara Tel
haljastusAitame
tööd, piirdeaiad.
müümisel
ja üürimisel.
5623 3867,
www.clinkerservice.ee

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.
Talumaja Tartumaal. Pakkuge
julgelt! Võib olla hooldamata ja
remonti vajav. Tel 522 5495.

Küttepinnud: kask, lepp, haab.
Autole mahub 3*3 meetrist pakki ja
see on 9 ruumi. Tel 526 1028.

MÖÖBEL

ÜÜRILE ANDA
Tuba Tartus korralikule õppivale
neiule. Tel 503 6561,
ailiku.ailiku@mail.ee

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

KOOLITUS

Kasutatud mööbel kodulehel
www.rolfo.ee. Tel 5381 4290.
Sisustuspood müüb kasutatud
mööblit ja võtab komisjonimüüki. Teguri 30, tel 5342 7690.

Tartus ja maakonnas.

Meelis Karu, tel 511 5949

Veo- ja
tõsteteenus.
Tel8379
507 9037.
Ene
Lina, tel 504

Männiku 43A, Võru • Tel + 372 50 45 745
info@kubija.ee • www.kubija.ee

742 0240 • www.robinson.ee

KINNISVARA MÜÜK

A-, BE-, C-, CE-kat, veokijuhtidele
ADR- ja ametikoolitus. Lõppastme- ja järelkoolitus. Tel 507 8230,
Kalda tee 30, www.sõiduõppe.ee,
soiduoppe@gmail.com
Alustab tööd erakunstikool lastele. Juhendaja Robert Suvi.
Tel 5660 1023.

Tel 7 420 240
504 8379
www.robinson.ee

Puitmaterjal
Annikorus
Et uni oleks
magus
kuni -30%
ja päev tegus!

Kinnisvarateenused aastast 1997

Korterid, majad, majaosad
Tartus ja maakonnas.
1-toal korter
Karlova
linnaosas.
Aitame
kinnisvara
Kivimaja,
keskküte,
aknad,
müümisel
ja PVC
üürimisel.
turvauks. Tel 557 3440,
Kai Persidski, tel 5190 3394
tehingud@online.ee
Gert Suik, tel 515 3773
742 0240 • www.robinson.ee

3-toal mug korter Kaunase pst 18
(eh 1978, üp 65,6 m², 5/5, keskmine
seisukord, köögimööbel, rõdu, F,
51 900 €). Kutseline maakler Sirle
Uiga, tel 526 4198, 786 8085,
www.aadlivillakv.ee
3-toal korter Tartus (65,9 m², 4. k,
omanikult). Tel 5622 4802.

Kõik kardinad lastetuppa

-15% kuni -25%
Kõik Sunoreki kardinad on väikelastele turvalised.
Tartu salong • Sõbra 54 (Turu Ärimaja)
Tel: 58 281 928

4-toal korter Annelinnas otse
omanikult. Tel 508 7226.
Maja koos kõrvalhoonetega Pajusi vallas (3 ha, el 380 V, 50 A, vesi,
kanalisatsioon, saun, aed, park,
vahetusvariandid). Tel 511 0681.
Pool maja Kanepis (saun, kõrvalhooned, suur krunt, õunapuud,
marjapõõsad). Tel 501 4276.

KINNISVARA OST
1-toal korter, kööktuba või vahetada krundi vastu Tartu lähedal.
Tel 5612 6628.

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

KÜTE

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

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, lapsehoidja,
hooldaja. Tel 5340 2265,
www.pihel.ee pihel@pihel.ee
Naine otsib müüja-kassapidaja või
turvatööd Tartus, Nõos või Elvas.
Tel 5569 9574.

PAKUN TÖÖD

Tel 5681 6905
www.balticloghouses.ee

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 kaminapuu 30 cm, 40 l võrk,
kask, lepp, kuiv kaseklopp.
Tel 5596 3058.
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.

CE-kat juhile aastaringne tenditöö Eestis. Tel 507 2696,
siim@expertway.ee
Haljasalade hooldusega tegelev firma pakub tööd niitjale,
koristajale. Tööpiirkond Tartu linn.
Tööpäeviti kl 9–16 tel 5342 4856.
Tel 5342 4856.
Metsaveo autojuhile. Tööpiirkond
Lõuna-Eesti. Tel 5331 0826.

Kvaliteetne puidugraanul ja
puitbrikett, kuivad pakitud küttepuud ja kütteklots Küttehallist.
Transport tasuta! Tel 5687 8223,
www.kuttehall.ee

Vajan kangapoodi müüjat.
Tel 506 4965.
Vajatakse vaarikakorjajaid Otepää
valda. Tartust on korraldatud transport. Tel 5698 5765.

