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Eakad eelistavad eutanaasiat
Ehkki puuetega eksmeedikute ühing Halastus
tähistab homme ümmargust 25. sünnipäeva,
käivad asutajaliikmete
mõtted juba üha enam
siit ilmast lahkumise
suunas.
Vanainimeste abistamiseks loodud ühingu nimetus
tulenes algselt halastajaõe
motiivist. „Jutt käib mitte pühalikust, vaid inimlikust halastusest: meie liige on kaastundlik ja osavõtlik, ei taha
selle eest midagi saada,“ sedastas põhimõtte asutajaliige Eevi
Kruus. „Teised ütlevad, et teeksin tööd küll, aga ainult siis,
kui midagi vastu saan. Meie
mitte.“

tasujaid aga ei leiagi. „Väga
paljudel polegi mitte kedagi,“
teadis ta. „Tihti tuleb pärast
surma lehekuulutusega sugulasi otsida, kes mataksid.“
Pika abistajakarjääri jooksul
on Laaneoja kohanud ridamisi suisa nutma ajavaid lugusid
üksindusest ja tänamatusest.
Tema enda naabruses elab
näiteks vanainimene, kes juba
ammu ise trepist üles ega alla
ei saa. Päranduse on daam
meeltesegaduses vormistanud
sisuliselt võõrastele naabritele,
kes ei raatsi teda hooldekodusse panna.

Kõrges eas
kristu tassima
Esieksmeedikud Eevi Kruus, Liidia Laaneoja ja Selma Kera võivad vanaduspõlve praegu
veel küll nautida, ent vajalikul hetkel loodavad nad kiiret halastust. 
KAUR PAVES

Segadus leivaga
Seltsi esinaine Liidia Laaneoja aga meenutas, kuidas
algselt püüdis psühhoneuroloogiahaiglast pensionile
suundunud aktiivgrupp end
lihtsalt raviasutustesse vabatahtlikule tööle pakkuda,
ent tõrjuti kõikjalt juba tol
ajal liigkõrge ea tõttu kõrvale
– seepärast eraldi mittetulundusühing moodustada tuligi. „Onkoloogiahaiglas ütles
doktor Kaiu Suija otse, et pole
meil vabatahtlikke vaja, võtate
meilt leiva käest,“ rääkis vanaproua.
Veerandsada aastat tagasi Tartu onkoloogiahaiglas
peaarsti asetäitja tööd vihtunud doktor Suija hinnangul
selliseid väiteid aga tõsiselt
võtta ei saa. „Võimatu oleks
seda „leiba“ käest võtta – vähihaigeid on nii palju, et tööd
jagub kõigile,“ tõdes ta. „Pealegi teevad nad ju palgata tööd,

mille eest võib neid küll taevani kiita.“
Tänaseks, mil nii Laaneoja
kui tema lähimad kaasvõitlejad juba kümnendale elukümnendile lähenevad, on
halastuse motiiv otsekui iseenesest hoopis süngema tähenduse omandanud. Nimelt
on seltskonna juurde aina
sagedamini asja teinud vikatimees, mistõttu elu viimaste hetkede väärikuse kohta
kellelgi erilisi illusioone pole.
Üksmeel valitseb vaid selles,
et ammu oleks riigil aeg ha-

lastussurma legaliseerimine
tõsiselt ette võtta.

Järgmise elu ootel
Üliagara näputöö tõttu kaaslannadelt „sukavabriku“ tiitli
pälvinud 90-aastane Selma Kera
on veendunud, et kui hädalisel
ikka väga suured valud on, siis
võiks arst sekkuda. „Seda on teinekord ikka väga hädine pealt
vaadata. Miks siis mitte lõpp
kiiremini peale teha, kui see
nagunii tuleb?“ arutles ta. „Meil
neid võimalusi kahjuks pole, aga
mõnes riigis ju on.“

Raudselt eutanaasia poolt on
ka aasta lõpul 85 aasta juubelit
tähistav Kruus, ehkki kahtleb
pisut, ega seda meedet kurjalt kasutama ei hakata. „Oleme vanainimeste juures selliseid allkirju
näinud, et ei soovita aparaatide
külge minna, aga kas sellest ka
kinni peetakse?“ päris ta.
Üks eakastest, kes on allkirjastanud paberi, kus õige aja
saabudes palub endal „rahulikult surra lasta“, on 85-aastane
esinaine Laaneoja isiklikult.
„Kui ma enam potile minna
ei jõua, siis mis mõte sellisel
piinlemisel on?“ põhjendas ta
otsust. „Paljud minu patsiendid
on sama meelt, kuigi mitte kõik
– eks mõni loodab järgmisele
elule ja jumal teab, millele veel.“
Lisaks piinadele nõuab lõpu
piiril visklevate seenioride
hooldamine Laaneoja tähelepanekute kohaselt ka metsikult rahalisi vahendeid, mille

Samuti meenus Laaneojale
Tähtvere mäe all hinge heitnud saja-aastase viimne teekond. „Teda oli Pauluse kirikus
ära saatmas ainult neli inimest. Siis juhtuski nii, et kõik
need neli, sealhulgas mina ja
õpetaja Joel Luhamets, kandsimegi puusärgi kirikust välja
autosse,“ kirjeldas ta. „Bussipeatuses inimesed ahhetasid,
et nii vana naine peab kirstu
tassima! Aga midagi teha polnud, ega ma teda kirikusse jätta ei saanud.“
Teisipäeval kell 14 Ingeri
majas (Veski 35) peetaval suurejoonelisel seltsi sünnipäevapeol püütakse kõigist läbielamistest hoolimata rõõmsamat
joont hoida. Seda aga, nagu
ikka, rangelt ilma napsita.
„Ühel aastal tõin küll alkoholivaba šampust, kuid siis ütlesid
teised kohe, et sellist lurri pole
mõtet ostagi,“ naeris Laaneoja.
STEN SANG

Vaata videot
tartuekspress.ee
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LUGEJA KIRI
Laseri pimedus
Laseri tänavale on ehitatud
varsti kümmekond maja,
kuid puudub tänavaval
gustus ja normaalne tee nii
autojuhtidele kui kergliik
lustee jalakäijatele.
Õhtud on juba täiesti pi
medad ja olukord on eba
inimlik. Lisaks on teed välja
ehitamata ja äärmiselt kit
sad. Korraga mahub sõitma
üks auto. Teine peab vastu
tulles kraavipervele tõm
bama. Jalakäija peaks õhku
tõusma või heinamaale
jooksma, aga kottpime on.
Kas on mõeldud mingile
lahendusele? Seal sõida
vad lapsevanemad titekä
rudega. Vihmaperioodidel
läheb hetkega väga pori
seks. Vaja oleks ka Laseri
4 maja ette lamavat polit
seinikku, sest paljud juhid
arvavad, et see on kiiren
dusrada Aardla tänavale
sõiduks. Palun siiralt rea
geerida, enne kui juhtub
midagi hullemat. Olukord
on eluohtlik.

Andrus Reinmann
tänavavalgustuse
peaspetsialist
Laseri ja Raudtee täna
val (lõigus Aardlast kuni
Raudtee viaduktini) on
koostamisel tänavate
ja tehnovõrkude (seal
hulgas tänavavalgustus,
vee-, reovee- ja sademe
veetorustikud ja kesk
konnarajatised) rekonst
rueerimise ja laiendamise
eelprojekt, mis arvestab
kõigi liiklejate huvigrup
pidega, piirkonna aren
dustegevusega, linna
jalgrattaliikluse arengus
trateegiatega ning maan
teeameti kavandatava
läänepoolse ümbersõidu
II ehitusala lahendustega.
Tegemist on laiahaardeli
se ja töömahuka projek
teerimisprotsessiga, mille
väljundina paraneks ja
kindlasti muutuks ohutu
maks ja sujuvamaks Rä
nilinna linnaosa elanike
liikumisvõimalused, ka
Laseri tänaval. Tänava
valgustus ehitatakse välja
koos tänavatega.
Allikas: Tartu LV

Parkimispileti
VÕID PISTA …
Septembri alguses pisut
tõrkunud parkimisautomaadid suudavad nüüd
raha vastu võtta, justkui
vana Maurus, igal kujul
ning kasvõi südaöösel.
Põhjus ümberkorraldusteks
oli proosaline – kolmeaastane
koostöö Europarkiga sai lihtsalt läbi. Uue hankega haldab
masinaid järgmisel viisaastakul Asematic OÜ, kes kasseerib linnalt iga kuu 10 000 eurot. Tasuline parkimine toob
sisse umbkaudu 70 000 eurot
kuus.
„Tarbija jaoks peaks parkimise eest tasumine olema nüüd palju mugavam,“
analüüsis muutuse mõju
linna liikluskorraldusteenistuse juhataja Martin
Nelis. „Uued masinad peaks
olema oluliselt töökindlamad, eriti meie kliimas.
Tänapäevaseid automaate
pole enam tarvis talvel kütta
ehk kokkuhoidu loodame ka
energiakulus.“

Vehi vaid kaardiga
Tavapärase mündi- ning
kaardimaksevõimaluse kõrval
saavad viipekaartide omanikud edaspidi hakkama sootuks ilma „kontaktita“. Ka ei
ole tarvis masina väljastatud
parkimispiletiga tagasi auto
juurde jalutada. Selle võib pista
taskusse või kuhu tahes. Oluline on parkimist alustades
sõiduki registreerimisnumber korrektselt sisestada, sest
just sellest lähtuvad oma töös
kontrolörid ühtviisi nii automaadist kui mobiilselt parkijate puhul.
Kõik 29 Tartus asuvat Parkeon Strada Pal parkimisautomaati on kahetariifsed, seega
on neist olenemata asukohast
võimalik soetada nii A kui B
piirkonna piletit. Lisaks väljastab masin pikema perioodi,
päeva ja kuupileteid. Asematic

OÜ tehnikajuhi Meelis Toomi sõnul on siinne lahendus
nüüdisaegseim piirkonnas.
„Kui raha kogumine ja trükipaberi lisamine kõrvale jätta,
on masinad hooldusvabad.
Vähese energianõudlusega,
võimelised töötama ka päikesetoitel. Kui Tallinna lahendused lähtuvad rohkem raha
teenimise põhimõttest, s i i s

Tartu rõhub innovatiivsusele,
kliendi mugavusele. Näiteks
parkimisajadki on sellised, mis
tagavad korra, mitte ei lähtu
maksimaalsest kasumist.“

Nutiparkimine
odavamaks
Lähiajal käivitub peale
eelmainitu võimalus parkimise eest tasuda rakenduse
Whoosh! kaudu. „Maailmas
laialt kasutust leidnud mugavaid makseid võimaldav
nutilahendus,“ iseloomustas
Nelis Whooshi!. „Veebis ja
mobiilirakenduses on võimalik parkimist alustada, automaadist soetatud piletit pikendada jne. Kuna rakendus
töötab parkimisautomaatidega samas andmebaasis, siis ei
kasutata mobiilse parkimise
platvormi.“
Taas on eesmärgiks parkija
elu lihtsustamine. Piisab äpi
telefoni laadimisest, selles
oma pangakaardi seadistamisest ning kõik järgmised
parkimised algavad-lõpevad
mõne näpuliigutusega. Lahendus, mis suure ülevaatlikkuse ning mugavuse kõrval
peaks pakkuma ka rahalist
võitu. Pole saladus, et operaatorfirmad küsivad parkimistasudelt mehiselt matti.
Esialgse info kohaselt saab
rakenduse abil parkimise alustamine olema mobiilsega võrreldes soodsam. Täpsete summade kohta jäi linn praegu veel
vastuse võlgu. Arvestades asjaolu, et enam kui pool parkimisrahast käib mobiili kaudu, võiks
Whoosh! tuua pisukest kokkuhoidu parkijaile, ent märgatavat
tulukasvu linnale.
Toomi arvates kulub arenduseks veel mõni nädal. „Teavitame valmisolekust kindlasti
ka automaatidel kleebistega.
Tähtaega lubada ei taha – ikkagi
esimene selline lahendus Eestis.
Tartu on taas teerajajaks!“
RASMUS REKAND

LAUSEGA
Tšiillane meist
Homsest on Eesti Rahva
Muuseumi silla-alal ava
tud Tšiili grafitikunstnik Izak
Mora näitus „MuSada“, mis
kajastab kunstniku silmis
kõige sümboolsemaid pöör
depunkte Eesti ajaloos 1918.
aastast tänapäevani.

4000

euro eest varastas ehitus
huviline pikanäpumees ööl
vastu 18. septembrit Riia tä
naval asuvast Decora kaup
lusest Makita tööriistu.

Suitsiidiristmik
sünnib uueks
Käivitus enesetapjate seas
populaarsele Riia ja Vaksali
tänava ristmikule ehitatava
kergliiklussilla ja –tunneli
projekteerimine, eelpro
jekt peab valmima järgmise
aasta kevadeks, ehitustööd
on kavandatud 2020.-2021.
aastaks.

Keskkond luubi all
Sellel nädalal võõrustab AH
HAA rahvusvahelist multi
konverentsi, mille raames
avati ka uus, keskkonnatead
likkuse kasvatamisele suu
natud näitus, kus saab muu
hulgas tegeleda veealuse
kaevandamisega ning laine
te jõul energiat toota.

Piirangud
surnuaia kandis
Täna kella 16.30-ni on tee

SÄHVATUS

katte remondi tõttu suletud
kesklinna suunduv sõidu
suund Võru tänaval Rahu
bussipeatusest Kabeli täna
vani.

Lehevõit
Ragn-Sellsile
Selleaastase puulehtede veo
hanke võitis Ragn-Sells pak
kumuse kogumaksumusega
24 450 eurot. Lepingu koha
selt tuleb kahel korral ära ve
dada elanike prügikottidesse
pandud puulehed kruntidelt,
kus linna puud kasvavad
eraisikutest krundiomanike
puhastusaladel.

Lootused Pulgal
Selle hooaja Liivimaa parima
võrkpalluri tiitli omistas 36%
Tartu Ekspressi lugejaist en
neaegselt Hindrek Pulgale.

Müüdavad noored
kunstnikud
Täna kell 18 avatakse koh
vikus Spargel (Kalevi 13) ok
toobris toimuva Tartu noore
kunsti oksjoni tööde näitus.
Näitusel on väljas 68 oksjo
nitööd, mida eksponeeritak
se nii kohvikus Spargel kui ka
Kalevi 17 hoones.

Jalameeste paraad
Laupäeval, 22. septembril
toimub kesklinnas autovaba
päeva üritus, kus jagub tege
vust igas vanuses tartlastele.
Muude lõbustuste seas võib
läbida vigursõidurada ja as
tuda Atlantise ees jõetram
mile.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

PAREM HILJA KUI MITTE KUNAGI: täiesti tavaline
septembrikuine vaatepilt Sireli tänaval.  AUGUST LUMM

Romeo ja Julia
BALLETT
HELILOOJA SERGEI PROKOFJEV — MUUSIKAJUHT TAAVI KULL
KOREOGRAAF JA LAVASTAJA PETR ZUSKA — KUNSTNIK JAN DUŠEK
VANEMUISE BALLETISOLISTID JA TRUPP — VANEMUISE SÜMFOONIAORKESTER
ESIETENDUS 29.09 VANEMUISE SUURES MAJAS JA
16.10 RAHVUSOOPERIS ESTONIA
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Palametsa
pajatused

Piir loomastumise ja inimlikkuse vahel kisub
üha hägusemaks. 
GABRIELA LIIVAMÄGI

482.

BAPTISTIKOGUDUS
väldib maailmalõppu
Erinevalt tsaariaegsest suurkoolist ei piiratud aga enam juudi
rahvusest üliõpilaste
vastuvõttu ettenähtud kvootidega.

Karlova teatri uusversioon legendaarsest
novellist „Popi ja Huhuu“
annab Friedebert Tuglase suurteosele varasematest katsetustest
märkimisväärselt helgema alatooni.
Kokku neljandas ja Lõuna-Eesti esimeses tõlgenduses on küll püütud tavapärast
traagilisust mahendada, ent
lavastaja Kati Kivitar rõhutas siiski, et lõbusast lookesest on asi kaugel. „Tegu on
Tuglase tuntuima novelliga,
mida ilmselt kõik on lugenud
– on ta ju kooli kohustusliku
kirjanduse nimekirjas,“ märkis ta. „Olen aga avastanud,
et paljud mäletavad, et oli
küll lugu mingist koerast ja
ahvist, aga arvavad, et tegu
oli lastelooga.“

Merca on isand
Selle asemel laotab endises
baptistide palvemajas esimeses blokis tänasest laupäevani
toimetav linnaosateater rahva
ette loo kahe omapäi jäänud
indiviidi üksindusest ja seotusest, võimuvõitlusest, hirmuga harjumisest, allakäigust ja

kohandumisest. Selles, kuidas
isanda (sedapuhku küll Merle
Jäägri kehastatava emanda)
lahkumisel hakkab ennast
looma väike maailmamudel,
peegeldub nii meie minevik
kui ka see, kuhu poole me liigume.
„Teos käivitub sellest, et
vanasse puumajja sajab sisse
uusarendus kraanakonksu
näol,“ kirjeldas Kivitar äärmiselt kohaspetsiifilist näidendit.
„Isanda ilmutus avaneb sellest
hetkest, kui tal tuleb otsustada, kas jätta oma loomad maha
ja põgeneda või kõigest hoolimata jääda. Lavastuse lõpus
me näeme, et ta jääb ja ei hülga oma loomi.“ Helen Rekkor
koer Popina ja Rauno Kaibiainen ahv Huhuuna teevad Kivitari kinnitusel võrratud rollid.
„Mul tulevad sipelgad seljale,
kui sellele mõtlen. Jääb suisa saladuseks, kas nad on siis
inimesed või loomad,“ kiitis ta.
„Koerake sööb näiteks kahvliga hõbekandikult kringlikesi ja
krõbinaid.“
Täielikult sõnavaba tükk
lähtub küll Esimese maailmasõja algul kirja pandud
Tuglase apokalüptilisest tekstist, kuid võiks vabalt olla tõu-

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

kunud ka viimastel aastatel
maailma valdavatest meeleoludest ja sündmustest, kus
valitseb hirm kindlatel reeglitel põhineva maailmakorra
lagunemise, kaose, väärtuste
segipaiskumise ja tuleviku
määramatuse pärast. „Ei olnud siis selge, kes on see isand,
ja selles mõttes sobitub ta ka
tänase päeva konteksti hästi,“
kirjeldas lavastaja.

Trump lauale
Kui raamatus leiavad Popi ja
Huhuu plahvatuse tagajärjel
oma õnnetu otsa, siis näidend
teeb selle koha peal viimasel
hetkel pöörde. „Lavastus algab
küll raadiouudistega Donald
Trumpist ja tuumanupust, nii
et omamoodi plahvatus seda
lugu halva unenäona raamistab, aga ma ikkagi soovisin, et
need loomakesed päris nii ei
manduks, et paneks end koos
maja ja juurdekuuluvaga põlema,“ vihjas Kivitar.
Pole ju teater ometi koht,
kus vaataja sooviks näha maailmalõppu, kaost ja vägivalda. „Tund ja kümme minutit
pikk lavastus täidab kõik need
stseenid,“ lubas lavastaja.
STEN SANG

ARMASTUS
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Uuno Kivilinnast

Lahkun voodisektorist
Olgu luksuslikul pakett
reisil Türgis või peatselt
ees seisval askeetlikumal
tuuril Poolas – minust
kõvemat meest turismimaailmas juba ei leia. Kui
ainult tervis vastu peaks.
Türgi-mälestuste kokkuvõtteks pöörduksin viimast korda
imekauni teejuhi Kertu Rentsli poole. Kuidas läheb? Sinu
kaunist nägu unes näen. Sa
oled maailma parim giid, kuid
oleks kena, kui sa ka oma lubadusi täidaksid. Reisil oli mul
neli voodit ja neli fotograafi,
aga kõiki pilte pole ma endiselt
kätte saanud. Jään pikisilmi
ootama, minult kolm musi.
Salam aleikum!

Ainulaadsed rõivad
Ainuke asi, millest ma seal
unelmate maal aru ei saanud,
oli see, mispärast nad neid sigu
nii kangesti siunavad. Olen
maal palju käinud ja jälginud,
kuidas siga alla pandud põhuga ümber käib: selle külje peal,
kus ta situb, ta pikali ei heida.
Nii et pole ta millegi poolest
räpasem kui lammas või mõni
teine elajas.
On ikka uhke tunne küll,
kui oled maailma näinud ja
võid poe ees uhkeldada rõivastega, mida Annelinna matsidel
kellelgi pole. Tavatsen ikka
kõigepealt näidata Türgi kirjaga mütsi ja siis Küprose pildiga särki – poole aasta sees sai
mõlemad paradiisid ära nähtud. Kui aga komplekti kord
kassiirile demonstreerima
asusin, kukkus üks vanamutt
järjekorras tõrelema, et kaup-

Türgis korraldatud moedemonstratsioonil kujunes Uunost kindel õhtu diiva ja sama võib oodata ka lähemates
liitlasriikides. 
KERTU RENTSEL
lus on ostmiseks, mitte jutustamiseks.
Hing sai nii täis, et sõimasin
tädil näo täis, nii et nii „siga“
kui „lehm“ said ära mainitud.
Vastane siis ähvardas, et kutsub mulle politsei. Mina vastasin, et enne tasub endale kiirabi ära kutsuda.

Võta üks ja viska teist
Kodustest teemadest nii
palju, et ilmetu pruudi Ilme
Kärdi otsus lõpetas suvel meie

suguelu – ilmselt igaveseks.
Eakas proua tõi põhjuseks tervise, kuid eks ta ole pirtsaka
loomuga olnud suhte algusest
saadik. Ja nii siis vist jääbki –
ei ma enam uut südamedaami leia. Jah, iseenesest on veel
paadialusest armuke Reet,
kuid nii madalale ma enam
laskuda ei kavatse.
Nüüd on siis vanal täkul aeg
oma karjäär kokku võtta –
peab tõdema, et ega ma pärast
elu armastuse Valja lahkumist

korralikku naist leidnudki.
Edaspidi täitsin rohkem lihtsalt mehekohust ning naistevalikul kehtis põhimõte „võta
üks ja viska teist“: üks oli peaaegu frigiidne, teine liigagi himur. Oma lapseohtu fännidel
soovitan igatahes mitte kunagi
abielluda.
Siiski pole välistatud, et
nagu minu suur eeskuju Aivar
Riisalu ja Meie Mees igal aastal
lavale tulevad, teeb ka Uuno
voodirindel comeback’i. Ootab
mind ju naabrieide mahitusel
ees juba kolmas välisreis aasta
jooksul: sõidame reisibussiga
Poola, samal ajal kui naabrinaise seaduslik mees minu
asemel tänavaid pühib.

22.-23. september
Nüüd ka
e-poes!

-25%

www.facebook.com/EhituseABC
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TEATER
KARLOVA TEATER
21.09 kell 19 Popi ja Huhuu
ehk isanda ilmutus
22.09 kell 19 Popi ja Huhuu
ehk isanda ilmutus
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TEATRI KODU
21.09 kell 11 Viks ja Koba
22.09 kell 12 Viks ja Koba
26.09 kell 11 Sööbik ja Pisik
27.09 kell 11 Viks ja Koba

KONTSERT
29.09 kell 22 Plaadipõletus

VANEMUISE TEATRI
SUUR MAJA

6.10 kell 21.30 Carine Jessica
Kostla & Lauri Lehtsaar

22.09 kell 19 Viini veri

CLUB ILLUSION

1.10 kell 19 Skandaalne
juhtum

23.09 kell 16 Viini veri

21.09 kell 23 5miinust

29.09 kell 19 Romeo ja Julia

2.10 kell 19 Skandaalne
juhtum

2.10 kell 19 Mamma Mia!

EMAJÕE PRUULIKOJA
ÕLLEKELDER

4.10 kell 12 Lotte Unenäomaailmas

21.09 kell 21 Ann Maser &
Reimo Kivine
PÜSSIROHUKELDER

23.09 kell 12 Naksitrallid

VANEMUISE TEATRI
VÄIKE MAJA

25.09 kell 19 Suluseis

29.09 kell 19 Hedda Gabler

26.09 kell 19 Meie oma tõde,
meie oma õigus

30.09 kell 16 Mees, kes teadis
ussisõnu

27.09 kell 19 Põlenud mägi

6.10 kell 19 33 variatsiooni

LENDTEATER
22.09 kell 19 Skandaalne
juhtum

SADAMATEATER
21.09 kell 19 Teineteiseta

28.09 kell 19 Medeia
30.09 kell 16 Härra Biedermann ja tulesüütajad
2.10 kell 12 Naksitrallid
TARTU ÜLIÕPILASMAJA

KOMÖÖDIA
RUUTU10 KOMÖÖDIAKLUBI
3.10 kell 20 Improkomöödia

28.09 kell 19 Sandi õnnistus

VANEMUISE
KONTSERDIMAJA

29.09 kell 19 Sandi õnnistus

5.10 kell 19 Jimmy Carr

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

CAFÉ SHAKESPEARE
5.10 kell 21.30 Anna
Kuchinsky & Lauri Lehtsaar

21.09 kell 23 Tanel Padar
Blues Band
SISEVETE SAATKOND
27.09 kell 19 Villu Talsi
TARTU ALEKSANDER
21.09 kell 22 Elumees
22.09 kell 22 PS Troika
28.09 kell 22 Patune Pool
29.09 kell 22 Günf

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

28.09 kell 21 Kolumbus Kris
TARTU UUS TEATER

KINNISVARA MÜÜK
Kaminapuu: kask, lepp 40 l võrkko
tis. Tel 557 6177.

Betooni- ja ehitustööd.
Tel 5783 5631.
Ehitus- ja remonttööd. Katused,
üldehitustööd, puitfassaadid
jpm. Garantii. Tel 5662 9930.
Ehitus ja renoveerimine vundamendist katuseni. Projekt,
terviklahendused, garantii.
Tel 504 0334.
Ehitus- ja viimistlustööd (eraisik,
KÜ, firmad). Hea hinna ja kvaliteedi
suhe! Pikaajaline kogemus. Garan
tii! Tel 510 0645.
Ehitus, katus, remont, viimistlus,
lammutustööd. Teostame üle
Lõuna-Eesti. Tel 5858 6953.
Ehitus, remont, siseviimistlus. Pi
kaajaline kogemus. Tel 5622 9840.
Katuste ja puitfassaadide ehitusja remonditööd. Tel 515 7062.
Korstnate ehitus, pottsepatööd,
korstnapühkimine. