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SOODSA LAENU ABIL

Tutvu finantsteenuse tingimustega www.eluasemefond.ee
ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga. Tel 742 3292.
Laen on finantskohustus. Mõtle läbi oma rahalised
vajadused ja laenu tagastamise võimalused.
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Krediidi kulukuse määr on 6,4%, kuumakse 97 € ja krediidi
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KIKUKARTELL vaeste vastu
Valdav osa ülikoolilinna
kliinikutest tõrgub jätkuvalt haigekassa värsket
hambaravihüvitist klientidele pakkumast.
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Ühena vähestest uut seadust
kahe käega toetava Blendenti
juhataja Meeli Tafenau sõnul
pidigi olukord, kus kabinettidele olid antud täiesti vabad
käed ja ükski riiklik institutsioon hinnakirja kujundamises kaasa ei rääkinud, lõppema. „Lasti hinnal lihtsalt turul
kujuneda nagu juuksurite või
autoremonditöökodade puhul,
sisuliselt ikkagi üsna viimase
piiri lähedal või isegi üle selle,“ selgitas ta. „Nii tekivadki
nn vaeste ja rikaste kliinikud,
mis on minu jaoks hästi ebameeldiv. Unustatakse ju ära, et
hambaravi on meditsiiniteenus ja peaks olema kättesaadav
absoluutselt kõigile.“
Tafenau väitel on nii patsiendid kui hambaarstid hüvitist pikki aastaid oodanud,
mistap tundub praegune mastaapne meediarünnak talle kohatu. „Tänapäeva Eestis ei ole
võimalik kliinikut nii pidada,
et ta nõuetele ei vastaks. Kõik
me teeme investeeringuid, ostame uusi ravimeid, koolitame
ennast,“ rääkis ta. „See hambaarstide liidu väide, et selle
raha eest, mida haigekassa pakub, ei ole võimalik kvaliteetset ravi pakkuda, päris tõele ei
vasta.“
Ode kliiniku juht Ülo Pintson jäi teist meelt, rõhutades,
et lepinguga liitmine on vabatahtlik. „Ehk siis liituvad need,
kes peavad võimalikuks osuta-
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Taaralinnas tegutsevast
36 raviasutusest lubab juulist
kehtima hakanud 30-eurost
täiskasvanute hüvitist kasutada praegu vaid 13. Viimati
liitus süsteemiga septembrist
(olles eelnevalt toetusenõudjad
meedia vahendusel väärtusetuteks sildistanud) ülikooli
stomatoloogiakliinik, kuid
pinged dentistide siseringis
püsivad.

Täiskasvanute hambaravihüvitis
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da hambaravi nendele hindadele vastava kvaliteediga. Meie
kvaliteedistandardid on oluliselt kõrgemad ja sellepärast ei
pea me praegu lepingu sõlmimist võimalikuks,“ sõnas ta.

Ka ülikooli kliinikumi pressiesindaja Kristi Tael lausus, et
rahva hammaste tervis ei ole
suuresti kiita. „Kliinikum liitus
süsteemiga selleks, et tagada
paremat hambaravi kättesaadavust patsientidele,“ ütles ta.
Omanimelist kliinikut pidaJuuksurist ei keelduks
Tafenau tõdes aga, et lõpp va Eve Jaska sõnade kohaselt
eesmärgiks peaks siiski olema on leping arstidele äärmiselt
hambutu Eesti vältimine, et ebasoodne, sest haigekassa
hambaravi ei võrduks ilukirur- praegune hambaravi hinnakigiaga. „Loomulikult ei pruugi ri ei kata tegelikke kulusid. Nii
see summa kõiki kulusid katta, järgiski ta erialaliidu soovitust
aga mõeldud ongi ta esmava- lepinguga mitte kaasa minna.
„Ebameelja like teediv on ka
nuste, nagu Inimesed ise on põhsee, et enne
hamba eemaldamine, justanud selle olukorra, p a t s i e n d i
k at m i sek s , kus nende käest hinge- tooli istumist peab
et inimesed hinda küsitakse.
arst konteluohtlikku
seisundisse ei satuks,“ rääkis rollima, kas patsient pole juba
ta. „Kui sulle aastas korra tasu- oma raha ära kulutanud,“ kurta juuksuriteenust 30 euro eest tis ta. „See on arstile lisatöö ja
pakutaks, oleks ju iga inimene tekitab usaldamatust.“ Jaskale
sekundeeris Dentali juhataja
õnnelik.“

TARTU

Merike Kirpson: „Haigekassa
hinnad ei vasta tegelikkusele.“

Rikas sugulane
Tafenau sõnul ei ole sellised
põhjendused usutavad, sest
kuni 19-aastaseid ravitakse ju
haigekassa hinnakirja alusel
juba ammu. „Siiamaani pole
ma küll erilist pahameelt kuulnud, et me selle raha eest lapsi
ravida ei saa. Miks siis mitte
täiskasvanuid, laste jäävhammaskond ei erine ju kuidagi
nende omadest?“ päris ta.
Tafenau vihjas, et peamiselt
häirib tema konkurente just
tõik, et riigi 30 eurot lihtsalt
suvalisest arvest maha rehkendada ei saa. „Kui haigekassa on
nagu rikas sugulane, kes osa
ravist kinni maksab, siis on ju
täiesti loogiline, et ta ka kontrollib, mille eest maksab,“ märkis ta. „Kui kõik oleks jäänud
nagu vanasti, siis saaks mõnes
kohas selle raha eest võib-olla
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vaid visiiditasu. Sisuliselt survestati arste teenuse hindu
langetama.“
Tegelikult aga peakski teenus Tafenau hinnangul nii
Tallinnas kui Kolga-Jaanis sisuliselt samaväärselt maksma.
Vähemasti ei tohiks vahe olla
kordades nagu praegu, mille
põhjustavad osaliselt ka varjatud hinnakirjad. „Inimesed ise
on põhjustanud selle olukorra,
kus nende käest hingehinda
küsitakse,“ arvas ta. „Kutsukski üles jalgadega hääletama –
muidugi osale meeldibki rohkem maksta ja end siis justkui
hästi tunda.“

Äraandja palk
Teiselt poolt valitseb hambaarstide tsunftis jätkuvalt
mentaliteet, millesarnast mõnes teises sektoris julgemad
analüütikud ka kartellihõnguliseks söandaksid nimetada. „Kui haigekassa kevadel
hambaarstid Maarjamõisa
teabepäevale kokku kutsus,
olid arstid hüvitise peale tulivihased,“ meenutas Tafenau.
„Saalist küsis üks kolleeg koguni üleolevalt, kes sellega siis
liituda kavatseb, ja ainuke, kes
käe julges tõsta, olin mina.
Need pilgud vaatasid mind kui
äraandjat.“
Sama mõtet kordas ka liitumisest hoiduv Eve Jaska. „See,

et mõned firmad on sõlminud
lepingu, näitab, et Tartu arstid
pole kollegiaalsed,“ lajatas ta.

