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ÄRA BLUFI, SUL POLE PAREMAT TERASKATUSE PAKKUMIST!
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PAKUME KA PAIGALDUST JA JÄRELMAKSU!

MEIE PAKIS ON KÕIK KAARDID ÄSSAD!
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www.olly.ee
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Linna otsus kiskus PERE LAIALI
Vaksali patrioodi Astrid Asso karm juhtum
tõestab, kuidas liigne
kiindumine üürikorterisse valusalt kätte võib
maksta.
Kastani tänava kuulsaim
kunstnik Einar Asso on viimasel kahel aastal maalimisest
sootuks loobunud. Kaua oodatud suitsetamist tauniv teos
ootab teiste seas valmimisaega
määramatus tulevikus. „Korter-ateljee võttis linn meilt ju
ära ja kõik asjad on koridorikappi visatud. Tal pole lihtsalt
ruumi,“ selgitas ahastav abikaasa Astrid Asso.

Kindad kodututele
Nimelt pagendati pere üürilepingu lõpetamise tagajärjel
senisest ruumikast pesast kõrval paiknevasse ja tublisti kitsamasse korteriuberikku. „Mina
käisin keevitajana tööl ja kõik
tehti linnapea Urmas Kruuse
valitsemisajal tagaselja just sel
ajal, kui mu poeg sõjaväes oli,
nii et keegi ei saanud toimunust aimu ka,“ kurtis Astrid
Asso. „Mina pole ühtegi ostuega müügilepingut näinud.“
Asenduskorter on paraku
varasemast 12 ruutmeetrit
väiksem. „Nüüd olen olukorras, kus ma ei saa osta ühtki
mööblieset, kutsuda ainsatki
külalist – ühesõnaga täielik
kitsikus,“ nuttis Asso. „Mul oli
omal ajal ju palju hobisid – kudusin kodututele kindaid näiteks. Lõngu oli terve toatäis,
kuid nüüd pole suutnud nende
jaoks isegi kappi omale osta.“
Eriti pahandas kuue lapse
ema tõik, et ta oma kodust politsei abiga välja tõsta sooviti.
„Ust lahti ma muidugi ei teinud, sest noorem tütar hakkas

Helgest pereelust kodutänavas on Astrid Assole jäänud vaid kibedad mälestused. 

ERAKOGU

nutma ja see oli meile kõigile
täielik šokk. Ma ei ole sellest
siiamaani üle saanud, kuidagi
kohe pakitseb – eks king pigistab ja siis ikka ju karjud,“ analüüsis ta.
Vaatamata üürnikustaatusele jõudsid Astrid ja Einar
endise korteri korralikult üles
vuntsida. „Laed tõime madalamaks, soojustuse toppisime
seina, paigaldasime uue ahju,
seda küll linnavalitsuse kulul,“
rääkis pereema.

Romantika puudub
Lisaks lakkis Einar Astridi
meenutuste kohaselt põrandaid, võttis liistud lahti ning
pani loodigi. Astrid aga vaatas
kannatusi pealt ja pesi hoolsalt
mehe pesu. „Eluaeg on Einar
teistele inimestele kodusid ehitanud ja praegugi ehitab luksusmaju Šveitsis, sest tema tahab kõiki meie kuut ühist last
toetada – mina muidugi pean
ise leiba teenima,“ kiitis daam.
„Midagi romantilist see mees
mulle küll ei paku.“
Siiski on Astrid Asso kõnelenud vaid poolt tõde – nimelt
lõppes senine elu meeletu üüri-

võla tõttu. „Jätsin arved maksmata tõesti, kuigi abikaasa
mulle selleks raha andis, sest
mina mõtlesin eeskätt sellele,
kuidas pesupulbrit osta ja õhtusöök suurele perele laua panna,“ rääkis ta. „Pidasin end juba
omanikuks, mitte üürnikuks,
nii jäi maksmine tagaplaanile.“

Unistus vitraažist
Oma raevu on Asso hakanud välja elama endise kodu
uue omaniku arhitekt Kaspar
Kruuse peal. „Temal on nüüd
meie ilus vitraažuks, mille üle
eriliselt uhke olin – mees oli
selle ju ära klaasinud. WC-s
võttis seina maha, pani plaadid – tegi ilusaks ühesõnaga,“
heietas ta. „Kui kõik valmis
hakkas saama, võttis linn korteri käest ära. Mingit hüvitist
me ei saanud, meie kirjadele ei
vastata, kõik vaikitakse maha.“
Kruuse kinnitas omalt poolt,
et tal on väga kahju, kui Asso
on kahju kannatanud, aga
tema seda põhjustanud pole.
„Korteri ostsin linnavara osakonna avalikult oksjonilt. See
korter oli linna oma ja linn
müüs seda täpselt sellises sei-

sukorras, nagu see tol hetkel
oli. Korteris puudus vesi, gaas,
elekter, küte,“ tõdes ta.
Samuti ei teavitanud linn
Kruuse sõnul ostuhuvilisi, et
korteris oleks kellelegi teisele
kuuluvaid esemeid. „Korteriga tutvumine oli avalik, isegi
mitu kokkulepitud külastuse aega oli. Huvilisi oli palju,“
meenutas ta.

Seostab meeriga
Nüüd aga peab Kruuse taluma Asso süüdistusi, otsekui
oleks ta korteri kuidagi ebaseaduslikult saanud. Fantaasia on
arenenud koguni nii kaugele,
et loo taga nähakse mehe sugulust Urmas Kruusega. „Tegelikult on meil täiesti juhuslikult sama perekonnanimi, aga
mingit teadaolevat sugulust ei
ole. Pealegi ei puutu linnapea
üldse linnavara müügi tehingutesse,“ sõnas Kruuse. „Astrid
on korduvalt minult igasuguste väidetavalt tema asjade eest
raha nõudnud, mõnes kirjas ta
nõuab lihtsalt üldiselt ülekohtu hüvitamist, konkreetseid
summasid nimetamata.“
Astrid Asso jääb enda juur-

de – korterikriis on tema
peresuhteid drastiliselt pingestanud. Kord juhtus isegi
selline koletu lugu, et poeg tuli
väsinuna ajateenistusest koju,
kuid magama panna polnud
teda kuhugi ja tuli Hektori
hotelli viia. „Kindlat töö- ja
elukohta tal ju pole, peab erinevates kohtades ööbima. Teeb
haltuurat, aga eks vahel ikka
võtab nina täis ja nii teda ära
kasutatakse,“ märkis Asso.
KAUR PAVES
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LUGEJA KIRI
Miks mõnitate?
Kui kaua kestab Tartu linnavalitsuse ja Eesti Raudtee
poolt Tartu linna elanike ja
Näituse ülesõidul sõidukitega liiklejate mõnitamine?
Siin ei pea olema teeinsener, et mõista kõnealuse raudteeülesõidu
ebarahuldavat seisukorda
ja seda juba aastaid. Miks
olukord püsib siiani muutumatuna? Mida on vaja
selleks, et ükskord see pidev murekoht korda tehtaks? Kas häbi ka pideva
tegevusetuse tõttu vähemalt natukenegi on?
Parim remondiaeg ehk
suvi on möödunud ilma, et
objektil oleks midagi tehtud.
Kas taas hakatakse remontima talvel lumega, et mitte
mingil juhul töö kvaliteetne
ei saaks või oli varasem lubadus lihtsalt üks tühi lubadus valimiste aastaks?
Võite arvestada, et sellise saamatuse, tegevusetuse ja linnaelanike
muredesse ükskõikselt
suhtumise tõttu võib häälte arv peatselt ees olevatel
valimistel üsna kasinaks
osutuda. Kui ei saa Eesti Raudteega asju aetud,
andke amet üle inimesele,
kes sellega hakkama saab.

Urmas Mets

teedeteenistuse juhataja
Eesti Raudtee andis päringule kinnituse, et Näituse
tänava raudteeülesõidukoha remonditöödega
alustatakse oktoobri alguses ja eeldatavalt kujuneb
remondiperioodiks paar
nädalat. Põhjus, miks remonditööd on lükkunud
suvekuudelt oktoobrisse on tingitud asjaolust,
et suvekuudel remonditi
korraga nii Vaksali kui Riia
ja Lembitu tänavat. On ju
kõigile arusaadav, et sellisel perioodil ei oleks olnud võimalik samaaegselt
teha remonditöid ka üle
sõidul. Palume vabandust
ebamugavuste pärast, mis
paratamatult kaasnevad
tänavate remonditöödega
ja mis teedeehituses langevad suhteliselt piiratud
ajalisele perioodile.
Allikas: Tartu LV

Ühistulahingud
kolisid blogosfääri
Trepikoja stendidele
ööhämaruses pilapiltide paigaldamine jääb
korteriühistute siseheitlustes eilsesse päeva –
uus trend on oponente
kottida sotsiaalmeedias.
Suunanäitajaks ülejäänud
kannatajatele pürgib heade
mõtete linna esindajana Ristiisa pubi haldusjuht Arno Kõressaar, kes on Vasara tänava
kodumajas elanud 15 aastat.
Mullu viskas mehel aga korteriühistu juhatuse hoolimatus lõplikult üle ning ta avas
internetiavarustes rikkumiste
paljastamiseks mahuka blogi.

Koosolek päise
päeva ajal
Täpsemalt huvitab Kõressaart, kuidas ikkagi kujunevad arusaamatud summad
kommunaalteenuste arvel
– sarnases kõrvalmajas tuleb
ju näiteks haldusteenuse eest
maksta poole vähem. „Kui eelmisel kevadel hakkasin uurima ühistus toime pandud ja
pandavaid kelmusi, vähenesid
kohe üldelektri,
ja mis peamine, prügiarved,“ selgitas
ta. „Mõlemad
on teatavasti
artiklid, mis
ajas ei odavne,
vaid kallinevad.“
Kõressaare
jaoks on selge ka süüdlasperekond:
korteriühistu
esimees Rein
Värv ja tema
raamatupidajast abikaasa
Sirle Värv, kes ise
kommentaaride jagamisega tõrksaks jäävad. Paslikuks
tõendiks peab Kõressaar tõika,
et ühistu on viimasel kuuel
aastal jätnud esitamata ma-

jandusaasta aruanded ning
hoidub ka üldkoosolekutest.
Nii allubki vastaspool tema
hinnangul vaid otsesele avalikule survele: „Õnneks pärast
viimast blogikannet, mis puudutas kõrget prügi hinda, langes kohe kahe kuu prügiarve
üle 33%!“

