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Vanasti mindi koristama
luua ja rehaga, nüüd hakkab kell kuus hommikul
akna taga üks „uu-uu“
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Linnaliine poole vähemaks
Järgmise aasta juulist
peaks Tartus senise 27
liini asemel vurama punased bussid pelgalt 11
erinevat marsruuti pidi.
Et sõitjaile muudatust tutvustada, korraldab linn rahvakoosolekuid. Esimene neist leidis aset
veel värvilõhnases Raatuse koolis, kuhu teisipäeva õhtuks saabus siniste kilesusside sahinal üle
50 inimese. Rõhuv enamik neist
auväärselt hallipäised, peaasjalikult kaunima soo esindajad.

Hädas saunasõbrad

Kui abilinnapea Raimond
Tamme sissejuhatav jutt soovist
iga-aastased 8 miljonit eurot
tulevikubussinduses senisest
arukamalt kulutada võeti vastu
vaikides, siis liinivõrgu modelleerinud OÜ Positiumi esindajatel tuli tõrjuda ka pahameele
turmtuld.
„Kas te mõtlete ka üldse.
Linnas on ainult üks saun. Kui
varem sõitis number 10 buss
sealt eest, siis nüüd enam mitte.
Kuidas minu haige ema sauna
saab?“ ahastas pearätis daam
Kruusamäe kandist.
Selgitus, et kõigil uuendusega
paremaks minna ei saagi ning
silmas on peetud suurema hulga
rahva huve, kelle liikumist analüüsiti nii mobiilse positsioneerimise kui seniste bussikasutuste abil, mõistagi saunasõpru ei

Liinivõrgu muudatust ülejõelasteni toonud abilinnapea
Raimond Tammel polnud põhjust küsimuste vähesuse
üle kurta. 
TARTU LV
rahuldanud. „Vanainimesele on
see ikka väga kehva lahendus.
Üle 90 aasta inimene, pesupakk
kaenlas hakkab talvel kolm korda ümber istuma? Teiesugused
võivad ühtevalu ümber istuda,“
heitis söakas proua verbaalse
kinda linnaisa suunas.
Kohaletulnuis tekitas enim
erutust number 10 liin, mis tulevikus kulgeb Vahilt läbi Annelinna üle Ihaste silla Ringteele,
Jalaka-Võru-Kastani kaudu Riia
tänavale, et siis Lõunakeskuse
juures ots ringi pöörata. Kokku ligi 20 km ning pea tunnike
sõitu. „Jumaluke! Tiirutab igalt
poolt läbi, niipalju bensiini raiskab, võiks parem otse meie juurde tulla,“ teadis tilluke memmeke elementaarset lahendust.
Raimond Tamme hinnangul

on see tulevikus ka ainus taoline
ringliin. Teised kümme liigituvad pendelliinideks, mille puhul
rõhuasetus sagedastel väljumisaegadel. Näiteks tipptunnil tuleb jätkuvalt Põllu ja Ringtee vahel tiirutav buss number 4 lausa
iga 7-8 minuti tagant. Intervall,
mille puhul graafiku peast teadmine muutub ebavajalikuks –
tasub vaid peatusse kõmpida ja
pea see buss ka tuleb.
Murele, kuidas proua Peetri kiriku kandist laupäeva varahommikul Lõunakeskusse
tööle saab, jäi ka esimese hooga
lahendus leidmata. Mida ikkagi
teha, kui nädalavahetusel poole
kaheksa ajal bussid veel ei käigi ja
tuleb esmalt jala kesklinna minna? „Eks siis jalutate edasi, midagi ju ei muutu halvemaks,“ arvas

kimbatusse viidud liiniekspert.
Pea pool tundi sõna saamiseks
vaguralt kätt viibutanud naine
päris, kas suures planeerimistuhinas ka sotsiaalosakonnaga nõu
peeti? „Puudega inimesed, eriti
lapsed, vanadekodu hoolealused
ja teised taolised inimkonnagrupid, kellele bussid on ainuvõimalik liikumisvahend üldse.
Isegi kui neid pole enamus, kas
ei peaks just nende liikumisvajadusi esmajoones selgitama?“ Raimond Tamm pidi tunnistama, et
arutelu sotsiaalosakonnaga sellisel kujul pole aset leidnud.

Iga ettepanek oodatud

Korduvalt kõlanud eesmärgi
meelitada bussidesse praegused
autoliiklejad, pareeris pereisa
Kvissentalist: „Sellise bussivõrguga, ütlen ausalt, mina küll autost loobuda ei saa kuidagi!“
Härra Ropka kandist tõi tema
meelest nõrkusena välja olukorra, et kaob ära otseühendus
Võru-Aardla liiklussõlme ja
Lõunakeskuse vahel, kus praegu
tiirutavad bussid 6 ja 2. Töölisi
ja õppureid sealkandis ju rohkelt, soov kaubandusmekasse

jõuda ilmne. Tuleviku variandiks ongi põrge kesklinnas või
ringike Võru-Kastani kaudu.
Terane mees viitas ka asjaolule,
kuidas tulevikus ületab Ihaste ja
Sõpruse silda üks buss, Kroonuaia ja Vabadussild jäävad sootuks
bussivabaks, ent Võidu sillalt põrutavad üle ühtekokku seitsme
liini bussid. Kas ei suurendata sedaviisi niigi tiheda koormusega
pudelikaelas ummikute tekkimise tõenäosust?
Igatahes lubati kõik ettepanekud kirja panna ja läbi kaaluda.
Sest selleks ju kokkutulek korraldatigi, et murekohad kaardistada. „Praegune ongi liinivõrgu
ettepanek, mitte veel lõplik lahendus, milleni peame jõudma
märtsiks,“ toonitas abilinnapea.
„Kirjutage meile, helistage, tulge
kohale. Arutame, kaalume!“
„Igatahes tahab tavainimene
ka sauna saada!“ jäi proua kirju
rätiga resoluutseks.
Järgmisena on linlased kutsutud teemal kaasa rääkima 21.09
Kopli 1, 25.09 Kesklinna kooli
ning 26.09 Kivilinna kooli. Algusaeg kõikjal kell 17.30.
RASMUS REKAND
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Leidub veel pühendunud kojamehi, kel jagub
loodusjõududega võitlemiseks ihurammu,
ent paraku tuleb neil taanduda võikalt kisava
tehnika ees. 
MERIKE KOTTER

LUGEJA KIRI
Solgipangega
koju tagasi
Viin regulaarselt Turu tänava jäätmejaama erinevat prügi – umbes kaks
kuni viis korda kuus.
Korduvalt on sellel aastal tulnud ette, et kohapeal
võetakse midagi vastu
väga pika hambaga, sest
mingi konteiner on täis või
seda pole parajasti kohal.
Enamasti tulevad töötajad
küll vastu ja ma ei pea oma
autotäiega tagasi sõitma,
aga probleemne on olukord küll.
Olen näinud, kuidas
mitmed kodanikud ümber pööravad ja oma jäätmetega sootuks minema
sõidavad. Seepärast olen
mures, et vähemalt mõni
neist võib prügi hoopis
kuskile metsa alla viia.
Kas jäätmejaam peaks
igal juhul jäätmed vastu
võtma? Miks on töökorraldus jaamades praegu
selline, et mõnikord on
prügikonteiner pikalt täis
ja asenduskonteinereid ei
ole? Järelikult ju ei suudeta hakkama saada sinna
toodud jäätmekoguse ja
selle ära viimisega.
Leian, et lihtsam oleks
jäätmejaamas igasugu
prügi alati koguda, kas või
konteineri kõrvale, kui pärast seda kuskilt metsast
leida lihtsalt sellepärast, et
mingi ettevõtte töökorraldus on puudulik.

Ülle Mauer
keskkonnateenistuse
juhataja
Turu 49 jäätmejaama operaatori sõnul on viimasel
ajal tekkinud tõrkeid osaliselt seetõttu, et Jaama
72c jaama juurde pääsemine on praegu ehitustööde tõttu raskendatud.
Koormus Turu jaamas on
olnud seetõttu tavapärasest suurem. Igal juhul on
jäätmejaama operaatori
kohustus tagada, et elanikud saavad jaamas eriliigilisi jäätmeid pidevalt üle
anda.
Allikas: Tartu LV

LAUSEGA
Viin luubi all
Teisipäeval, 18. septembril
kell 18 esitletakse linnaraamatukogu IV korruse saalis
Triinu Viilukase raamatut
„Minu Viin“.
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eurot koolitoetust saavad
1.-3. klassi lapsed linnalt tänavugi, pajuki lunastamiseks
peavad vanemad aga 15. septembriks Arno e-keskkonnas
avalduse vormistama.

TEHASTE ASEMEL
võtavad une õhuluuad
Eksikombel lendu lastud õhk-õhk rakettide
kõrval häirivad linnarahva audiomeeli üha enam
ülientusiastlikud kojamehed, kes vana kooli
harja ja kühvliga piirduda
ei taha.
Iga viie aasta tagant tuleb
linnaisadel üle vaadata välis
õhu strateegiline mürakaart,
millest ilmneb, et lärmitrendid
kaugenevad üha enam nõu
kogudeaegsest suurtööstu
sest. „Viimastel aastatel ei ole
hoonete tehnoseadmete müra
enam päevakorras,“ sõnas
abilinnapea Raimond Tamm
terviseameti andmetele tugi
nedes. „See müra pole ööpäe
varingne ja normväärtusi üld
juhul ei ületa, kuigi häiringuid
võib kaasneda.“

Ööloomade vaenlased
Küll aga on kasvavaks
probleemiks kujunemas hea
kor ratöödega k a a snevad
õhuvõnked, mille tõhusaks
ohjamiseks praegu üldist regu
latsiooni polegi. „Selline müra
ei kuulu tegelikult ka Euroopa
Liidu strateegilise mürakaardi
valdkondade hulka,“ möönis
Tamm.
Seetõttu peabki käraga
võitlev linn lähtuma iga juh
tumi puhul selle konkreetsest
asukohast ja püüdma häireid
minimeerida just õhtusel, öi

sel ja varahommikusel ajal.
„Sellise ajaliste piirangute
seadmise puhul on teatud vas
tuolu: ühest küljest tahame,
et heakorratööd, mille üheks
eesmärgiks on linnaruumi
korrastamine, juba enne laial
dasemat inimeste hommikuse
liikumise algust tehtud saaks,
aga teisest küljest, et varahom
mikul kauem magajaid need
tööd ei segaks,“ tunnistas abi
meer huvide konflikti.
Pea misek s unimüt side
vaenlaseks ongi kujunenud
ultramoodsad lehepuhurid,
mis küll kergendavad oluliselt
majahoidjate vaeva, ent tiku
vad sealjuures ka õudustära
tavalt undama. „Vanasti mindi
koristama luua ja rehaga, nüüd
hakkab kell kuus hommikul
akna taga üks „uu-uu“,“ teadis
kurta näiteks Krõlli lasteaias
õpetaja rasket leiba teeniv Pi
ret Uluots. „Mõni inimene ei
tõuse kell seitse üles, võib-olla
tuleb hoopis töölt ja läheb sel
ajal magama. See müra on ik
kagi täiesti närvesööv!“

Rekad Ihastesse
Tamm kinnitaski, et linna
nägemuses tuleks puhuritega
ümbruskaudsete kollitamist
tööpäevadel enne kella seitset
ja puhkepäevadel enne kella
üheksat võimalusel igal juhul
vältida ja alustada varahom
mikuste töödega vähem tund
likes piirkondades. „Kindlasti

tuleb soodustada väiksema
müratasemega seadmeid ja pi
kemas perspektiivis üle minna
alternatiivsetele puhastus
seadmetele,“ lohutas ta.
Lihtsalt ära keelata pole
õhuluudasid Tamme sõnul
aga kahjuks kuidagi võimalik
– puhutakse ju nendega kadu
vikku mitte ainult lehemassii
ve, vaid ka talvel eluohtlikku
lund. „Küll aga saame ise ühest
küljest oma hangetes head
eeskuju näidata: partneritele
öelda, mis ajal neid võib pruu
kida, või paluda kasutusele
võtta akudega puhurid,“ visan
das abimeer tulevikku. „Ma
ei ütle, et müra langeb sellise
le tasemele, et inimene enam
häiringut ei tunne, aga kind
lasti võimaldaks see mingil
määral olukorda parandada.“
Nii jääbki üle rõõmustada
tõiga üle, et kuigi kojameeste
peale linna hammas ei hak
ka, siis vähemalt võimsamate
käraallikatega on olukord ta
sahilju paranemas. Võrreldes
viie aasta taguse ajaga on ju
märkimisväärselt muutunud
teedevõrk, mis ka üldisele mü
ratasemele positiivse impulsi
on andnud. „Raskeliikluse
ümbersuunamise seisukohast
on oluline valminud Ihaste
sild, mis on omakorda tublis
ti vähendanud Sõpruse silla ja
Võidu silla liikluskoormust,“
selgitas Tamm.
STEN SANG

Eesti suurim
ning edukaim
sulgpalliklubi
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algajatele lastele ja noortele.

Treeningud toimuvad seitsmes erinevas spordisaalis A. Le Coq spordihoones, Sarapuu sulgpallihallis, Karlova
kooli võimlas, Raatuse kooli võimlas, Visa spordihallis,
Eesti Maaülikooli spordihoones ja Ilmatsalu spordihoones.

Tutvumistreeningud TASUTA.
Küüni 5B, Tartu
Tel 5668 3044, 740 1606
www.gingergrill.ee

Lisainfo ja registreerimine:
tel 5697 7153 või silja@tartutriiton.ee.
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tamiseks. Krunt asub Karlova
miljööväärtuslikul hoonestusalal, mistap on seal hoonete lubatud kõrguseks kaks
täiskorrust ja katusealune
korrus.

Tüli tõusis telerist
Teisipäeva, 11. septembri õhtul tegid seadusesilmad asja
Rahu tänava eramusse, kus
oli tekkinud äge konflikt. Esialgsetel andmetel oli 16-aastase noormehe kodust varastatud teler, milles ta nägi
süüd naabritel.

Tasuta kassikino
Supilinna kolinud veebiarendusfirma gotoAndPlay näitab 15. septembril
kell 19 Emajõe 1b sisehoovis linnarahvale priilt dokumentaalfilmi „Kedi“, mille
peakangelasteks on Türgi tänavakassid ning nende igapäevased seiklused.

Roosid Roosile
Eelmises Tartu Ekspressis
Kambja valla peale kaevanud
maaomanik Egle Roos võitis
lugejate usalduse: 68% meie
kodulehel hääletanuist toetas just tema versiooni omavalitsuse käitumise kohta.

Vutiklubil uus nägu
Tartu Tammeka reedel kell
19.30 algaval kodumängul
Nõmme Kaljuga näeb lisaks
hingematvatele jalgpallielamustele esimest korda klubi
uut logo.

Kortermaja Vabasse
Linn väljastas projekteerimistingimused Vaba 9 korterelamu ehitusprojekti koos-

SÄHVATUS

Seente väljapanek
Reede, 14. septembrini demonstreerib loodusmaja
traditsioonilist seenenäitust,
mis sedapuhku on pühendatud Eesti vabariigi 100. aastapäevale.

Fantoomist ujuja
Pühapäeval, 9. septembril
kella 20.30 ajal läks 18-aastane noormees Rebase tänava juures ujuma ning kadus
kaaslaste silmist. Päästjad
leidsid noormehe kaldalt.

Raadiolegend
tutvustab hullu
Täna kell 18 peetakse ERM-is
Hurda saalis vestlusõhtu ajaloolase ja raadiosaate „Müstiline Venemaa“ juhi David
Vsevioviga, kes juhatab sisse
oktoobris esietenduva lavastuse „Keisri hull“.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

ÜLE OMA VARJU: Ott Tänaku säravad sooritused on
innustanud ka Lõuna-Eesti ässasid. 
AUGUST LUMM
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Palametsa
pajatused
481.

Kas tõeliselt kõvad mehed ühistreeningul kaasa lõid, selgub alles päris võistlussituatsioonis. 
MARI LUUD

RATTAHULLUD
sulgevad liikluse

Rattamaratoni 40 ja karmi
mal juhul 89 kilomeetri läbi
jaid matavad enda alla teed,
millel on liiklus vahemikus
kell 10-18.30 täielikult suletud.
Kohalikel elanikel on siiski
hädavajadusel võimaldatud
oma kodudele ligipääs rajal
pärisuunas liikudes liikluskor
raldajate märguannete järgi.
Suurte inimhulkade liikumi
se tõttu võib olla raskendatud
Otepäält läbisõit ajavahemikul
kell 8-10.30.

Distants kolmeks
See-eest võib kuppelmaasti
kul näha tõelist andmist, sest
nädal varem peetud eelüritus
test elik Tartu Teate Rattama
ratonist ja ühistreeningust võt
tis esialgsetel andmetel osa 581
rattasõpra, mida on mullusest
ligi 200 võrra enam. Kui eelmi
sel aastal oli teatesõidul stardis

33 tiimi, siis tänavu koguni 53.
Rattamaratoni pikim, 89-kilo
meetrine distants jaotati teate
maratonil kolmeks etapiks.
Kuna maratonirada on prae
gu väga kuiv ja kiire, siis olid
ka teatemaratoni lõpuajad va
rasemast tunduvalt paremad.
Mitmete Eesti tippude osa
võtul toimunud võidusõidul
noppis esikoha meeskond ni
mega KoMo/TÜSK (Sten-Erik
Ottender, Peeter Tarvis, Cas
par Austa; lõpuaeg 2:30.06),
kes edestas tulises finišiheitlu
ses tiimi Viisk, Põis ja Õlekõrs
(Vahur Valvas, Martin Laas,
Kristjan Randma). Kolmanda
koha saavutas Hauka Veloklu
bi Team Antsla I (Viljar Kan
nimäe, Taavi Kannimäe, Karl
Pruuli). Kaotust võitjale kogu
nes neil 36 sekundit.
„Mul oli lihtne, sest viima
ne vahetus on ju kõige lühem.
Tegelikult lootsingi, et asi jääb
finiši peale. Viis kilomeetrit
enne lõppu tegin aga igaks
juhuks väikese kiirenduse ja
kaks tiimi jäidki maha. Rand
maga finišile lähenedes olin
juba enam-vähem kindel, et
võit tuleb ära,“ rääkis KoMo
ankrumees Austa. Teatema
ratoniga paralleelselt aset leid

nud ühistreeningule laekus
aga 422 ratturit, mida on mul
lusest 120 võrra enam.

Iga loos võidab
Praeguse seisuga on end
põhidistantsidele kirja pan
nud juba üle 4800 ratturi ehk
rattamaratonile on tulemas
vähemalt viimase kolme aasta
suurim arv spordisõpru. Prog
ramm saab hoo sisse juba lau
päeval lasteüritustega, kuhu
on oodata ligikaudu 3000 väi
kest rattasõpra.
Esimene start antakse tillu
sõidu raames kell 11, minima
raton alustab kell 12.10. Dis
tantsidest on võimalik valida
400 m, 700 m, 1 km ja 5,1 km
pikkuste ringide vahel.
Võitjaid ei selgitata – igaüks
võib omale võidupärja kaela
riputada. Sellegipoolest saavad
kõik lõpetajad medali, diplo
mi ning pisikese auhinnakoti.
Seekordsed lasteüritused on
ka sünnipäevahõngulised –
Eesti Vabariik 100 pidustuste
raames ootab väikeseid spor
disõpru finišis erikujundusega
medal. Üritus on küll tasuta,
kuid vajalik on eelregistreeri
mine.
STEN SANG
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Pühapäeval vallutavad
järjekordse Tartu Rattamaratoni raames Otepää ja Elva mõjusfäärid
traditsiooniliselt kaherattalised, samas kui
autojuhtidele tähendab
spordiorgia taas kitsendusi.
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Võrgumeestel
algab hooaeg
Tartu Bigbank võrkpallimeeskonna tänavune
hooaeg algab koduse
sõprusturniiriga juba sel
nädalavahetusel. Külla
tulevad peale Pärnu ja
Rakvere ka naabrid põhjast ja lõunast.
Mullu poole hooaja pealt
Oliver Lüütsepa asemel mees
konna juhtohjad haaranud
Andrei Ojamets ei taha soo
siku seisusest hooajaeelsetes
juttudes kuidagi vedu võtta.
Sest lihtsalt nimedesse paberil
mees ei usu ja karunahka enne
metsa minekut lubadusena ei
paku. „Mina ennustamisega
ei tegele,“ kostis peatreener.
„Töötan nende meestega, kes
mulle antakse. Klubi otsustab,
kelle palkamiseks raha välja
käia. Meie asi platsil on oma
töö ära teha. Meeskonda on
meil küll.“
Märkimist vääriva vanger
dusena kolis Tartusse mullune
Saaremaa diagonaal, Balti lii
ga parim pommitaja, Hindrek
Pulk. Palle asub Ronald Jär
ve asemel ette tõstma mullu
Prantsumaa esiliigas mängi
nud ukrainlane Dmitri Šlo

Raudvara: Rikberg ja Pulk. 

min. Tagasi Emajõe ääres on
mullu vigastuse tõttu lahku
ma pidanud Austraalia koon
dislane Samuel Walker. Pärast
välishooaega Saksamaal naasis
ka tempomees Kevin Soo.
Juba kevadel tekitas furoori
vennaste Märt ja Siim Tam
mearu Pärnust Tartu meelita
mine. Kui siia liita koondise
mehed Stefan Kaibald, Mart
Naaber ja Rait Rikberg, saab
nimistu vähemalt kohalikul
tasemel üpris aukartustäratav.
Teise sidemehe rolli täidab
Maksim Ševtšenko. Valgast
pärit „lätlane“, kes mullu tüü
ris esiliiga võidule linnarivaa
list Eesti Maaülikooli satsi.

RAUNO KALDA

Lisaks vanameister Meelis Ki
visild ja noored Alex Saaremaa
ning Hergo Hansman.
Oma silmaga saab meeste
tasemest esimese ettekujutuse
juba sel reedel, kui kell 18 koh
tutakse WÜRTH Cupi raames
Lakkapääga ning kohe otsa
kell 20 vana hea Pärnuga. Lau
päeval algavad tuliuues Ujula
tänava spordihoones kohtu
mised kell 11. Bigbank Tartu
mängib kell 15 Rakvere ning
kell 18 lätlaste RTU-ga. Püha
päevased kolm mängu on kõik
külaliste päralt.
Publik lubatakse saali puha
tasuta.
RASMUS REKAND

HEA HINNAGA KATUSED OTSE TOOTJALT!

VIHMAVEESÜSTEEMID

MÕÕDISTAMINE TOOTMINE

TRANSPORT

PAIGALDUS

TERASKATUSED JA -TARVIKUD

VÕTA KOHE ÜHENDUST!
info@olly.ee , 56 980 949

TURVATOOTED
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VABA AEG

TEATER
KARLOVA TEATER
15.09 kell 19 Popi ja Huhuu
ehk isanda ilmutus
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19.09 kell 11 Viks ja Koba

SISEVETE SAATKOND

21.09 kell 11 Viks ja Koba

27.09 kell 19 Villu Talsi

22.09 kell 12 Viks ja Koba

SÕBRA PESA

EHITUS

26.09 kell 11 Sööbik ja Pisik

19.09 kell 19 Popi ja Huhuu
ehk isanda ilmutus

27.09 kell 11 Viks ja Koba

20.09 kell 19 Popi ja Huhuu
ehk isanda ilmutus

VANEMUISE TEATRI
SUUR MAJA

Aiaeri, rajatis-ehitis, aed, kuur,
grill, varjualus, saun, moodulmajad, terviklahendused.
Tel 5820 2040.

30.09 kell 22 Sööbik ja Pisik

21.09 kell 19 Popi ja Huhuu
ehk isanda ilmutus

Betooni- ja ehitustööd.
Tel 5783 5631.

22.09 kell 19 Popi ja Huhuu
ehk isanda ilmutus

Ehitus- ja remonttööd. Katused,
üldehitustööd, puitfassaadid
jpm. Garantii. Tel 5662 9930.

LENDTEATER

Ehitus ja renoveerimine vundamendist katuseni. Projekt,
terviklahendused, garantii.
Tel 504 0334.

13.09 kell 19 Skandaalne
juhtum
14.09 kell 19 Skandaalne
juhtum
15.09 kell 19 Skandaalne
juhtum
22.09 kell 19 Skandaalne
juhtum
SADAMATEATER
13.09 kell 19 Teineteiseta
15.09 kell 19 Teineteiseta

15.09 kell 19 Mamma Mia!
16.09 kell 16 Mamma Mia!
23.09 kell 16 Viini veri
29.09 kell 19 Romeo ja Julia
VANEMUISE TEATRI
VÄIKE MAJA

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

15.09 kell 22 Parvepoisid
TARTU ALEKSANDER
14.09 kell 22 Respekt

29.09 kell 19 Hedda Gabler

15.09 kell 21.30 Eesti Gun ja
Liisa

30.09 kell 16 Mees, kes teadis
ussisõnu

RUUTU10 KOMÖÖDIAKLUBI
19.09 kell 20 Improkomöödia

21.09 kell 19 Teineteiseta

14.09 kell 22 S.E.K.S.

19.09 kell 19 Puudutada kuud

KOMÖÖDIA

16.09 kell 12 Naksitrallid

Ehitus- ja viimistlustööd (eraisik,
KÜ, firmad). Hea hinna ja kvaliteedi
suhe! Pikaajaline kogemus. Garantii! Tel 510 0645.

22.09 kell 19 Viini veri

KONTSERT
ARHIIV

23.09 kell 12 Naksitrallid

14.09 kell 23 Tartu Massive:
Drum & Bass Night

25.09 kell 19 Suluseis

29.09 kell 22 Plaadipõletus

21.09 kell 22 Elumees
28.09 kell 22 Patune Pool

Korstnate ehitus, pottsepatööd,
korstnapühkimine. Tel 5858 1159,
Korstnaehitus@mail.ee

29.09 kell 22 Günf
TARTU UUS TEATER

27.09 kell 19 Põlenud mägi

15.09 kell 21.30 Linda Kanter
& Lauri Lehtsaar

VANEMUISE
KONTSERDIMAJA

EESTI RAHVA MUUSEUM

14.09 kell 19 Ludwig van Beethoven: Missa Solemnis

29.09 kell 19 Sandi õnnistus

22.09 kell 19 kabareeõhtu
Forever Young koos õhtusöögiga

TEATRI KODU

EMAJÕE PRUULIKOJA
ÕLLEKELDER

14.09 kell 11 Viks ja Koba

13.09 kell 21 Koit Visnapuu

15.09 kell 12 Viks ja Koba

14.09 kell 21 Jake Tom

Ostan kasvavana või 3-meetrisena leppa ja metsakuiva okaspuud
Tartust kuni 50 km. Tel 5612 7434.

KINNISVARA MÜÜK
Maja Õie tn Veerikul (198,6 m²,
heas seisukorras, 195 000 €).
Tel 5331 0878, janakiva@hot.ee

20.09 kell 19 R. Roots (tšello) ja
S. Lassmann (klaver)

Garaaž Tartus. Tel 524 2693.

Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puitbrikett, küttegraanulid. Vedu tasuta. Tel 523 8332,
433 3130.

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

Kuivad küttepuud võrkkotis
(2.50 €, tasuta vedu). Tel 5336 5372.

Talu või maamaja. Võib pakkuda
nii korralikku kui ka renoveerimist
vajavat. Tel 522 5495.

Kuivad segapuud võrgus (2 €
võrk). Vedu Tartus ja lähiümbruses
tasuta. Tel 504 5307.

KINNISVARA OST

ÜÜRILE VÕTTA
1-toal ahik korter soodsalt, omanikult. Tel 5818 3508.
1-toal korter. Tel 503 2345.
2-3-toal korter. Tel 5561 4114.

KOOLITUS

KÜTE
Plaatimistööd ja pesuruumide
väljaehitus. Santehnilised ja
elektritööd. Töö kiire, kvaliteetne,
professionaalne ning garantiiga.
Tööpiirkond Tartu-, Põlva-, Võru-,
Valgamaa. Facebook Plaadisepad
OÜ, plaadisepad@mail.ee,
tel 515 0223

LINNARAAMATUKOGU
Projekteerime ja ehitame eramajasid. Kogemus aastast 1995.
Tel 5358 9888, www.ihouse.ee

Kaminapuu: kask, lepp 40 l võrkkotis. Tel 557 6177.

kuni 23.09 Siiri Jürise ja Anastasia Lemberg-Lvova ühisnäitus dys-appearance
kuni 23.09 Kristin Reimani
isikunäitus Hiigelümbermõte

Kuiv 30 cm kamina- või pliidipuu
võrkkotis. 2,5 €/tk. Vedu tasuta!
Tel 5351 5322.
Kuiv kaseklopp (28-29 cm, 40 l,
60 l). Tel 5591 5281.

TARTU KUNSTIMAJA
kuni 23.09 Fred Kotkase isikunäitus Eesti pidu

Ostan kuiva küttepuud 30, 40,
50, 60 sm. Hind kokkuleppel, raha
kohe kätte. Tartu Peipsiääre vallas
minu vedu. Tel 5359 3429.

MÖÖBEL

OTSIN TÖÖD

Kasumetsa küttekontor. Erinevat
sorti kvaliteetsed küttepuud
veoga. Tel 529 2305, 734 9800,
www.kasumetsa.ee

kuni 18.09 Tartu lastekunstikooli lõputööde näitus

Müüa 40 l võrkkotis kuivad 30 cm
küttepuud. Lepp 2.50 €, kask 3 €.
Klotsid 2 €. Tel 5341 2221.

Sisustuspood müüb kasutatud
mööblit ja võtab müüki. Teguri
30. Tel 5342 7690.

ABC ameti-, ADR-, järel- ja
lõppastmekoolitused aasta ringi.
www.sõiduõppe.ee, tel 507 8230.

NÄITUSED
kuni 15.09 näitus Aasta tegijad
ja rahvussümbolid looduses

Kuivad halupuud 50 cm (lepp/
haab, kask). Vedu tasuta.
Tel 5301 1161.

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

14.09 kell 19 Brahmsi kogutud kammermuusika. Tanel
Joamets 50
27.09 kell 19 Ferenc Liszt. Via
crucis. Eesti filharmoonia
kammerkoor

28.09 kell 19 Sandi õnnistus

MATERJAL

TARTU ÜLIKOOLI AULA

14.09 kell 21.30 Carine Jessica
Kostla & Lauri Lehtsaar

TARTU ÜLIÕPILASMAJA

Vundamentide soojustamine,
kaevetööd, haljastustööd. Raudkäpp OÜ Tel 5568 2671,
raudkapp@gmail.com

Maalritööd pahtli ja värvipritsiga
sees ja väljas. Ka eramajad.
Tel 5820 1334,
info.kestoke@gmail.com

14.09 kell 21 Vaiko Epliku
plaadiesitlus

CAFÉ SHAKESPEARE

30.09 kell 16 Härra Biedermann ja tulesüütajad

Katuste ja puitfassaadide ehitusja remonditööd. Tel 515 7062.
Korstnaehitus litsentseeritud
pottsepalt. Tel 5625 1750,
tomeli.ee, outomeli@gmail.com

22.09 kell 22 PS Troika

26.09 kell 19 Meie oma tõde,
meie oma õigus
28.09 kell 19 Medeia

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

Teeme katuse-, fassaadi- ja üld
ehitustöid. Karkass- ja moodulmajade ehitus. OÜ Viimval,
tel 5554 8863.

Kuiv kasepind 30, 40, 50 cm.
Vedu, tšekk. Tel 5594 7098.
Ripplaed ja akustilised lahendused - müük ja paigaldus.
Tel 5666 9535, www.ripplaed.ee
Septikute, biopuhastite paigaldus ja müük. Tel 5757 0202,
erlend@eestiseptik.ee

2017. ja 2018. a. sündinud lastele on

Kuiv kask ja lepp võrgus (2,50 €
võrk), vedu tasuta Tartus ja lähiümbruses. Tel 504 5307.
Kuiv kütteklots 2 €, puitbrikett
10 kg 2.20 €, lepp 2.70 €, kask 3 €,
kuiv lepp 50 cm 48 €.
Tel 5623 1555.

Täiskoormusega koristajana.
Tel 5367 2600.

PAKUN TÖÖD
Elektrik saab tööd. Urmas,
tel 5331 9918,
urmas.kriit@kliinikum.ee
Huvikool Tähe tn otsib koristajat.
Tööaeg 2 tundi 3 x nädalas. Sobiv
pensionärile. Tel 510 2070.
Otsime tugiisikut oma 9-aastasele
Downi sündroomiga pojale Kolkja
kooli Peipsiääre valda. Vaata kuulutusi ka Linnaleht ja Vestnik Tartu
lehtedest täpsema info jaoks. Tel
5552 7185, 36501152222@eesti.ee
P. Dussmann Eesti OÜ pakub osalise tööajaga tööd puhastusteenindajale Forseliuse koolis ja Tamme
gümnaasiumis.
Tel 5307 9912, Galina
Prügiveoga tegelev ettevõte pakub
tööd autojuhile. Tööpiirkond –
Tartu linn. Helistada tööpäeviti kl
9–16 tel 5621 1765. vlad@ekovir.ee
Sõbra Pesumaja võtab tööle pesuoperatsioonide töötaja ja triikija.
Töö paindliku graafikuga. Väljaõpe
kohapeal. Sobib ka tudengitele ja
õhtukoolis õppijatele. CV palun
saata: pesutuba@gmail.com.
Tel 5303 0974.

Tantsukool Tango

ootab uusi võistlustantsuhuvilisi
lapsi alates 5. eluaastast
T ja N kl 18.30
Eesti Energia saalis (Ilmatsalu 5)
või T ja N kl 18.00
Annelinna Gümnaasiumis

September tasuta!

Tel 522 6050,
515 4903.
www.tango.ee

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

Tartu Rendibuss
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Korstnate ehitus, pottsepatööd.
Tel 5858 1159, Korstnaehitus@
mail.ee

PÕLLUNDUS
Müüa head hobuse kõdusõnnikut
turbaga. 80 l kott 5 €. Transport
Tartu piires tasuta. Tel 5647 6281.

Ohtlike puude asjatundlik langetus, puuhooldustööd, kändude
freesimine jne. Tel 5818 5222.

Butiigis Moodne Puudel (Narva
mnt 90) 13.-20. septembril kasutatud riided -30%. Tel 5665 7659.

Odavad rõivad, Kastani 121. Müügil sügiskaup. Valikus nahkkindad,
joped, retuusid, spordikaup jpm.
E-R 10-18, L 10-15.

SÕIDUKID
Auto ja veoki keretööd ja taastamine. Uued ja kasutatud keredetailid. Kõik sõidukid!
Tel 504 0334.
Müü oma auto meile, sobiva
tehingu puhul raha kohe kätte.
Tel 5823 2707, www.autotehing.ee
Ostan Audi, Opeli, BMW, VW,
Fordi (kuni 2,0) kiirmüügi hinnaga.
Pakkuda võib kõike. Raha kohe.
Tel 5624 0824.
Ostan Polo, Cordoba, Ibiza, Fabia
või Clio 1,9D 47 kw, alates 2002 a,
kuni 2000 €. Tel 5348 8766.
Sõiduautode kokkuost. Väga
kiired tehingud! Raha kohe kätte!
Tel 553 3060, www.carus.ee

Ohtlike puude raie ja puude hooldustööd. Tel 5686 6157,
info@nordicarb.ee.
E T K N R 10.00 - 18.00 Telefon: 765 4202
Aadress: Ringtee 1, TARTU

HAUAPIIRDED VAASID PINGID

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

Septikud, reoveemahutid (tootjalt), müük ja paigaldus.
Tel 5306 5322, info@reovesi.ee

likvideerimine. Tel 553 7638.

Pressin õunamahla tellija kodus
oma seadmetega. Tel 501 6050.

Hobusõnnik turbaga (2 a laagerdunud, 150 l / 5 €). Transport Tartus
ja Tartumaal. Tel 501 8431.
Mesi otse mesinikult. Tartus ja
lähiümbruses toon koju. 7 €/kg.
Tel 5661 9306.

Uus vann vanasse vanni, garantii 3
a. Lisainfo tel 503 1943,
www.vannvannis.ee.
Printer, tahm, tint, paber. Toonerite kiire täitmine. Raekoja 13,
Tartu, tel 744 1100, futari.ee

Vana mööbli ja kodumasinate
äravedu. Kolimisteenus.
Tel 5400 4760.

Hekkide lõikamine. Tel 525 2862,
www.kobruleht.ee

Kaevetööd miniekskavaatoriga.
Planeerimine, koorimine jne.
Soodne hind. Tel 5621 7955.

OST
Kasutatud ja vanad raamatud. Ka
nõukogude perioodist. Raha kohe
kätte. Tel 734 1901.
Kunsti ost - maalid, graafika jm!
Muuda kasutuna seisev kunst
rahaks! Parim hind! Tel 5649 5292.

alates 1 €

Kodumasinate remont ja varuosade müük. Kasutatud kodumasinad. Kalda tee 2. Tel 5395 3933.

Elektritööd ja dokumendid.
Tel 5345 3303, www.elektest.ee

Kolatakso, jäätmete utiliseerimine, kõik jäätmed. Laadimisabi.
Tel 553 7638.
Kopplaaduri teenus.
Tel 5602 7200.
Koristus- ja puhastusteenused
Tartus. FIE. Tel 5673 0355,
koristusfie.143@gmail.com
Korstnapitside ja moodulkorstnate ehitustööd. Tel 5557 9399.
Korstnapühkija Lõuna-Eestis, ka
maal. Ametlik akt. Redel kaasas.
Tel 5191 6605.

Raamatupidamisteenus Jõgevaja Tartumaal.
estefexou@gmail.com

Veame tasuta ära vanametalli,
kodumasinad, vanapaber, elektroonika, akud. Tel 5825 9300.

Rakke- ja salvkaevude puhastamine, süvendamine, kaevamine ja
remont. Tel 5638 1774,
Kaevumeister@hot.ee

Veo- ja kolimisteenus, laadijad,
väike ja suur auto. Parim hind.
Tel 553 7638, www.kiiredkolijad.ee

Salvkaevude kaevamine, puhastamine, rõngaste vahetamine ja
kaevupealsete ehitus.
Tel 5840 0240.
Telli korstnapühkija varakult.
Ajad ka õhtul ja nädalavahetusel. Eramajade küttesüsteemide
puhastus. Akt. Helista tel 552 6933,
www.tahmatoomas.ee

Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.
Veod kaubikuga 24/7 (kuni 1.4
tonni, pikk ja kõrge L3H2).
Tel 501 7221.
Veoteenus väikekaubikuga. Ka
pikaajaline lepinguline vedu.
Tel 5348 8766.
Värvime maju. Tel 5803 4010.

Vanavara ost! Mündid, paberraha, fotod, fotoaparaadid, objektiivid jne. Tel 5674 0610.

Vene mündid: 1 rubla (19661983) ja tsaariaegsed hõberahad.
Tel 5607 6632.

TEATED
Elva septembrikuu laat 29.09 kell
9-16 Elva kultuurikeskuse parklas. Keskoja OÜ, tel 5661 8707.
Mündid, medalid, kunst jm
vanavara ost - pakkuda võib kõiki
esivanematest jäänud asju!
Tel 5649 5292.
Nõukaaegsete ehete, sõlgede,
märkide, medalite, koolimärkide,
fotoaparaatide jm ost!
Tel 5649 5292.

Ahjude, pliitide, soojamüüride ja
kaminate remont. Tel 5594 6425.

Vanavara, kulla ja hõbeda
kokkuost! Raha kohe kätte! J. Kuperjanovi 62, Tartu. Tel 5815 0312,
emilia.collection@mail.ee

Vanavara, pakkuda võib kõike.
Tel 513 2251.

.ee/kuulutus

Kandlelood ja rahvalikud laulud
Teie peole: Kandlemees Sander ja
Simmaniduo. Tel 504 3202.

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

Vanaegsed paberrahad ja mündid. Tel 513 2251.

Toidukartul kojutoomisega (Laura,
Gala, Flavia, Teele). Tel 5300 3523,
peeter4808@hot.ee

kuulutus
2 minutiga
Kaardid ennustavad! 24 h
tel 900 1727, ennustus.ee

Vanad kellad. Ei pea olema töökorras. Huvitavad ka rinnamärgid, vanad rahad jne.
Tel 5872 5458.

Sügavkülmik (soodsalt).
Tel 5367 2600.

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

Uued varuosad ja soodsad hinnad.
Tarne 0-2 tööpäeva. Tel 5395 3933,
info@tartuvaruosad.ee

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

MÜÜK

Plastikpaat Bella, 2 jalgratast
nõukaajast, nõud, pesumasin.
Tel 5358 5737.

Pressin õunamahla.
Tel 5353 4624.

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

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

Vanad serviisid, karpidega lusikad, naiste ehted ja palju muud!
Tel 5639 7329, Liina

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

Toruabi Tartus. Vastavate seadmete paigaldus. Veeavariide
Plekksepatööd: E-R kl 8.00-17.00
Ringtee 1, Tartu. Tel 517 2156,
plekksepp@hot.ee

Toyota sõiduautode hooldus ja
remont. 20 a kogemust.
Tel 5604 4241.

TEENUSED

Abi alkoholisõltuvuse korral.
98%. Hiina meditsiin. Tartu.
Ly Chini OÜ, tel 505 8381,
lychini@mail.ru

Kvaliteetne ja kiire õunamahla
pressimise teenus. Asume Nõos.
0,40 €/L Tel 5686 0688.

RIIDED

Lasteriided, kleidid, teksad,
joped, tõukekad ja mänguasjad
Sõbrakeskuse II korrusel.
Tel 521 5056.

TERVIS
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Plaanid kolida või said päranduseks korteri? Ostame üleliigse
vanakraami ja raamatud!
Tel 5649 5292.
Setu ehted (sõlg 500 €), hõbedast
ehted ja esemed, hõberublad jm
ost! Raha kohe! Tel 5649 5292.
Tsaariaegsete hõberublade, kopikate, EW müntide, paberrahade
jm ost! Parim hind! Tel 5649 5292.
Vanad märgid, koolimärgid,
spordimärgid, medalid, ordenid
jm! Parim hind, raha kohe!
Tel 5649 5292.
Vanad raamatud, aabitsad, piiblid, teatmeteosed jne! Ost parima
hinnaga, raha kohe! Tel 5649 5292.

Terviseamet otsib alates k.a. 22.
oktoobrist koostööpartnerit
sõiduautoga transporditeenuse osutamiseks maakonnas.
Vajame autot koos juhiga 2-3 korda
nädalas. Keskmine läbisõit kuus
on ca 1000 km. Teenuse osutamine toimub reeglina tööpäevadel,
millest üldjuhul teatatakse ette
5 päeva enne sõidu toimumist.
Tasumine toimub arve alusel 1
kord kuus, koos arvega tuleb
esitada sõiduleht, kus on kirjas iga
sõidu toimumise andmed. Palume
esitada oma pakkumine, milles
on ära näidatud teenuse hind (1
km maksumus, ooteaja tasu ja kui
on, siis sõidualustustasu) hiljemalt
1. oktoobriks aadressile kesk@
terviseamet.ee. Küsimuste korral
helistada tel 794 3515

VABA AEG
MTÜ Põline Pere bussireis viib
23.09 tutvuma Tartumaa hiitega.
Tel 5668 6892, www.facebook.
com/events/2223788507893898/
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KAFO Tartu on 1 aastane!
Tule tutvu sünnipäevapakkumistega Eesti suurima
JURA espressomasinate valikuga müügisalongis.

Sünnipäevakuul kingime igale uue JURA kohvimasina ostjale
kastitäie Lavazza kohvi! Pakkumine kehtib kuni 30.09.2018.
KAFO Tartu esindus

Ülikooli 4, Tartu

avatud E-R 9-18 L 10-16

tel +372 651 8288

www.kafo.ee