Klientide surve
Siiski püsib lootus, et „reetureid“ lähiajal lisandub. City
kliiniku juhataja Lauri Soopalu möönis, et otsus ei tulnud kergekäeliselt, kuid asja
raviarstidega arutades sündis
ühine otsus hüvitise kasuks.
„Soovisime, et ka meie täikasvanud patsiendid saaksid
edasi kvaliteetset hambaravi
ja ei peaks hüvitise otsimiseks
pöörduma teadmata teenusepakkuja juurde,“ sõnas ta.
„Eriti praeguses olukorras, kus
lepinguga on liitunud vaid vähesed kliinikud.“
Omanimelist kliinikut juhtiv
Eda Asser ütles, et hakkas üleminekut kaaluma pärast seda,
kui pikaajalised patsiendid selle vastu huvi tundsid. „Samuti
soovisid mitmed patsiendid pigem broneeritud aja edasi lükata ja oodata, kuni oleme lepingu sõlminud,“ lausus ta.
Ka Unimedi teenindusjuht
Evelin Poom rääkis, et asutus
tahab olla kindel uue süsteemi
toimivuses ja asjaajamise sujuvuses enne, kui selle alusel
raviteenust pakub. „Küll aga ei
välista me liitumist hilisemas
etapis,“ vihjas ta.
KAUR PAVES

HÄÄ HIND!
ASSA
lukusüdamiku
puhastaja
ja
sulataja

28 €

34,80 €

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

Asume Lõunakeskuses
(Liuvälja ja Myfitnessi naabruses)

www.palmett.eu
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LUGEJA KIRI
Jumal on suur
17. augusti Tartu Eks
pressis ilmunud lugu minu
võitlusest suitsetamise
vastu pole kahjuks probleemi lahendada suutnud.
Ega mulle töö nõudepesijana tegelikult ei sobi
ja maffiateemaline legend
tööandja ümber hakkab
samuti vastu. Mul lihtsalt
polnud mujale minna ja
tulevikus ma sinna jääda
küll ei soovi, otsin kindlasti
paremat kohta.
Ma ei kritiseeri inimesi,
vaid suitsetamisharjumust
kui pahet. Samas ise laome neile tuhatoosid ette
justkui pattu tegema õhutades. Olen lihtsalt armukade: jumal on inimesed
loonud mitte pahede, vaid
ikka puhtuse jaoks. On
palju paremaid mänguasju
kui sigaret. Pistaksin neile
pigem pulgakommid suhu
– inimesed mulle tegelikult meeldivad.
Püüan oma mehe Einar
Asso nõusse saada, et ta
suitsetamist hävitava pildi
maaliks, kuid praegu pole
ta seda nägugi. Arusaadav:
korter-ateljee võttis linn
meilt ju ära ja kõik asjad
on koridorikappi visatud.
Tal pole lihtsalt ruumi, kus
suitsetamisega võidelda.
Jätsin arved maksmata tõesti, kuigi abikaasa
mulle selleks raha andis,
sest mina mõtlesin eeskätt
sellele, kuidas pesupulbrit
osta ja õhtusöök suurele
perele laua panna. Pidasin
end juba omanikuks, mitte
üürnikuks. Oli vaja ahi välja
lõhkuda ja muid remonditöid teha – see kõik nõudis
kulutusi.
Astrid Asso
Ristiisa nõudepesija

49

Volikogu
tegelik
suurus

LAUSEGA

Vasakpartei 4
VL Tartu Eest 15

Üksikkandidaadid 4

VL Südamega
Tartu 25

7,5
kandidaati
kohale

Aastaid oodatud nüüdisaegse sisu ja välimuse saanud
Kultuuriakna veebileht, mis
koondab infot Tartus toimuvate sündmuste ja huvitegevuste kohta, on nüüd kolmekeelne ja mugavalt loetav ka
nutiseadmetest.

2. septembri keskpäeval
teatati seadusesilmadele, et
Kastani tänaval on lõhutud
korteri aken. Sündmuskohale saabunud korrakaitsjad
leidsid korterist 31-aastase
joobes mehe.

Keskerakond 60

Kuidas liigud?

Valimismull läks
PAUGUGA LÕHKI

Kokku siirdub võistlustulle
366 poliitikuhakatist (üks uue
tulija Südamega Tartu tegelastest on väära sissekirjutuse
tõttu juba vaatamata esialgsele
infole protsessist eemaldatud),
mille kõrvutamine 2013. aasta
437 nimelise reaga räägib enda
eest. Tähtvere vallavolikokku
pürgis neli aastat tagasi 40
hakkajat kodanikku.
Kvantiteedi poolest löövad
ülejäänuid hämmastava üksmeelega 72 kandidaati välja
pannud koalitsioonipartnerid
Reformierakond ja sotsiaaldemokraadid, esirinnas mõistagi praegune linnapea Urmas

12. septembril kell 10.30
peetakse ERMis Eesti toidu
kuu raames Peipsimaa toidu- ja joogikultuuri päeva.

Kutsumata külaline

Sotsiaaldemokraadid 72

EKRE 52

Kuigi tulevastel kohalike
volikogude valimistel
haagitakse Tartu külge
ka Tähtvere vald, on kandidaate, kes ühisomavalitsuses rahva huvide
eest seista sooviks, varasemaga võrreldes hoopis
vähemaks jäänud.

Aken kultuuri

riigilt saadud eurot suunas
linn huvihariduse ja -tegevusega tegelevatele ühingutele
toetusteks.

IRL 28

Kui lähtuda vaid kandidaatide
arvust, võiks Reformierakonna, sotsiaaldemokraatide ja
Keskerakonna koalitsioon muretult võimul jätkata.

Peipsi toit ERMis

140 000

Reformierakond 72

VL Tartu Heaks 34

Klaas ja abimeer Jarno Laur.
Kolmas võimupartei Keskerakond Aadu Mustaga eesotsas
jäi pidama 60 huvilise juures.
Kolmest on valimistsükliga
rahvast juurde saanud vaid
tsentristid (eelmine kord 53),
teised on vastavalt 100 ja 88
kandidaadi pealt tagasi andnud.

Dissident ja pornostaar
Eelmine kord 40 mehe-naisega alles hoogu kogunud
EKRE annab sedapuhku tuld
52liikmelises nimekirjas, meeriks soovib saada kohaliku
ringkonna juht Indrek Särg.
Katastroofiliselt on read hõrenenud IRLis, kus varasema 65
poliitsõduri asemel suundub
endise keskerakondlase Aivar
Riisalu juhtimisel lahingusse vaid 28. Vasakpartei on aga
Viive-Helbe Peljuhhovska vedamisel arvukust suisa kahekordistanud – tõsi küll, kahelt
neljale.
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Kvantitatiivselt edukaim
valimisliit on IRLilt, aga ka
kahelt 2013. aasta superüllatajalt Vabakunnalt ja Vabalt
Tartu Kodanikult liikmeid
ampsanud Tartu Heaks, kellel
on IRLi veteranpoliitiku Jüri
Kõre alla õnnestunud koondada 34 liiget. Uuel tulijal Südamega Tartul (25 nime) jagavad
esinumbrivastutust elupõline
dissident Mart Niklus ja trubaduur-pornostaar Erkki Hüva.
Arena Tartu eest võitlev Tartu
Eest peab leppima 15 liikmega,
kuid see-eest on andutud nimehuumorile: linnapea Urmas
Klaasi tõotab välja vahetada
Hannes Klaas.
Ning muidugi ei puudu potentsiaalsete volinike seast ka
üksikkandidaadid, keda läheb
nimekirjade vastu heitlema
taas neli. Küll aga on nimed
sedapuhku täiesti uued: Silver
Kuusik, Kristjan Siim, Lauro
Kõnd ja Arti Sutt.
KAUR PAVES

Nädala lõpuni pärib raad elanikelt aru liikumisharjumuste kohta. Vastata saab linna
kodulehel või kuues reaalses
asukohas: Küüni tänaval, turul,
Annelinna Prismas, Lõunakeskuses, vaksalis ja Eedenis.

Tehnoloogiaässad
konverentsil
7.-8. septembril toimub Tartu ülikoolis kõrgetasemeline
rahvusvaheline konverents,
kus teiste seas arutavad
Google‘i ja Inteli spetsialistid,
mida toob endaga praktikas
kaasa tuleva aasta maikuus
rakenduv Euroopa Liidu
andmekaitse reform. Üritust
saab jälgida www.uttv.ee.

SÄHVATUS

Bussidel uus pesa
Sebe avas Kassisilma tänaval esimese moodsa ja täiskompleksse bussidepoo.

Kohvipidu Ülikoolis
Eesti juhtiv espressoettevõte
KAFO avab täna kell 18 aadressil Ülikooli 4 peoga oma
Lõuna-Eesti esinduse.

Lastele rahakest
Linn maksab esimesse, teise ja
kolmandasse klassi minevate
laste vanematele 50-eurost
koolitoetust, mille taotlusi oodatakse ARNO-keskkonnas
15. septembrini.

Kaunase foorid
Lähinädalatel alustatakse
Kaunase puiesteele kahe reguleeritud ülekäiguraja ehitust. Foorid paigaldatakse
Anne jalakäijate kiire pikendusel asuvale ja Jaama tänava poolsele koolidevahelisele ülekäigurajale.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

MIDA ARVAB ASJAST JÄNES: aga mis on Sinu elu
eesmärk? 
KAUR PAVES

Lastele
11.90 € 14.90 €

UUS
MUDEL!

www.magaziin.ee
TULE POODI!

Meestele
18.90 € 23.90 €

Kummikud KÕIGILE!
Naistele
9.90 € 15.00 €

RINGTEE 10, Tartu

E-R 9-19 ◆ L 9-16 ◆ P 10-15
Pakkumised kehtivad 31.08.-04.10.2017 või kuni kaupa jätkub.
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„Naistevangla“ laieneb mühinal
Elva tööturu absoluutne
valitseja Enics laiendas
eile viie miljoni euro eest
tehast, misläbi kasvas 13
aastat Eestis tegutsenud
elektroonikahiid juba
neljandat korda.
Tööd ja leiba pakub ettevõte suisa 650le peamiselt õrnemast soost vilkale kätepaarile,
ometi on Enics kummalisel
kombel saanud veebiavarustes
ja külapoodide taga hüüdnimeks „naistevangla“. Teema
tagamaid selgitas tehase asepresident protsesside arenduse
alal Kaur Andresson: nimelt
paigutatakse töötajate randmetele maandusvõru, mis
kaitseb tundlikku elektroonikat staatilise elektri eest. Paraku sarnaneb see võhiklikuma
silma jaoks pisut vabakäiguvangide jalarõngaga.

Kavalad riiulid
Šveitsis registreeritud ja
osast Elcoteqist välja kasvanud
Enics Grupp on tänu tootmise digitaliseerimisele kokku
hoidnud miljoneid eurosid.
Protsess pole olnud lihtne ja
karideta, kuna tegu on suurfirmaga: üle maailma, teiste
seas Elvasse paigutatud kümme tehast (seitse Euroopas ja
kolm Aasias) toodavad kokku
sekundis sada detaili.

võimsus paisub poole võrra.
See teeb üksnes Elvas olevaks
tootmisüksuseks kokku ligi
12 000 ruutmeetrit. „ Aja
jooksul on muutunud tootmise laienduse peamine
vajadus. Kui varem oli vaja
rohkem tootmistöökohti, siis
täna on vajadus nüüdisaegse kvaliteetse kontoripinna
ning tootmises uute seadmete järele,“ kinnitas tehase
direktor.

Vaatamata tehisintellekti arengule toetub Lõuna-Eesti suurima eratööandja
edu endiselt ümbruskaudsete daamide
ENICS EESTI
vilkale kätetööle. 

Industry 4.0

Kurikuulsa neljanda tööstusrevolutsiooni alla kuulub
masinate ja robotite omavahel
suhtlema panemine. Esimene
aste tööstuses oli teatavasti
aurumasina leiutamine. Edasi tuli autode tootmine liinil
ning kolmanda astmena robotite kasutuselevõtt tootmises.
Juba praegu on võimalik kas
või kirurgilist operatsiooni
teha ise füüsiliselt mujal viibides. Internetiühenduse kaudu
teeb robot patsiendile kõik vajalikud lõiked.
Kerge fantaasialennuna
kirjeldas Andresson Londoni

hotellitoa koristamist roboti
abil, mida omakorda juhib koristajatädi Filipiinidelt. Masina
suurima miinusena tõi mees
välja raskuse esemete haaramisel. Metalsele töölisele peab
kogu aeg tooted ette söötma ja
see on ajakulukas.

Mammutlik maja
Tehnika omavahelise suhtluse näitena tõi Andresson
välja KONE-liftid. Efektiivsuse tõstmiseks suhtlevad liftid
omavahel reaalajas. See hoiab
ära rikete tekke ning annab
ülevaate toimuvast. Veebis on

jutumullina nähtav, kuhu lift
parajasti liigub ja kaua uksi
lahti hoiab.
Põneva uuendusena mainis
protsessiarendaja veel Amazoni veebikaubaja nutikate riiulite lahendust. Mitte töötaja ei
liigu riiulite vahel, vaid kaupa
täis tornid tulevad ise robotliikurite abil komplekteerija
juurde!
Juhatuse esimehe Jaanus
Aali sõnul lisandub seekord
Valga mnt 7C aadressil tegutsevale kompleksile 3900
ruutmeetrit kontori- ja tootmispinda, millega tootmis-

Automatiseerimise vallas
toodi majja automaatsed kõrgladustusriiulid. Eelmine maja
oli selleks lihtsalt liiga madal.
Käimas on erinevad projektid
nii majasiseste transpordi-,
kui ka ohutute töörobotitega.
Viimased suudavad inimestega
käsikäes tööd teha ja teineteisega arvestada. „Võib öelda, et
Industry 4.0 arendus toimub
meil siinsamas Elvas,“ oli Aal
uhke.
Juhatuse esimehe hinnangul
jääb aasta-aastalt Eesti tööjõuturul nobedaid käsi vähemaks
ning tootlikkuse ja palga tõusuks peab töötajate arv kasvama aeglasemalt kui tootmismaht. Ainukene võimalus selle
saavutamiseks on tootmise
automatiseerimine. Viimane
lubab edukalt konkureerida
tiheneval tööjõuturul, kuna

annab võimaluse rohkem keskenduda olemasolevatele inimestele.

Tunnustatud tööandja
Enne 2006. aasta kolmanda
laienduse avamist oli tehasel
370 alluvat. Käesoleval aastal
murrab tööd teha juba 650
inimest. Pool praegusest tiimist töötab ettevõttes suisa
üle kümne aasta. Keskmine
tööstaaž on Aali kinnitusel ligi
seitse aastat.
Ettevõtte väärtuste ja sise
kliima ilmestamisena tõi Aal
välja Elva Enicsile omistatud
vastutustundliku ettevõtluse
pronksitaseme märgise. Sel
aastal on sotsiaalministeerium nomineerinud asutuse
peresõbraliku organisatsiooni
hõbetasemele.
Elektroonikatehase globaalne ambitsioon nõuab vastavate
oskuste kasvatamist. „Palkame selleks nii uusi inimesi kui
ka koolitame usinalt olemasolevaid. Uutest vajame enim
elektroonikaseadmete koostajaid. Kasvava töö keerukuse
ja automatiseerimise tõttu on
alati oodatud lisa ka meie insenertehnilisele personalile,
keda on juba kaugelt üle 50.
Kokku on vakantseid töökohti
umbes kümme,“ lisas Aal lõpetuseks.
STEN SANG

Traktorid joonele
Tänavused künnimeistrivõistlused toimuvad
koostöös maaülikooliga
15.-16. septembril Tartumaal.
Samal ajal leiab aset Tehnika
Teeviit 2017, kus toimuvad põllumajandustehnika ja muu rasketehnika töödemonstratsioonid.
„Künnivõistlustel on Eestis
aastakümnete pikkune traditsioon, kus selgitatakse välja tõelised künnimeistrid. Sel
aastal teeme koostööd maaülikooliga ning võisteldakse nii
kõrrepõllul kui ka rohumaal,“
ütles Margus Ameerikas, künniseltsi juhatuse liige. Ta lisas,
et samuti on plaanis VIP-künnivõistlus, kus maaeluministrile pakuvad konkurentsi mitmed tuntud inimesed, näiteks
Urmas Klaas ja Gerd Kanter.

Tehnika seatakse üles Rõhu
katsekeskuses ja Haage Agro
põldudel, kus muu hulgas
näeb ka pullingut ehk raskusveovõistlust traktoritega, saab
osaleda künnikoolitusel, uudistada vanatehnika näitust
ning elada kaasa erinevatele
põllumajandustehnika esitlustele. Demonstreeritakse kündi
vanade traktorite ja hobustega
ning rehepeksu. Toimuvad põl-

lumajandusmuuseumi õpitoad
ja juhendajatega ekskursioonid
Rõhu viljapuu- ja marjaaeda.
Võistluste ametlik avamine
on 15. septembril kell 13. Kahepäevasel üritusel osaleb oma
tehnikaga suurem osa põllumajandustehnikat müüvatest
firmadest, erinevad organisatsioonid, vanatehnika klubi,
määrde- ja varuosafirmad.

Sünnipäevapakkumine

Kõik liuguksed

-20%

KAUR PAVES

Eakad ekslevad linnas
Linnavalitsus korraldab
koostöös Ropka-Karlova päevakeskusega 22.
septembril, autovabal
päeval eakatele kesklinnas orienteerumise.
Start antakse kell 11 raekoja saalis. Samas asub ka finiš.
Üritusele on oodatud 60-aastased ja vanemad inimesed

neljaliikmeliste meeskondadena. Orienteerutakse jalgsi ning
eesmärk on tunni ajaga läbida
võimalikult palju etteantud
punkte. Punktide kirjelduse
järgi peavad meeskonnad aru
saama, millist objekti või ehitist on otsida vaja.
„Seega peavad orienteerujad
kasutama oma teadmisi Tartu
linnast ja planeerima oma lii-

kumisteekonna nii, et tunniga
saaks läbida võimalikult palju
punkte. Orienteerumine on
hea võimalus koos kaaslastega
tervislikult liikuda ning samal
ajal õppida tundma uusi ja
võibolla seni märkamata jäänud kohti kesklinnas,“ rääkis
Ropka-Karlova päevakeskuse
tegevjuht Senta Michelson.
KAUR PAVES

TARTU Sõbra 54 (Turu Ärimaja)

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

LAOTÜHJENDUSMÜÜK!
Vihmakindel
kõrgnähtavusega jope ENGEL

Pakkumised kehtivad 07.09–17.09
Hinnad kehtivad kuni kaupa jätkub, pildid on illustratiivsed.

Softshell jope

Ülaluku ja tuuletõkkesisuga kampsun ENGEL

punane, kollane, suurused 2XS–5XL

must, punane, valge, suurused XS – 4XL

neoonkollane, suurused S–2XL

norm. 49,99

norm.39,99

art. nr. 58-11195

Tööpüksid

suurus 42–156

suurus 72–136

Naiste tööpüksid
sinine / hall

Tööpüksid

suurus 42–156

suurus 34–46

-80%

6,99

9,99

art. nr. 58-11054/110

art. nr. 58-11025/26/27

Tööpüksid traksidega

norm. 49,99

-90%

4,99

9,99

must, hall, tumesinine, suurused XS–4XL
Palju funktsionaalseid taskuid,
helkurtriibud,teflontöödeldud kate – 100%
nylon Ottoman 180g/m².

norm.69,99

-88%

-80%

Töövest Engel

Teksapüksid
tumehall,
suurus 58–66

art. nr. 58-11203/204/205

Tuhaimur 900W mootoriga
15L – võib imeda kuni 60°C tuhka.
Tuhaimuriga puhastad korstna,
kamina, grilli, suitsuahju jne.
Kaasas 1 filter.
EI VAJA
TOLMUIMEJAT EGA
EELERALDUSPAAKI!!!

norm. 49,99

-40%
29,99

art. nr. 26644

Püreepress
käsivändaga
70–140 kg/h

norm. 79,99

-91%

6,99

art. nr. 58-11137

norm. 89,99

-92%

6,99

art. nr. 58-11155

norm. 79,99

norm. 69,99

norm. 69,99

-91%

-93%

4,99

-90%

6,99

art. nr. 58-11267/68

6,99

art. nr. 58-11136

art. nr. 58-11212

Mäng Yatzy täringud
Suurte täringutega saab õues ja
toas palju nalja. Yazi on tuntud
täringumäng, mida mängitakse
viie täringuga. Täringu suurused
on 5,5x5,5cm. Komplektis on
25 punktikaarti ja 5 täringut.

norm. 14,99

-53%

6,99

art. nr. 58-11313

Mängutraktor John Deere
norm. 49,99

-60%
19,99

art. nr. 58-11340

Kõik Harris pintslid,
värvirullid ja -varred

1

€

norm. 79,99

-37%
49,99

art. nr. 103-860202

5

6

KULTUUR

Neljapäev, 7. september 2017

Palametsa
pajatused
433.

Festival toidab Aparaaditehase hipstereid otse veoautost. 

TELLISKIVI LOOMELINNAK

Nädalavahetus
KÕHUORJUSES
Saabuv nädalavahetus
on ülikoolilinnas täielikult põhivajaduste
rahuldamise päralt.

Riigivanema dekreediga
muudeti kehtivat ülikooliseadust nii, et uute teaduskondade ja osakondade
avamine võis toimuda üksnes valitsuse korraldusel.

Laupäeval kell 10 läheb kesklinnas lahti traditsiooniline
Maarjalaat, kus kaubeldakse
eestimaiste sügisandide, istikute, toidu ning rohke käsitööga. 18. korda peetav laat
on kauplejate seas endistviisi populaarne: peale käsitöö
(kootud, heegeldatud ja puidust tooted, klaasikunst, keraamika, punutised, tekstiil)
on pakkumisel suures valikus
kohalikku toitu ja sügisande
ning istikuid.

Mobiilsed pagarid
Toidukraamist on müügil
mett ja jõhvikaid, Peipsiääre
sibulad, küüslauk, tatra- ja astelpajutooteid, suitsulihatooted ja suitsukala, juustu- ja piimatooted, koduleib ja karaskid
ning põnevad hoidised. Rikkalikult on esindatud nii aia- kui

ka metsasaadused. Kohal on
mobiilne pagarikoda, mis küpsetab kohapeal värskeid saiakesi.
Raekoja ette püstitatud laval
kestab läbi päeva hoogne laadaprogramm, mille põhiesinejaks on ansambel Untsakad.
Lapsi tuleb rõõmustama kloun
Ummi, kelle etendused toimuvad kell 11 ja 13. Hoogsa etteaste teevad tantsukool JJ-Street
noored. Lisaks laval toimuvale
loovad laadameeleolu tänavamuusikud.

Veganid platsis
Tänavu ei pääse Maarjalaat
aga terava konkurentsita, sest
südapäeval käivitub Aparaaditehases pealinnast imporditud tänavatoidufestival.
Vabariigi suurim ja tuntuim
tänavatoidusündmus toob
esimest korda Taaralinna
kõige värvikama valiku tänavajoogikõrvast. Festivalile
saabuvad nii Aparaaditehase
oma maitsevõlurid, toidu-

masinad, pop-up-kohvikud
kui tänavarestoranid. Tartule sobivalt pakuvad festivali
toitlustajad „Tudengieinet“
- taskukohast ja maitsvat tänavaampsu.
Prallele on tulemas mitmeid tuntud ja päris uusi
foodtruck’e elik otse neljarattalistelt näljaseid kostitavaid.
Veganburgereid, falafelle ja
muud lihapõlguritele meelepärast pakub Elujanu, legendaarse burgerivalikuga tuleb
välja nälja-Karla ehk Hungry
Karl.
Kõige laiemate naeratustega
toiduvõlurid leiab Öku sõidukist ning ruttu eestlaste südamed võitnud lätlaste Restorāns
Čarlstons BBQ Truck oma
maitsvate ja imekiirelt valmivate saiadega on ka kohal.
Uued tegijad on Van Foodie
(mitmekesise menüüga), tänavakohvik ning kalaelamused
Fish & Chips Takeaway karavanist.
KAUR PAVES

küljendustööd
kujundustööd
toimetamine
korrektuur
raamatud
info@torekirjastus.ee
torekirjastus.ee

2015. - 2017. a.
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Teater müüb majaostuks telliseid
Tartu Uus Teater soovib
lahkete teatrisõprade
toetusel koguda piletite
ja juubeliraamatu müügist niipalju raha, et Laia
tänava maja päriseks
endale osta.
Kuigi teater pole maja, vaid
võib ilmavalgust näha ning
vaatajat kirgastada kus tahes,
pole meie kliimas kindla katusealuseta teatri eksisteerimine
sisuliselt võimalik. Vähemasti
seisab nii teatri erilehel, kus
Ivar Põllu kutsub kaasamõtlejaid üles kukruraudu avama. Eesmärk ambitsioonikas
– osta välja Lai 37 maja, kus
praegu rentnikena tegutsetakse.

Eelarve sunnib takka
„Tartu Uuel Teatril on aastatega väljakujunenud administratiivne võimekus ja teadmine,
kuidas olmeprobleemidega
nõnda toime tulla, et need ei
varjutaks loomiseks vajalikku inspiratsiooni ja energiat.
Ühisrahastuse õnnestudes
saaksime luua kureeritud
programmiga avatud teatrimaja, kuhu võivad kandideerida oma lavastustega kõik,
kellel on pööraseid ideid, kuid
pole jaksu tegeleda selle elluviimise ebaglamuurse poolega,“ viskas mõttepilgu (l)oo-

tuspärasesse tulevikku teatri
asutaja ja kunstiline juht Ivar
Põllu.
Teatrijuhi Raul Oreškini sõnul tekkis mõte maja
ostmiseks peamiselt eelarvelistel põhjustel. „Toetused erateatritele on napid
ning ilmselt need lähiajal
tõusma ei hakka. Samas
tegutsevad ka erateatrid
riigi poolt subsideeritud
valdkonnas, kus tänu sellele on paratamatult konkurents moonutatud. Me
ei saa küsida pääsmete
eest hinda, mis oleks õiglane, kui tänu toetustele
on teatri valdkonnas välja
kujunenud hoopis madalam skaala. Seepärast
tuleb eelarves otsida kas
uusi tulusaamise võimalusi või kokkuhoiukohti.
Oma majas tegutsemine
aitab meil säästa rendimaksetelt olulise summa,
mille saame suunata kas
teatritegemisele või maja
investeeringuteks.“
Müügihind 335 000
eurot on maja praeguse
omanikuga kokku lepitud. Sama summa on
ka kogumiskampaania eesmärgiks
võetud. „Kui
saame kokku vähe-

malt pool,“ selgitas Oreškin,
„on meil võimalik võtta pangalt laenu ning ostame ikkagi

maja välja. Kogu summa korral saame laenu abil teha majas juba konkreetseid parendustöid. Soovime pööningul
välja ehitada proovisaali.
Arhitektuurset lahendamist vajab õueala. Siseruumides tuleb logistikat
parandada, et omavahel
oleksid ühenduses näitlejate ruum ja kostüümiladu ning muuta lihtsamaks ligipääs puuetega
inimestele.“

Igaühelt kolmekas
Kü si mu sele, m i k s
peaks teatrile maja ostmine tartlasi kõnetama,
vastas üpris tabavalt
TUT10 hooaja avamisel
Vanemuise juht Toomas
Peterson – kõik uus on
ära unustatud vana. Nii
on rahva toel sada aastat
tagasi ehitatud Vanemuine, Estonia ja teised veel
tänagi tegutsevad teatrimajad. Vaid vahepeal
on tekkinud harjumus,
justkui oleks kultuuri
toetamine ainult riigi
või kohaliku omavalitsuse ülesanne.
Oreškin usub, et kodanikuaktiivsuse kasvuga on
tõusnud teadlikkus ja tahtmine ise panustada muutustesse
oma kodukohas või mõnes

südamelähedases valdkonnas.
„Tartu Uuel Teatril on palju
sõpru ning meile on lubanud
appi tulla teised teatrid, asumiseltsid, aga ka Tartu linn,
kultuuriministeerium, Piletilevi ja Neway disainiagentuur.
Oma kogemusi on lahkesti
jaganud Sepa jalgpallikeskus,
kelle ruutmeetri-kampaania
on olnud meile eeskujuks. Kui
iga tartlane annab kampaania
heaks 3 eurot, oleks meil toetus koos. Ei peagi toetama paljuga, ka väiksemast annetusest on abi. Ma usun, et kõigil,
kes leiavad võimaluse toetust
avaldada on hiljem hea meel,
et seeläbi on kaasa aidatud, et
ajalooline ja väärikas hoone
Laial tänaval on edaspidigi
avalikkusele avatud, kus saab
luua, kaasa lüüa või lihtsalt
nautida teatrit või teatritegemist.“

Tellis, tool ja Joala
Juba täna saab majaostu toetuseks soetada 30 € eest teatri
juubeli puhul ilmuva raamatu
„TUT10: Unistused, prügi ja
ajalugu“. Teatriteadlased Hedi-Liis Toome ja Anne-Ly Sova
koondavad majale iseloomulikku punast tellist kujutava
teose kaante vahele Uue Teatri
ajaloo läbi piltide ja mälestuste.
Uuest kuust jõuavad müügi-

le lavastuse „Kremli ööbikud“
piletid. Ka nende eest küsitavast 25 eurost 10 läheb majaostu fondi. Lavastab Robert Annus, peaosas Märt Avandi ning
enneolematu mängupaigana
pääseb Kreenholmi. Tehasesaarekesele Narva jões, Eesti ja
Venemaa vahel.
Näidendi kirjutaja Ivar Põllu: „Kremli ööbikuks nimetati
Jaak Joalat omal ajal, sest ta
laulis vene keeles ja oli Venemaal väga populaarne. See oli
päris halvustav ütlemine. Samas võiks kremli ööbikuteks
nimetada vabalt kõiki sel ajal
mööda NSVLi tuuritanud eesti
muusikuid, sest skeem oli kõigil sama. Arutult palju kontserte päevas töölistele üle suure kodumaa. Muusikatööstus
kõige jõhkramas mõttes.
Mängupaik asub Joala tänaval (Narva kose järgi) ning seal
sobib kõige paremini mängida
lugu NSVLi muusikatööstuse
glamuursetest ohvritest. Kõige
rohkem kasutame Joala Radari-aegset muusikat.“
„Kremli Ööbikuid“ mängitakse Narvas kümnel korral
tuleva aasta augustis.
Kolmanda toetusvormina
pakub teater müügiks 500-euroseid nimelisi istekohti saalis.
Juubeliraamatu saavad tooli
omanikud kauba peale.
RASMUS REKAND

Ostes Tartu Kaubamaja kauplustest
helkuri, toetad ravivesivõimlemist
vajavaid liigesehaigeid lapsi.
Meediapartner:
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ANEKDOODID
Kuulus tenor pidi laulma
Ameerikas mõned aariad lõvipuuris, et rahuldada ajakirjanduse sensatsioonihimu.
„Teil ei tarvitse karta,“ lausub
impressaario, „Lõvil on täiesti ükskõik“.
***
Kaks meest mööduvad Puškini ausambast. Hakkavad duellist
rääkima.
„Ma ei mõista,“ ütleb üks,
„Miks selline ebaõiglus – Dantes
lasi pihta, aga ausammas püstitati Puškinile.“
***
„Nüüd sa küll valetad!“ karjub
politseinik.
„Ei, ma räägin tõtt. Veebruari kahel viimasel päeval olin ma
komandeeringus.“
„Haa, nüüd jäid vahele! Veeb-

ruaris polegi kaht viimast päeva!“
***
Mulle sobivad suured prillid.
Sellised, mis poolt nägu varjavad, teevad mu poole sümpaatsemaks.
***
„Kas teil lubas siia tulla?“
„Mul on suuline luba.“
„Näidake ette!“
***
„Indias on suurimaks hädaohuks
mürkmaod,“ jutustab mees, kes
elas mitu aastat Indias. „Nende
eest ei ole pääsu isegi toas.“
„Kui hirmus,“ ohkab teda kuulanud proua. „Kui mina näeksin
oma silmaga jalgade ees madu,
ma sureksin hirmust!“
„Ah, see on ainult esimesel
korral nii. Pärast harjute.“
***

Laeval puhkes tulekahju. Algas
paanika. Igaüks püüdis kiiresti
tekile jõuda. Paanika vaibus alles
siis, kui kapten hüüdis:
„Rahunege, vett jätkub kõigile!“
***
„Mis on su parim iseloomujoon?“
„Püsivus. Ma võin tundide
kaupa peegli ees istuda ja oma
ilu imetleda.“
„See pole püsivus. See on kujutlusvõime.“
***
Kohtunik:
„Kas olete varem karistatud?“
Kaebealune:
„Jah, ühe korra. Aga see oli
ammu, 20 aastat tagasi.“
„Ja millega te pärast seda olete tegelenud?“
„Istusin vangis.“

SUDOKU

CINAMON
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
13.09 kell 22.35 Annabelle:
loomine
8.–12., 14.09 kell 21; 13.09
kell 18.15 Armastusest. Ainult
täiskasvanutele
8.–12., 14.09 kell 12.15; 13.09
kell 12.45 Autod 3
8.–12., 14.09 kell 12.30, 17.10;
13.09 kell 11, 17.40 Barry Seal:
Mees üle Ameerika
8.–14.09 kell 15 Boss beebi
8.–12., 14.09 kell 12.40, 15.10,
18.45; 13.09 kell 11.30 Džungliässad

See

13.09 kell 20.30 Emmede vaba
õhtu
8.–12., 14.09 kell 13, 17.20;
13.09 kell 10.45, 13.40, 15.30
Emoji film
8.–12., 14.09 kell 14.45, 19.50;
13.09 kell 11.15 Logani õnn
8.–12., 14.09 kell 18; 13.09
kell 14.30 Madame
13.09 kell 13.30 Mina, supervaras 3
8.–12., 14.09 kell 17.40; 13.09
kell 15.20 Mässajad
8.–12., 14.09 kell 16.45; 13.09
kell 12.30 Nurjatu vanaema
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RISTSÕNA

Näitleja

8.–12.09 kell 19.30, 21.50;
13.09 kell 20, 22.20; 14.09 kell
19.40, 22.10 Palgamõrvari
ihukaitsja

10.09 kell 18 Pärdi päevad
2017: Tintinnabuli

8.–12., 14.09 kell 11.45, 13.45,
16; 13.09 kell 10.30 Paras
pähkel 2

8.09 kell 21 Patune Pool,
Tänatehtu, Mama, Eesti Mees
ja Kapriiz

13.09 kell 17.20 Plahvatuslik
blond

9.09 kell 21 Hellad Velled, Sinu
Naine, Anmatino, President ja
Erich Krieger

13.09 kell 20.10 Põgenemise
rütm
13.09 kell 17.30 Pöörased

Loom

13.09 kell 18 Rachel, mu piin
Hoburakme
osa
Belõi ....

Element
nr. 8

8.–12.09 kell 15, 19.20, 22.10;
13.09 kell 22.20; 14.09 kell 15,
22 See
8.–12., 14.09 kell 20; 13.09
kell 19.40, 22.10 Seitsme õe
saladus

Küla
Põlvamaal
Früügia
kuningas
Telg
Endine
jooksja

Neiu,
neitsi

Pikkusmõõt

Kunstide
kaitsja
Ööpäeva
osa

8.–12., 14.09 kell 22.20; 13.09
kell 13.20 Tume torn
Lu
ul
eta

ja

Mangaan
V. Saare
romaan
Linn
Soomes
STEWART

Lustakas

RICE

Sugulane

Tavatus

Vahend

Relv

Linn
Suurbr-s

Viievõistleja

14.09 kell 19.30 Esilinastus:
Treenitud tapma

kuni 14.09 raamatunäitus John
Galsworthy 150

20.09 kell 18 Tartu Tudengipäevad: Songbattle

kuni 15.09 Tartu lastekunstikooli näitus Lõputööd

VANEMUISE KONTSERDIMAJA
19.09 kell 19 Eliitkontserdid.
Peterburi sillad

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

ISETUMENEVAD KLAASID NÜÜD SAMAS HINNAS
TAVALISTE PRILLIKLAASIDEGA!
VÄLJAS
TUMEDAD
SEES
HELEDAD

8.09 kell 21.30 Raen Väikene
16.09 kell 21.30 Fookus

Sumokas

22.09 kell 21.30 Hotshot

Ühtemoodi
tähed
all

ur

2 x täht
Ante
meridiem

TARTU ÜLIÕPILASMAJA

BIG BEN PUB

Püstolimark
ETV
saade

Ja

Prantsuse
kirjanik

Vaat

LINNARAAMATUKOGU

15.09 kell 21.30 Privil

lgp

Filmilavastaja

Kala

kuni 30.09 Evi Kauri maalinäitus Päeva valgel

22.09 kell 22 Elumees

Naisenimi
SEJ

KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU

8.09 kell 22 Eesti Gun ja Liisa

Tokkroos

Ansambel

8.09 kell 21 Vaiko Eplik ja
Jarek Kasar

NÄITUS

16TEIST KANNU

Suitsumark
Inglise k
asesõna

Lihatoode

13.09 kell 22.25 Wind River

KONTSERT

Toorium

TARTU UUS TEATER

23.09 kell 19 Eesti riiklik
sümfooniaorkester ja Annely
Peebo (metsosopran), dirigent
Kristiina Poska

8.–12., 14.09 kell 14.30; 13.09
kell 15.45 Tulbipalavik

Naisenimi
Toa osa

Hääletus

8.–12., 14.09 kell 22.30; 13.09
kell 16.30 Süvameri

TARTU ALEKSANDER

20.09 kell 19 Voldermar Kuslap 80: Siin on see laul

13.09 kell 19.30 Transformerid: viimane rüütel

Tšehhi
helilooja
Hullushoog

Nurm
Korvpalli- Endine
treener maletaja

PAULUSE KRIK

29.09 kell 21.30 Nedsaja Küla
Bänd
EESTI RAHVA MUUSEUM
22.09 kell 19 Stig Rästa

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

GENIALISTIDE KLUBI
9.09 kell 22 Genialistide klubi
11. sünnipäev ja Draama festivali lõpupidu
13.09 kell 19 Kuukuu

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

TARBIJA
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Uuno Kivilinnast

Klient on alati kuningas
Meedias valitseb valimiste eel nii palju negatiivsust, et tahaksin vastukaaluks kohe südamest
kedagi kiita.
Ainult häid sõnu väärib
Tartu lähedal paiknev Vanaema Köök. Olen sinna omal
ajal isegi tööle kandideerinud, kuid ülesanded lihatükeldajana osutusid siiski liiga raskeks. Ega ma iga ameti
peale ikka spetsialist ole,
hakkab kauboi neid lambaid
ja sigu seal siis raiuma? Soetasin sealt aga ühepajatoidu
tarbeks lambaliha, sest see
on matside sealihast oluliselt
maitsvam ja paar korda aastas endale seda ikka lubada
saan.

Koer ka ei söö
Nii kui liha potti panin, oli
köök äädikahaisu täis – ega
mina üheks korraks süüa ei
tee, ikka nädalaks ette. Kaks
korda sain seda pruukida, siis
läks juba hapuks. Võtsin pahandades ühendust ja võta sa
näpust: vahel on ikka kriitikast kasu kah.
Sõimasin turuhoones tegutseva firma korralikult läbi ja
polnud mingit probleemi: helistati tagasi ja küsiti lihtsalt,
kui palju kaupa hukka läks.
Saingi 2,6 kilo imeilusat lambaliha – ise olin ostnud mingid
närused kondid ja koguseliseltki palju vähem. Tegelikult
saan aru küll, et tootja siin
süüdi pole – lihtsalt müüjad
panevad liha ööseks äädikasse likku, kui lõhnad juurde on
tulnud.
Hoopis teised lood on Kadarbiku talu kapsastega. Ostsin neid kohe kolm kilo ja
panin kaks kilo liha juurde.
Lõpuks sai tulemus selline,
et koer ka ei söö – nii hapu,
nagu olnuks kapsad äädikaga
üle valatud. Uuriva ajakirjanikuna helistasin kohe firmasse, aga nemad süüd omaks ei
võtnud. Nemad andvat veterinaarametile proove ja kõik
olevat korras. Oleks võinud
mulle vähemalt uued kapsad
saata. Kõik läks sitamajja – ei

Uunole jääb mõistmatuks, kuidas võis eluaegne kodupood Kivilinna Konsum talle noa
selga lüüa. 
REIO LAURITS
tea, kust tünnipõhjast see solk
kokku kraabiti.

Pelglik Maire
Mind tunneb terve Kivilinna
Konsum turvamehest juhatajani. Soetasin kaks kasti Karl
Friedrichi õlut ja kolm lahtist
takkaotsa. Tulin juba poest
välja ja alles ukse peal hakkasin mõtlema, kuidas see mul
nii kalliks läks. Tegelikult pidi
kast maksma soodushinnaga
12 eurot, mulle aga müüdi tavahinna ehk 17ga.
Põrutasin tagasi letti ja poe
kõige vanem kassapidaja Maire hakkas kohe vabandama,

et maksab raha tagasi. Minul
pole mingit raha vaja, mina
vajan odavat õlut ja selleks on
mul minu arvates õigus: mis
hind väljas on, sellega oleks viisakas ka anda. (Tegelikult tarbijakaitse sellist õigust ei anna
- toim). Arvutas ja arvutas ja
andis lõpuks paar eurot tagasi.
Ukse peal pöörasin ringi

ja sain aru, et ikka jäi puudu.
Maire raiskas pool tundi mu
väärtuslikku aega, enne kui juhataja lõpuks olukorra klaaris
ja kogu raha kätte sain.
Kui järgmisel päeval patustanud müüja rinna pealt tema
nime prillidega kontrollima
läksin, püüdis ta seda kohe
kinni katta, aga sain ikka info
kätte. Jooksis mulle veel poolele koduteele järele ja seletas,
et mina tema hulluks ajan. Nii
ikka kliendile ei öelda, klient
on kuningas. Eks vanamutt
kardab vallandamist. Ajab veidi naermagi, kuid Kivilinna
kauboiga nalja ei tehta.

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

Tartu Rendibuss

Kambja
hoiu-laenuühistu

Juba 25. aastat teiega

EHITUS

Rendime soodsalt välja ruumi (37
m²) Tartu kesklinnas kuni 40 inimesele koolitusteks, seminarideks
jt üritusteks. Tel 503 5599, info@
helisevsonum.ee
Tuba poisstudengile. Tel 738 1089.
Alumiiniumkatuseredelite valmistamine. Tel 515 9155.
Ehitus- ja viimistlustööd (eraisik,
KÜ, firmad jms). Pikaajaline kogemus, töödele garantii, head hinnad!
Tel 510 0645.
Ehitus, katus, remont, viimistlus,
lammutustööd. Teeme üle Lõuna-Eesti. Tel 5858 6953.
Elektritööd. Tel 5609 3099.
Katuste ja puitfassaadide ehitusja remonditööd. Tel 515 7062.
Korstnate ehitus ja remont.
Tel 5624 0880,
marko.kukk.004@mail.ee

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

ÜÜRILE ANDA

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

KOOLITUS
Alustab tööd erakunstikool lastele. Juhendaja Robert Suvi.
Tel 5660 1023.
Arvuti algkursused septembris ja
oktoobris. Hind 45 €. Täpsem info
tel 742 8000, www.nort.ee
Emajõe Keeltekool: uued kursused. Tel 740 4050, info@emajoe.ee,
www.emajoe.ee.

KÜTE
Kõik ehitustööd ühest kohast:
www.innover.ee. Tel 5904 2174.
Kõik suuremad ja väiksemad
elektritööd! Pädevusega elektrik!
Tel 513 7844, www.elekter24.ee
Liiv, kruus, killustik (veoga).
Tel 510 0451.
Pottsepatööd. Tel 507 9037.
Rakkekaevude kaevamine,
puhastamine, süvendamine ja
remont. Rõngaste vahetamine ja
kaevupealsete ehitus. Üle Eesti.
Tel 557 4792.
Septikute paigaldus ja müük. Tel
5757 0202, erlend@eestiseptik.ee

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!

Teeme
ehitus-,
remondija
Korterid,
majad,
majaosad
elektritöid
Tel 5683 5395,
TartusülejaEesti.
maakonnas.
Siseehitus@gmail.com

Aitame kinnisvara

müümiselTel
ja 5333
üürimisel.
Teen torutöid.
2131.

Meelis Karu, tel 511 5949
Ene Lina, tel 504 8379
742 0240 • www.robinson.ee

Veo- ja tõsteteenus. Tel 507 9037.

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

KEEVITUSTEENUS
• malm
• alumiinium
• roostevaba

KINNISVARA MÜÜK

Ahju- ja katlapuud (50 cm, kuiv,
lepp, haab, kask). Tel 5301 1161.

Tel 7 420 240
5190 3394
www.robinson.ee

Kinnisvarateenused aastast 1997
3-toal korter Tartus (65,9 m², 4. k,
omanikult). Tel 5622 4802.

PVC-akende kampaania

4-toal korter Annelinnas otse
omanikult. Tel 508 7226.

4.-15. september

Ega tali taeva jää!

-58%

Viimane aeg akende vahetuseks!

valin
Mina d!
a
parim

tel. 744 1129
tartu@aknakoda.ee

Gert Suik, tel 515 3773

742 0240 • www.robinson.ee
KINNISVARA
OST
1-toal korter, kööktuba või vahetada krundi vastu Tartu lähedal.
Tel 5612 6628.
2-toal korter Tartus. Raha olemas.
Tel 5596 5358.
Krunt või remonti vajavad hooned Tartus. Tel 5889 1128.
Maagia Kinnisvara ostab või aitab
müüa Teie kinnisvara.
Tel 5855 0720, maagiakv.ee
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.

Alates 1958

TARTU MÜÜGIESINDUS:
Riia 128, E-R 9.00-18.00

Pooleliolev suvila Tartust 17 km
(40 m²,
saun, garaaž,
kasutada
Korterid,
majad,võib
majaosad
aasta ringi,
elekter,
settekaevud,
Tartus
ja maakonnas.
juurdeehituse võimalus, krunt 4200
Aitame kinnisvara
m², sellest 1300 m² hooldatud
müümisel ja üürimisel.
haljastus, 2900 m² jõe kaldavöönd).
Kai4760.
Persidski, tel 5190 3394
Tel 747

Täpsem info:

www.aknakoda.ee

SKP Invest OÜ ostab metsamaad,
raieõigust ja põllumaad. Aus
tehing, õiglane hind ja tasumine
kohe. Tel 508 0065, info@
skpinvest.ee, www.skpinvest.ee
Talumaja Tartumaal. Pakkuge
julgelt! Võib olla hooldamata ja
remonti vajav. Tel 522 5495.

Kaseküttepinnud pikad 3,0 ja
tükeldatud 50 cm, Tartumaal.
Tel 5662 5014.

Kasumetsa küttekontor. Erinevat
sorti kvaliteetsed küttepuud
veoga. Tel 529 2305, 734 9800,
www.kasumetsa.ee
Kuiv kaminapuu 30 cm, 40 l, kask,
lepp, kuiv kaseklopp .
Tel 5596 3058.
Kuiv kaseklopp 28-29 cm, 40 l
võrk, 2 €, 60 l 2,5 €. Tel 5591 5281.
Kuiv kasepind 30, 40, 50 cm.
Vedu, tšekk. Tel 5594 7098.
Kuiv kask, lepp 30, 40, 50 cm,
laotud m³. Kaminapuu kask, lepp,
30 cm, 40 l võrk. Tel 557 6177.
Kuiv lepp 30 sm 40 l võrk 1,9 €;
kask 2,1 €, lepp 40, 50 sm. Laotud
koorem, väiksed kogused, vedu
tasuta. Tel 521 2015.
Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puit- ja turbabrikett,
küttegraanulid. Vedu tasuta.
Tel 523 8332, 433 3130.

Kvaliteetne puidugraanul ja
puitbrikett, kuivad pakitud küttepuud ja kütteklots Küttehallist.
Transport tasuta! Tel 5687 8223,
www.kuttehall.ee
Küttepinnud: kask, lepp, haab.
Autole mahub 3*3 meetrist pakki ja
see on 9 ruumi. Tel 526 1028.

OTSIN TÖÖD
Sanitaartehnilised tööd soodsalt.
Tel 5361 5254, koitmaekalev100@
gmail.com

REKLAAM
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PAKUN TÖÖD
Abitöölisele viimistlusosakonda,
väljaõppe võimalus. Asukoht: Nõo.
Tel 528 3908, mati@wako.ee

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

Metsaveo autojuhile. Tööpiirkond
Lõuna-Eesti. Tel 5331 0826.

Pottsepatööd. Tel 507 9037.

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

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

Puitukse valmistajale.
Tel 508 7538, info@albero.ee

Müüa hobusesõnnik. Kohaletoomisega Tartus/Tartumaal.
Tel 501 8431.

jalt) ja kaevupumpade müük ning
paigaldus. Teeme töid ainult oma
kaevetehnikaga. Tel 5306 5322,
info@reovesi.ee

Pressin õunamahla.
Tel 5353 4624.

CE kallurijuhile. Tel 5663 5601.

PÕLLUNDUS

Plekksepatööd. Rihmerk OÜ,
Ringtee 1, Tartu, tel 517 2156,
plekksepp@hot.ee,
www.rihmerk.eu

Fekaalivedu, survepesu, ummistuste likvideerimine. Tel 558 8811,
www.fekto.ee.
FIE Raivo Kägo. Likvideerin ummistusi 24/7. Tel 521 4808.

Müüa hobusesõnnikut 80 l kottides. Hind 4.50 €/kott. Tartus tasuta
transport. Tel 5647 6281.

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.

Tasuta vanametalli, kodutehnika,
elektroonika, vanapaberi, akude
äravedu. Veame ka prahti prügilasse (7 €/m³). Tel 5825 9300.
Tervendamise ja harmoniseerimise seansid. Elena -energiaterapeut
ja rahva ravitseja (Moskva).
Tel 5360 9798.

Lastekaubad ja koolikotid Sõbra
keskuse 2. korrusel kuni -50%.
soiduoppe@gmail.com

Hauakivide ja plaatide valmistamine. Tel 5691 7488, www.kiviraie.ee
Kandlemees Sander - kandlemuusika ja laulud Su peole!
Tel 504 3202,
simmaniduo@gmail.com

Odavad rõivad, Kastani 121.
Müügil sügiskaup: lambanahad,
nahkkindad, joped jpm.
E- R 10-18, L 10-15.

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

TEENUSED

Kõige rohkem kuulutusi
soodsalt ja kiiresti!
alates 1 €

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

HAUAPIIRDED VAASID PINGID

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

Rendime tekstiilipesurit ja aurupesurit Tartus. Tasuta transport
Tartu piires! Tel 517 3277,
www.pesurid.ee

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

TERVIS
Rohkem infot prügitakso.ee.
Tel 53 700 700.
Santehnilised tööd. Likvideerin
ummistusi. WC-potid, boilerid,
valamud, kraanid, torud jne.
Tel 5621 7955.

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

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

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

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

Auto keretööd: taastamine,
ümberehitus, uued ja kasutatud
keredetailid. Garantii.
Tel 504 0334.
Boilerite puhastus, veemõõtjate
vahetus, san-tehnilised tööd.
Tel 5646 9025, 734 8044.
Estkolimine. Kolimisteenused ja
utiliseerimine Tartus ja üle Eesti.
Tel 5684 5888.

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

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

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

Erinevate kollektsioonide ost mündid, märgid, fotod, õllepudelid, paberrahad jm! Tel 5649 5292.
Hõbedast lusikad, pitsid, ehted,
esemed jm. Kokkuostudest kuni
kaks korda parem hind!
Tel 5649 5292.

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

VABA AEG

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

Nõukaaegsete märgikarpide, medalite, ordenite, fotoaparaatide,
mänguasjade jm ost!
Tel 5649 5292.
Nõukogudeaegne kaubanduse
entsüklopeedia (ТОВАРНЫЙ
СЛОВАРЬ, 9 köidet). Tel 5649 5292.
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.
Raamatud, ehted, vanavara.
Pakkuda võib kõiki esivanematest
jäänud asju! Parim hind!
Tel 5649 5292.
Setu ehted - sõlg (kuni 500 €), ketid, müntidest ehted jm! Ka muud
sõled ja ehted! Tel 5649 5292.

Pakume puhastusteenust (diivanid, vaibad, aknad, madratsid) Tartus. Tel 517 3277, www.pesurid.ee

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

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

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

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

Vanad fotod, fotoalbumid,
postkaardid, ka fotoaparaadid ja
objektiivid. Raha kohe!
Tel 5649 5292.

OST

Kunsti ost - maalid, graafika,
ikoonid, skulptuurid, pronksist
kujud jm! Parim hind!
Tel 5649 5292.

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

Kvaliteetne ja kiire õunamahla
pressimine Nõos. Tel 5686 0688,
veinitalu@gmail.com

Vaas 20 €. Kauplus Inderlin ostab
raamatuid, märke, hõbedat,
ehteid, kunsti, münte, nõusid jne.
Kompanii 4, tel 5803 6752.

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

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

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

Müüa üle 1000 raamatu ja ajakirja. Tel 748 0902.

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

.ee/kuulutus

SÕIDUKID

Müüa remonditud tigutool (riie
gobelään tumepruun mustriline) ja
harkader. Tel 5650 6714.

Soodusmüük kuni 17.09. Villasegulõng 12 €/kg, Saksamaa
linane kangas 12 €/m. Lõngapood
Ropkamõisa 10, Tartu. Tel 520 7727,
www.aardlakaubandus.ee

Jõe butiigis sügisesed joped ja
mantlid. Naiste XXL teksad ja
pluusid! Soola 10. Fb: Jõe butiik

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

MÜÜK

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

RIIDED

Kaubapesas Sõpruse pst 8 müügil
kasutatud riided, käekotid, mänguasjad, linikud. E-R 10-18

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

Sind vaevab stress, väsimus,
bronhiit, astma? Külasta soolakambrit. Anne 44, Tartu,
tel 5353 0118.

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.

Kaardid ennustavad, 24 h.
Tel 900 1727, ennustus.ee
Tule tasuta näidistreeningutele
Sansaara stuudiosse 9. septembril
kell 12-14:30. Tel 529 4740 Riina,
517 4560 Silja, www.sansaara.ee,
info@sansaara.ee

Üheteistkümnenda matka
kontrollpunkt on 10. septembril
avatud Kambja Konsumi juures
kell 11-14. www.facebook.com/
tarturattamatkad
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