Vangla filiaaliks
Viimati kutsuti koosolek
kokku esmaspäevasel päeval
kell 12. „Kahjuks pole järgitud
head tava – miks me küll ei
imesta –, et ühistu koosolekud
peaks toimuma töövälisel ajal.
See on seletatav vaid esimehe
huviga, et koosolekule tuleks
võimalikult vähe inimesi,“
arutles Kõressaar. „Miks? On
midagi varjata, et asju korralikult majas ei aeta?“
Rein Värvi väitel tuleb aga
enamik reaalselt suures majas
elavaid inimesi koosviibimisele
alati kohale. „See tähendab 1015 korteriomanikku, mistõttu
koosolek pole pädev punkte
läbi arutama,“ märkis ta.
Värvi arvates võib nende
maja mõne teisega võrrelda

vaid inimene, kes teemast
mõhkugi ei jaga. „Üürnikega
on kõige rohkem probleeme.
Keegi vist ei teagi, et meie
majast on neli-viis inimest
tapetud, üheksa-kümme loomulikku surma surnud ja üks
teinud enesetapu, kõigi nende
juhtumitega olen mina pidanud tegelema,“ ütles ta. „Kuna
Tartu vangla asub põhimõtteliselt üle põllu, on sealt majast
meile tuldud ja siit sinna mindud. Kõige staažikam on 50
aastat vana ja sellest 27 kinni
istunud.“
Värv tunnistas küll, et aruanded on tõepoolest esitamata
jäänud. „Tegelikult see polegi
nii suur rikkumine kui näiteks
oma iga-aastase üüritulu mitteesitamine maksuametile või
liikluses kiiruse ületamine,“
lisas ta samas.
Kõressaarele jäävad selgitused paraku väheveenvaks,
mistõttu ta kavatseb aktiivset
blogimist jätkata. „Maksame
palka neile, kes oma tööga hakkama ei saa,“ resümeeris ta.
KAUR PAVES

3

LAUSEGA
Saksa päev

Iga 11. töökoht

Saksa kultuuri instituut (Kastani 1) peab pühapäeval kell
14-18 saksa keele päeva,
kus pakutakse nii võimalust
mängida 100 aasta vanusel
tiibklaveril Bechstein kui õppida saksa keelt.

Teise kvartali seisuga paikneb 9% vabariigi 12 000 vabast töökohast Tartus.

72 000

korda vurati augustis rongiga
Tartu ja Tallinna vahel.

Raamidest välja
Rahvusvahelised raamatukogupäevad „Astu raamidest
välja!“ kajavad vastu ka linnaraamatukogus – nii näiteks
jagatakse 15. septembril Annelinna harukogus tarvilikke
õmblemisnippe.

Tihe öö Ülikoolis
10. septembri varahommikul
läksid Ülikooli tänava meelelahutusasutuses tuttavad
nii kähmlema, et kannatada
sai 29-aastane naine. Sama
kuupäeva sees läksid samas
kohas kättpidi kokku 37- ja
25-aastane härra, kes kainenema toimetati.

Ülikooli ripatsiks
Eesti biokeskus ja Tartu observatoorium said valitsuselt
rohelise tule Tartu ülikooliga
liitumiseks, mille eesmärk on
teadus- ja arendustegevuse
konkurentsivõime tõstmine
ning teaduse tihedam seostamine kõrghariduse ja ettevõtlusega.

Kalm taidleb
eurovolinikuga
Euroopa Komisjoni haridusvolinik Tibor Navracsicsi
ja Tartu ülikooli rektor Volli
Kalm arutlevad 22. septembril haridusministeeriumis interaktiivses vormis Euroopa
Liidu noorte ning hariduse
teemadel. Külalistele pakutakse einetki.

SÄHVATUS

Õpi rändureid
tundma
Linnavalitsuse sotsiaal- ja
tervishoiuosakond korraldab 2. ja 3. novembril VSpas
sotsiaalhoolekande aastakonverentsi, mis keskendub
uussisserändajatega seotud
teemadele. Registreeruda
saab linna kodulehel.

Tunnusta pedagoogi
Rae haridusosakond ootab
15. septembriks kandidaate
õpetaja elutöö 5000euro
sele auhinnale. Nominendid
tuleb saata ho@raad.tartu.ee
või Raekoja plats 12.

Ettevõtted reas
Enim töökohti lõi mullu linnas
Lydia Hotell, suurim ekspordikasvataja oli Kodumaja, suurim investeerija Tartu Keskkatlamaja ja kiireima kasvuga
väikeettevõtja KRC Ehitus.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

EI MIDAGI LIIGSET: korralikku vaate nautimist kipub
ülearune konstruktsioon vaid segama.  KAUR PAVES

Tartu Ülikooli Hambaarstiteaduse instituut
pakub võimalust soodustusega hambaraviks
III kursuse üliõpilaste juures
sügissemestri jooksul.
Ravi on tasuta, lisanduda võib tasu
röntgenülesvõtte eest.
Registreerimine ja täpsem info E ja N tel 731 9857 kl 8-12
aadressil Raekoja plats 6-219.
NB! Vastuvõtuaegade arv on piiratud.
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Küsimus, kas sel aastal müük toimub või
mitte, osutub meeletu huvi tõttu puhtalt
retooriliseks. 
ERAKOGU

Palametsa
pajatused
434.

Annelinn müüb
PAGULASTE NIMEL
kodusid tühjaks
Pühapäeval kell 11-15
peetakse Annelinnas
Männi tänaval kogukonnaalgatusena mitme
pere aiamüüki ja kohvikutepäeva, mille raames
osalevad majapidamised kauplevad endale
ebavajalikuks muutunud asjadega ja avavad
pop-up-kodukohvikud.
Algatuse idee pärineb korraldaja Kerly Ilvese sõnul Põhja-Ameerikas väga levinud aiamüükide näitel. „Üle ookeani
on taoline perele mittetarvilike asjade omaalgatuslik mahamüümine väga tavaline. Sellise
tegevuse käigus on võimalik
teha endale kodus ruumi juurde, teenida veidi lisaraha ning
anda asjadele uus elu,“ selgitas
ta.

Kummardus veganitele
Kui aga üritust korraldatakse kogukonnaga, on see võimaluseks tutvustada ka oma

piirkonda, tõekspidamisi ning
luua ühtsustunnet. „Kohvikutepäevad on üha enam eestlaste seas populaarseks muutunud ja seetõttu on suurem
rõhk kolmandal Männi tänava
aiamüügil just toidupakkumisel,“ sõnas Ilves.
Aiamüügil osalevad seitse Annelinna majapidamist
Männi tänavalt. Müügiks pakutakse riideid, kodutarbeid,
mööblit, nipet-näpet ja päevaks avatakse kodukohvikud.
Erilise boonusena saavad kõhu
täis veganid. „Suure tõenäosusega saab osta värskeid aiasaadusi või neid tasuta koju viia,“
lubas korraldaja.
Ilvese kinnitusel pakuvad
osalejad müügil asju taskukohaste hindadega. „Osa asjadest, mida müüa ei õnnestu,
annetavad tänavate elanikud
MTÜ Eesti Pagulasabile, kes
aitavad korjandusega Eestis
rahvusvahelise kaitse saanuid,“ lisas ta. „Külastajatel on
samuti võimalus annetustega

TORE

Olgu või ühe aknaruudu taga, aga igal kodul on oma lugu. Olgu või ühe akna

KINNISVARA

Müügikuulutused
on maakleri visiitkaart.
Kui soovid, et Sinu
kinnisvara müügikuulutus
poleks “nagu teistel”,
kirjuta või helista.

info@torekinnisvara.ee
511 6923
Igal kodul on oma lugu. Olgu või ühe aknaruudu taga, aga igal kodul on oma

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

Tartu Rendibuss

anda oma panus organisatsiooni heaks.“

Saaste vastu
Ürituse korraldavad osalejad
ühiselt oma jõududega, appi on
tulnud head sõbrad ja tuttavad
vabatahtlike näol. Aiamüük on
külastajatele tasuta ja avatud
vaid ühel päeval. Täpsemad juhised on leitavad kogukonnalehelt facebook.com/aiamyyk.
Aiamüük püüab Ilvese ning
tema kaaskorraldaja Susanna
Yliniemi-Liiasi visiooni kohaselt koondada aktiivseid majaomanikke, kes usuvad kodanikuühiskonda ning kelle soov
on asjadele uut elu andes säästa
loodust võimaliku saastusohu
eest, mida tihti prügimäele rändavad asjad endast kujutavad.
„Lisaks soovime suurepärast
aiamüügi ideed tutvustada rohkematele inimestele, et ka neid
kogukonnaalgatuse korras selliseid üritusi tulevikus korraldama kutsuda,“ märkis ta.
KAUR PAVES

Hea noor tööotsija vanuses 16-29!*
pakub TASUTA praktilist KOOLITUST

„Kuidas jõuda oma unistuste töökohani“,

kus saad teada rohkem enda võimaluste ja tööturu kohta
ning julgust teha häid valikuid. Koolituse (kokku 130 h) osad on:

1. Ettevalmistus tööotsinguks, 41h, 4. Karjääritee planeerimine, 16h
2. Töövestlus, videotreeningu meetod, 19h 5. Arvuti tööotsingul, 8h
6. Tööklubi, 30h
3. Tööõigus, 16h
Koolitusele järgneb tööpraktika sobivas ettevõttes, samuti võimalus minna
erialasele kursusele ja saada tasuta nõustamist (psühholoogiline, karjääri-,
sõltuvus-, tööõigus- ja võlanõustamine). Koolitus on TASUTA.
Transpordikulud kompenseeritakse, koolitusel on tasuta toitlustamine.
Vajalik on REGISTREERUMINE enne infotundi, mis toimub 27.09.2017
kl 13, kontakt 511 8793 või margit.tago@jmk.ee
Asukoht: Tartus Lutsu 14a, II korrusel,
Avatud Hariduse Liidu ruumides.
Vaata ka www.jmk.ee
Tegevusi toetab Euroopa Sotsiaalfond ja
Tartu Linnavalitsus.
*oodatud on noored,
kes ei ole omandanud kõrgharidust

VABA AEG
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Uuno Kivilinnast

RISTSÕNA

Antikangelane Anti
Kogu Annelinn teab, et
minust Petserisse sohikaksikud Šaša ja Maša
maha jäid, kuid tegelikult
on mul ka kaks poega
täiesti ametlikust abielust.

(selle eest peab usuvendi küll
kiitma, et eesti keele saavad
nad kolme kuuga paremini
selgeks kui mõni venelane 30
aastaga), rebisin ühelt kohe nimesildi eest ja ähvardasin peksa anda. Olen ikka kõva mees
küll: kaks maailma võimsaima
riigi esindajat pagesid minu
eest nagu jänesed.

Nooremale poisile Ahtile
mul suuri pretensioone pole
– tubli karune töömees nagu
isagi ja ka naistevalikuga
enam-vähem täkkesse pannud. Aga Anti… vahel ikka
imestan, kui kaugele võib käbi
kännust kukkuda.

Tütarde uputus

Vahi torni
Meie teed läksid lahku juba
Anti varases nooruses, kui tema
ema minu juurest alatult minema pages. Kui ta siis paljude aastate järel mulle täiskasvanuna
külla saabus, pani esimese asjana hambaharja ja piibli lauale.
Mina usklikke ei salli – kui Jehoova tunnistajatest mutid tänaval oma Vahitornidega vehkima tulevad, tean kohe nähvata,
et vahtige ise oma torni.
Ometi on pojal kaks kõrgharidust: kõigepealt lõpetas EPA
ja siis läks veel spordimeditsiini õppima. Aga ega tuupimine
veel meheks tee ega matsi riku.
Ameeriklased, kes üksvahe
hoolega ülikondades mööda
Tartut ringi töllerdasid ja võõ-

rastega juttu tegid, suutsid ka
minu poja oma usku pöörata.
See on ikka lausa vastik: mina
olen olnud nii aus oktoobrilaps
kui komnoor, kuid sealjuures
ikka terve mõistuse juurde jäänud, poja elu aga suutsid mingid jobud istmikku keerata.
Küllap olete tähele pannud,
et viimasel ajal neid mormoone enam tänavapildis näha
pole. Selle eest võite tänada
Uunot Kivilinnast. Kui kaks
tölli kord mulle ligi tikkusid

Nagu ikka, seisis loo taga
tegelikult naine. Kuidas võis
Anti nii loll olla, et nelja lapse
emaga naitus? Noor mees rikkus oma elu sellise kaasavaraga lihtsalt ära ning muutus
jänkidele kergeks saagiks.
Olen noorte juures Anne tänava üheksakorruselises majas isegi külas käinud. Naine
oli bioloog ja kõik kohad kodus
mingeid akvaariume täis, kõige suurem neist 600-liitrine.
Iseenesest ju imeilus, kuid võite ise arvata, kui ruumikas seal
lastega elada oli.
Pojal tuleb varsti 40 aasta
juubel, kuid ma ei tea tema
aadressi, telefoninumbrit ega
mitte midagi. Armas Anti, kui
oled veel elavate kirjas, siis võta
oma isaga ajalehe vahendusel
ühendust. Saaksime korraldada vahva taaskohtumise nagu
saates „Sind otsides“.

SügiSpuhkuS
kubijal
(3 päeva, 2 ööd)

Tanel Kangert
Kahekordne Tartu Rattamaratoni võitja

Tule naudi sügisest turgutavat
massaaži Eestimaise raviturbaga!
Terviseturba toime põhineb soojuse, bioaktiivsete
ainete ja antiseptiliste omaduste koosmõjul.
• 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
• Magneesiumsoola jalavann 20 min
• Käimiskeppide ja/või minigolfi kasutamine
Pakett kehtib kuni 30.11.2017

Rattapartner:

Maratoni kodu:

Meediapartner:

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

Hind
alates

95

€

inimene

Pakettide täielik valik
ja eripakkumised
www.kubija.ee
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VABA AEG

Neljapäev, 14. september 2017
Rakkekaevude kaevamine,
puhastamine, süvendamine ja
remont. Rõngaste vahetamine ja
kaevupealsete ehitus.
Tel 557 4792.

EHITUS

KINO
CINAMON
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!

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

15.–21.09 kell 18.45 Armastusest. Ainult täiskasvanutele

Ehitus- ja viimistlustööd (eraisik,
KÜ, firmad jms). Pikaajaline kogemus, töödele garantii, head hinnad!
Tel 510 0645.

15.–21.09 kell 21 Autod 3
15.–21.09 kell 17.10 Barry
Seal: Mees üle Ameerika

Ehitus, katus, remont, viimistlus,
lammutustööd. Teeme üle Lõuna-Eesti. Tel 5858 6953.

15.–19., 21.09 kell 13; 20.09
kell 12.45 Džungliässad

15.–18., 20.09 kell 22; 19.,
21.09 kell 22.20 Logani õnn

Imelaps

1-toal valgusküllane ahiküttega
korter kesklinna lähedal. Otse
omanikult. Tel 507 4879.

Katuseredelite valmistamine.
Tel 515 9155.

15., 18.09 kell 21.45; 19.–
20.09 kell 21.50; 21.09 kell
22.30 Palgamõrvari ihukaitsja

GENIALISTIDE KLUBI
15.09 kell 22 Meisterjaan

VANEMUISE
KONTSERDIMAJA

24.09 kell 13.30 Muusikaline
perepäev
PÜSSIROHUKELDER

15.–21.09 kell 16.30 Tulbipalavik

16.09 kell 21.30 Sada & Seened

RISTIISA PUBI
21.09 kell 21.30 Irena & Ivar
Hansen
23.09 kell 21.30 Privil
28.09 kell 21.30 Raen Väikene
30.09 kell 21.30 Fookus
TAMMELINNA
RAAMATUKOGU
22.09 kell 18 muusikaõhtu
Meelemetsade laulud. Viisistatud luulepärleid kitarrihelide
saatel esitavad Jaan Sööt ja
Andrus Hämäläinen
TARTU ÜLIKOOLI AULA

15.09 kell 22 Marco Margna

KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU

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

25.09 kell 17 Florian Kitt (tšello, Austria) ja Harald Ossberger (klaver, Austria)
TARTU ÜLIÕPILASMAJA

Liiv, kruus, killustik (veoga).
Tel 510 0451.

Pakume „võtmed kätte“ ehitust
eramule Tartumaal. Portfellis üle
saja valmisprojekti. Paketi hind 1100
€/m². Helista või kirjuta ja küsi lisa!
Tel 5358 9888, info@pro-build.ee
Pottsepatööd. Tel 507 9037.

20.09 kell 18 Tartu Tudengipäevad: Songbattle
TUBINA SAAL

Ostan kinnisvara kiirmüügi hinnaga. Tel 5620 4096,
megara@hot.ee

Perekond ostab suurema krundiga maja Tartus või selle lähiümbruses. Võib vajada remonti ning omanik võib sisse elama jääda. Vastu
oleks pakkuda ka ahiküttega,
3-toaline remonditud üliväikeste
kuludega korter Tartu kesklinnas
+ raha. Tel 5884 1628,
andreslatt@mail.ee
Talumaja Tartumaal. Pakkuge
julgelt! Võib olla hooldamata ja
remonti vajav. Tel 522 5495.

23.09 kell 16 Rootsi meeskoor
Veteraner ur Orphei Drängar

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.

Citroen Jumper (2014) • 9 kohta • püsikiirushoidja

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

ASSA
ABLOY
kohvri
kinnitusrihm

LINNARAAMATUKOGU

20.09 kell 18 Raamatuesitlus
ja vestlusõhtu. Külas on raamatu Minu Okeaania. Tagasi
kiviaega? autor Lembe Mõttus

Tel 514 2173

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!

BUSSI RENT alates 50€ päev

MUU
20.09 kell 10.30 Muinasjutuhommik lastele, kavas on Miks
kivid enam ei kasva ja üks
muistne õpetlik lastejutt

30 cm, 1 ruum = 37 € / 39 €
40 cm, 1 ruum = 34 € / 37 €
50 cm, 1 ruum = 32 € / 35 €

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

LINNARAAMATUKOGU

kuni 15.09 Tartu lastekunstikooli näitus Lõputööd

LÕHUTUD KÜTTEPUUD
toores lepp / kask

Kõik suuremad ja väiksemad
elektritööd! Pädevusega elektrik!
Tel 513 7844, www.elekter24.ee

kuni 30.09 Evi Kauri maalinäitus Päeva valgel

kuni 14.09 raamatunäitus John
Galsworthy 150

Tel 5681 6905.
www.balticloghouses.ee
Annikoru, Konguta vald

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

15.09–14.10 Peeter Visteri õlimaalide näitus Looduse värvid

BIG BEN PUB

22.09 kell 19 Stig Rästa

NÄITUS

Metsakinnistud (ka läbiraiutud),
põllumaa ja raieõigus. Metsakinnistute ost ka koos hoonetega,
hüpoteegiga, looduskaitsealadega ja kaasomandiga. Tel 523 4445.

Teeme uuele kaubale ruumi!

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

22.09–30.09 raamatunäitus
Gustav Suitsu ja Juhan Liivi
luuleauhindade laureaadid

22.09 kell 22 Elumees

EESTI RAHVA MUUSEUM

KOOLITUS

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

20.09 kell 19 Voldermar Kuslap 80: Siin on see laul
23.09 kell 19 Eesti riiklik
sümfooniaorkester ja Annely
Peebo (metsosopran), dirigent
Kristiina Poska

Maagia Kinnisvara ostab või aitab
müüa Teie kinnisvara.
Tel 5855 0720, maagiakv.ee

kuni 14.09 akrüülmaalide näitus Värvid meie ümber

16TEIST KANNU

30.09 kell 21.30 Svips

Korstnate ehitus ja remont.
Tel 5624 0880,
marko.kukk.004@mail.ee

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU

KONTSERT

29.09 kell 21.30 Nedsaja Küla
Bänd

Katuste ja puitfassaadide ehitusja remonditööd. Tel 515 7062.

MAARJA KOGUDUS

15.09 kell 23.30 Smilers

22.09 kell 21.30 Hotshot

2-toal korter Tartus. Raha olemas.
Tel 5596 5358.
Katusetööd, fassaaditööd, vundamentide remont ja soojustamine, vihmaveesüsteemid.
Tel 5649 4929.

22.09 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund , esineb
Anna Humal (orel)

15.–20.09 kell 14.50, 19.30,
22.10; 21.09 kell 14.50, 22.10
Treenitud tapma

16.09 kell 21.30 Fookus

KINNISVARA OST

19.09 kell 19 Eliitkontserdid.
Peterburi sillad

15.09 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund , esineb
Elke Unt (orel)

15.09 kell 21.30 Privil

ja üürimisel.
3-toal müümisel
korter Tartus
(65,9 m², 4. k,
Kai Persidski,
tel4802.
5190 3394
omanikult).
Tel 5622
Gert Suik, tel 515 3773

JAANI KIRIK

20.09 kell 13.50, 17; 21.09 kell
13.50, 17.20 Eellinastus: Lego
Ninjago film

2-toal
ahik korter
otse
omanikult.
Korterid,
majad,
majaosad
Peale kella
18 helistada
Tartus
ja maakonnas.
tel 5893 1947.
Aitame kinnisvara

4-toal
otse
742korter
0240 •Annelinnas
www.robinson.ee
omanikult. Tel 508 7226.

30.09 kell 21 Mang Ont plaadi
Võhk esitlus

20.09 kell 19.15; 21.09 kell
19.30 Eellinastus: Kingsman:
Kuldne ring

Anname Tartu kesklinnas soodsalt
kasutada ruumi koolituste, kursuste jt ürituste läbiviimiseks (37
m², kuni 40 inimest). Tel 503 5599.

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

1-toal korter Tartus Karlovas (5/5,
kivimaja, soodsad ülalpidamiskulud). Tel 557 3440.

15.–19., 21.09 kell 17; 20.09
kell 16.50 Paarimees

19., 21.09 kell 20 Naisteõhtu:
Tagasi kodus

ÜÜRILE ANDA

Kinnisvarateenused aastast 1997

15.–21.09 kell 21 Nurjatu
vanaema

15.–18.09 kell 19; 19.–21.09
kell 21.40 Seitsme õe saladus

2-3-toal korter. Tel 5561 4114.

Tel 7 420 240
528 5880
www.robinson.ee

15.–21.09 kell 11.30, 13.10
Nukatuka metsarahvas

15., 18.09 kell 14.20, 19.20,
21.30; 16.–17.09 kell 14.20,
19, 21.30; 19., 21.09 kell 14.20,
19.20; 20.09 kell 14.10, 19 See

1-toal korter. Tel 503 2345.

KÜTE

15.–21.09 kell 14.30 Madame

15.–18.09 kell 11.45, 13.45, 16;
19.09 kell 11.45, 13.45, 15.45;
20.–21.09 kell 11.45, 16 Paras
pähkel 2

KINNISVARA MÜÜK

Elektritööd. Tel 5609 3099.

15.–19.09 kell 12.30, 15.15,
17.20; 20.09 kell 12.15, 15;
21.09 kell 12.30, 15.15 Emoji
film
15.–18., 20.09 kell 18, 20;
19.09 kell 17.45, 20.10; 21.09
kell 18, 20.10 Imelaps

Tartus ja maakonnas.
Teeme ehitus-, remondi- ja
Aitame kinnisvara
elektritöid üle Eesti. Tel 5683 5395,
müümisel ja üürimisel.
Siseehitus@gmail.com
Meelis Karu, tel 511 5949
Veo- ja
tõsteteenus.
Tel8379
507 9037.
Ene
Lina, tel 504
742 0240 • www.robinson.ee

ÜÜRILE VÕTTA

12 €
17 €

Korpuse laius
62 mm.
3 numbrikombinatsiooni
Tugev, 2 m
pikkune,
polupropüleenist rihm
ulatub kaitsma erinevates
mõõtudes kohvreid.

Asume Lõunakeskuses
(Liuvälja ja Myfitnessi naabruses)

www.palmett.eu

Kollane
Mõõt 660x140
Köie diameeter 10 mm

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

KEEVITUSTEENUS
• malm
• alumiinium
• roostevaba

REKLAAM

Neljapäev, 14. september 2017
Kuiv kasepind 30, 40, 50 cm.
Vedu, tšekk. Tel 5594 7098.

Rahvalikud laulud ja kandlelood
Teie peole: Simmaniduo ja Kandlemees Sander. Tel 504 3202.

Kuiv kask, lepp 30, 40, 50 cm,
laotud m³. Kaminapuu kask, lepp,
30 cm, 40 l võrk. Tel 557 6177.

Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puit- ja turbabrikett,
küttegraanulid. Vedu tasuta.
Tel 523 8332, 433 3130.

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

Rakke- ja salvkaevude puhastamine, süvendamine, kaevamine
ja remont. Vajadusel ülemiste
rakete vahetamine. Tel 5638 1774.

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.
Müüa Toyota Auris Active Plus 1.6
(97 kW, 2013, automaat, bensiin,
luukpära, ls 58 000 km, 12 000 €).
Tel 5665 0717.
Sõiduautode kokkuost. Väga
kiired tehingud! Raha kohe kätte.
Tel 553 3060, info@carus.ee

Hauakivide ja plaatide valmistamine. Tel 5691 7488, www.kiviraie.ee
Hekkide ja viljapuude hooldus
ning tööd ohtlike puudega. Tel
5699 9884, laur@puujuuksur.ee

Rakkekaevude kaevamine,
puhastamine, süvendamine ja
remont. Rõngaste vahetamine.
Tel 557 4792.
Riiete parandamine ja uuendamine. Sepa turg, Sepa tn 21, Tartu.
Tel 5345 9478.
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Sõled, prossid, ehted, merevaik,
kullast kellad ja ehted, ka hambakuld. Raha kohe! Tel 5649 5292.

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

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

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

TEENUSED

Rohkem infot prügitakso.ee.
Tel 53 700 700.

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

Küttepuud (kask, 40 l, septembris
2 € kott, min kogus 20 kotti). Tartus
vedu tasuta. Tel 528 5158.

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

OTSIN TÖÖD
Leiame koduabilise, lapsehoidja,
hooldaja. Tel 5340 2265,
www.pihel.ee pihel@pihel.ee
Sanitaartehnilised tööd soodsalt.
Tel 5361 5254, koitmaekalev100@
gmail.com

PAKUN TÖÖD

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ
Autoklaaside müük, paigaldus,
parandus, toonimine.
Klaasikahjude käsitlemine.
SIXKLAASID OÜ Tähe 127,
Tartu. Tel 5067180. www.sixklaasid.ee

CE kallurijuhile. Tel 5663 5601.
DuNord pakub tööd nõudepesijale, köögiabilisele, teenindajale,
abikokale ja kokale. Tel 517 6509,
info@dunord.ee

Otsin osalise koormusega abitöölist-koristajat ehitusele. 5054018
Puitukse valmistajale.
Tel 508 7538, info@albero.ee

PÕLLUNDUS
Kohaletoomisega laagerdunud
hobusesõnnik. Tartus ja Tartumaa.
Tel 501 8431.
Müüa hobusesõnnikut 80 l kottides. Hind 4.50 €/kott. Tartus tasuta
transport. Tel 5647 6281.
Toidukartul kojutoomisega
(Vineta, Gala, Flavia, Laura).
Tel 5300 3523, peeter4808@hot.ee

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

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

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.

Transport ratastooli ja raamiga.
E–R tel 5849 4588.

TUTVUS
Mees 80+/70 lesk, soovib tutvuda
sobivas vanuses naisega. Sobivusel kooselu. Tel 561 1151.

MÜÜK

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

VABA AEG

Alumiiniumkatuseredelite valmistamine. Tel 515 9155.

Kõige rohkem kuulutusi
soodsalt ja kiiresti!

.ee/kuulutus

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

alates 1 €

Boilerite puhastus, veemõõtjate
vahetus, san-tehnilised tööd.
Tel 5646 9025, 734 8044.
Estkolimine. Kolimisteenused ja
utiliseerimine Tartus ja üle Eesti.
Tel 5684 5888.
Fekaalivedu ja imbsüsteemi tühjendus, ka laupäeval, pühapäeval.
24 h. Tel 5340 2060.

Kõik ehitustööd vundamendist
katuseni. Materjalid, transport,
paigaldus, garantii. Tel 5820 2040.
Ohtlike puude asjatundlik raie.
Hekkide lõikus jne. Töökogemust
15 a. Tel 553 7638, 2arboristi.ee

Plekksepatööd. Rihmerk OÜ,
Ringtee 1, Tartu, tel 517 2156,
plekksepp@hot.ee,
www.rihmerk.eu
Pottsepatööd. Tel 507 9037.
Fekaalivedu, survepesu, ummistuste likvideerimine. Tel 558 8811,
www.fekto.ee.
FIE Raivo Kägo. Likvideerin ummistusi 24/7. Tel 521 4808.

Mägilambalõnga soodusmüük
kuni 17.09 (15 €/kg, tavahind 20 €/
kg). Uus kogus 100% puuvillast
lõime (10 €/kg). Ropkamõisa 10,
Tartu. Lõngapood, tel 520 7727,
www.aardlakaubandus.ee

OST

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

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

SÕIDUKID

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

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

HAUAPIIRDED VAASID PINGID

RIIDED

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

Korstnapühkja Lõuna-Eestis, ka
maal. Ametlik akt. Redel kaasas. Tel
5191 6605, proov.proov@mail.ee
Korstnapühkija Tartus, Tartumaal
ja Jõgevamaal. Akt. Tel 505 0040,
www.korstmar.ee

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

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

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

Kasumetsa küttekontor Elvas otsib
tõstukijuhti. Vajadusel väljaõpe.
Tel 529 6706.
Otsime oma meeskonda lastekaupade poodi täistööajaga sõbralikku, ausat ja tegusat klienditeenindajat. Tel 521 5056.

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

Pressin õunamahla.
Tel 5353 4624.
Printerid, toonerid, tindid. Müük
ja täitmine. Tartus Raekoja 13.
Tel 744 1100, futari.ee

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.
Täiskõrge kaubikuga. Hinnad
soodsad. Töötan iga päev.
Tel 502 2116.
Vedu ja kolimine, laadijad, prügitakso, utiliseerimine kaubikud,
furgoon. Parim hind!
Tel 5621 7955.
Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.
Veo- ja tõsteteenus. Greiferkopp,
kallur. Tel 507 9037.

Igasugused vanad lauanõud, piima- ja kohvikannud, Langebraun
ja Lorup. Parim hind!
Tel 5649 5292.
Kunsti ost - maalid, graafika,
ikoonid, skulptuurid, pronksist
kujud jm! Parim hind!
Tel 5649 5292.
Nõukogudeaegne kaubanduse
entsüklopeedia (ТОВАРНЫЙ
СЛОВАРЬ, 9 köidet). Tel 5649 5292.
Portsigarid, uurid, sõled, mündid,
ehted jm – vanade hõbedast
esemete ost! Parim hind!
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.

Kaardid ennustavad, 24 h.
Tel 900 1727, ennustus.ee
Seltskonnatantsu kursus
algajatele alates 02.10.2017.
Tunnid 1x nädalas esmaspäeviti kl
20.00-21.30, Sepa 21, Tartu. Info ja
registreerimine tel 515 3698 (Indrek
Ehaste). www.tantsukursused.ee
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