REKLAAM

Neljapäev, 24. august 2017
RIIDED

TUTVUS

Jõe butiigis dressid, fliisid, tuulejoped, botased, naiste suured
numbrid. Soola 10, Fb: Jõe butiik

63 a naine Nõo vallast otsib rahulikku härrat autoga elamisse enda
juurde. Tel 5569 9574.

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

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

Rohkem infot prügitakso.ee.
Tel 53 700 700.

SÕIDUKID
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.

Feklaalivedu, ummistuste
likvideerimine, kanalisatsiooni
läbipesu. Tel 516 9117.
Hekkide, viljapuude ja suurte/
ohtlike puude hooldus.
Tel 5699 9884, laur@puujuuksur.ee

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

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

MÜÜK

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

Jalgrataste müük, hooldus ja
remont. Master Sport OÜ Tartus
Aardla 6b, www.mastersport.ee
Tel 659 1109, info@mastersport.ee

Teen tellimustöid. Maalin õlivärvidega foto järgi portreesid.
kairimaalid@gmail.com
Teen torutöid. Tel 5333 2131.

Kaubaveod ja kolimisteenused töötame iga päev. Tel 522 5196.

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

.ee/kuulutus

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

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

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

Korstnapitside, moodulkorstnate
ehitus. Tel 5557 9399,
www.korstnaproff.ee
Korstnapühkija Tartus, Tartumaal
ja Jõgevamaal. Akt. Tel 505 0040,
www.korstmar.ee
Korstnapühkja Lõuna-Eestis, ka
maal. Ametlik akt. Redel kaasas. Tel
5191 6605, proov.proov@mail.ee
Kõik ehitustööd vundamendist
katuseni. Materjalid, transport,
paigaldus, garantii. Tel 5820 2040.

alates 1 €

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

Plekksepatööd. Rihmerk OÜ,
Ringtee 1, Tartu, tel 517 2156,
plekksepp@hot.ee,
www.rihmerk.eu
Pottsepatööd. Tel 507 9037.
Pressin õunamahla.
Tel 5353 4624.
Printerid, toonerid, tindid. Müük
ja täitmine. Tartus Raekoja 13.
Tel 744 1100, futari.ee

Täiskõrge kaubikuga. Hinnad
soodsad. Töötan iga päev.
Tel 502 2116.

OST

Vedu ja kolimine, laadijad, prügitakso, utiliseerimine kaubikud,
furgoon. Parim hind!
Tel 5621 7955.
Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.

Tervendamise ja harmoniseerimise seansid. Elena - energiaterapeut
ja rahva ravitseja (Moskva).
Tel 5360 9798.
Puhastame Teie diivanid,
madratsid ja vaibad! Tel 517 3277,
www.pesurid.ee

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

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

Seeniorid, tulge puhkama Toila
sanatooriumisse 29.10- 2.11. Tel
5806 0834, maiesiilivask@hot.ee

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

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.

Tsaariaegsete hõberublade, kopikate, EW müntide, paberrahade
jm ost. Parim hind! Tel 5649 5292.
Täisnahkköites ENE (ARS-i köites). Maksan kuni 500 €! Raha kohe
kätte! Tel 5649 5292.

Koolimärgid 20 €/tk. Ka muud
märgid ja medalid. Ka kollektsioonid! Parim hind! Tel 5803 6752.
Kunsti ost - maalid, graafika,
ikoonid, skulptuurid, pronksist
kujud jm! Parim hind!
Tel 5649 5292.
Kunsti ost! Maalid, graafika,
skulptuurid jne. Parimad hinnad ja
raha kohe! Tel 5803 6752.

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

Maalid, ikoonid, graafika (ka nõuka perioodist). Muuda kasutuna
seisev kunst rahaks!
Tel 5649 5292.

Vanad fotod, fotoalbumid,
postkaardid, ka fotoaparaadid ja
objektiivid. Raha kohe!
Tel 5649 5292.
Vanad märgid, koolimärgid,
spordimärgid, medalid, ordenid!
Parim hind, raha kohe!
Tel 5649 5292.
Vanade lauanõude ost! Langebrraun ja Lorup! Kristallist nõud! Ka
hõbedast! Tel 5803 6752.

Medalid ja märgid, mündid ja paberrahad, ehted ja hõbeesemed.
Alati parim hind! Tel 5607 7449.

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

TERVIS

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

Sõjaväe, kaitseliidu märgid, medalid, raamatud, täägid, kiivrid,
mõõgad jm! Raha kohe!
Tel 5649 5292.

Sõled, prossid, ehted, merevaik,
kullast kellad ja ehted, ka hambakuld. Raha kohe! Tel 5649 5292.

Merevaigust kaelakee ja teised
ehted! Tulen ise kohale ja tasun
hästi! Tel 5607 7449.

Veo- ja tõsteteenus. Greiferkopp,
kallur. Tel 507 9037.

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

Setu ehted - sõlg (kuni 500 €), ketid, müntidest ehted jm! Ka muud
sõled ja ehted! Tel 5649 5292.

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

Uus mootorsaag Stihl 261 C- M
VW (garantii, 550 €). Tel 5459 4449,
aicu@hot.ee

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

Elektritööd. Tel 5609 3099.

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

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

Uus mootorsaag Husqvarna 562
XPG (garantii, 600 €).
Tel 5459 4449, aicu@hot.ee

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

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

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

Kauplus Inderlin ostab raamatuid
ja muud vanavara! Uuri hindu
enne, kui müüd! Tel 5803 6752.

Kõige rohkem kuulutusi
soodsalt ja kiiresti!

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

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

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

Kann 30 €. Ka kõik muud vanad
esemed! Pakkuda võib kõike! Tulen
ise kohale! Tel 5607 7449.

HAUAPIIRDED VAASID PINGID

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

Hõbeda ja kulla ost! Ehted, mündid jne. Parim hind ja raha kohe
kätte! Tel 5607 7449.

Lõngapood: värvilise linase niidi
tühjendusmüük kuni 29.08 (k.a),
3kordne 11 €/kg, 1kordne 7 €/
kg, villane lõng alates 15 €/kg.
Saadame postiga ka! Ropkamõisa
10, Tartu, tel 520 7727,
www.aardlakaubandus.ee

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

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

Raamatud, ehted, vanavara.
Pakkuda võib kõiki esivanematest
jäänud asju! Parim hind!
Tel 5649 5292.

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

TEENUSED

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

Fotod, postkaardid, fotoalbumid,
dokumendid ja muud pisitrükised! Parim hind! Raha kohe!
Tel 5607 7449.

Igasugused vanad lauanõud, piima- ja kohvikannud, Langebraun
ja Lorup. Parim hind!
Tel 5649 5292.

Soodne veoteenus, transport,
kolimine Tartus ja Tartumaal. Tel
5895 7667, veotooinfo@gmail.com
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Nõukaaegsete märgikarpide, medalite, ordenite, fotoaparaatide,
mänguasjade jm ost!
Tel 5649 5292.

100 €. Nahk- ja poolnahkköites
raamatud! Ka muu nahkehistöö
enne 1940 a. Tel 5803 6752.
Aabitsad, piiblid, entsüklopeediad, dokumendid jne. Kõik
raamatud enne 1940 a.
Tel 5803 6752.
Antikvariaat hindab ja ostab
raamatuid ja vanavara. Tasuta!
Kompanii 4, Tartu. Tel 5803 6752.
Erinevate kollektsioonide ost mündid, märgid, fotod, õllepudelid, paberrahad jm! Tel 5649 5292.

KEEVITUSTEENUS
• malm
• alumiinium
• roostevaba

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

VABA AEG

Kümnenda matka kontrollpunkt
on 27. augustil avatud Roiu A&O
juures kl 11-14. www.facebook.
com/tarturattamatkad
Lauatennis Tamme koolis ja Visa
spordihallis. Tel 557 7677.
Seltskonnatantsu kursus algajatele alates 03.09.2017. Tunnid 1x
nädalas pühapäeviti kell 12.1513.45, Laulupeo pst 25, Tartu. Info
ja registreerimine tel 515 3698
(Indrek Ehaste).
www.tantsukursused.ee

Plaanid kolida või said päranduseks korteri? Ostan üleliigse
vanakraami, raamatud!
Tel 5649 5292.
Portsigarid, uurid, sõled, mündid,
ehted jm – vanade hõbedast
esemete ost! Parim hind!
Tel 5649 5292.
Raamatud, aabitsad, piiblid,
dokumendid, diplomid jne! Ost
parima hinnaga, raha kohe!
Tel 5649 5292.
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Neljapäev, 24. august 2017

ISTU AKTIIVSELT

AKTIIVNE KOHTUMINE!
Meie keha vajab liikumist. Pidage loomingulisi ja aktiivseid kohtumisi toolidega, mis võimaldavad
istuda erinevates asendites. Kehaline liikumine paneb ka mõtted paremini liikuma ja tulemuseks
on lennukamad ning unikaalsemad ideed. Tutvuge ergonoomilise sisustusega nii kontorisse,
kooli, lattu kui ka tööstusele ajtooted.ee.
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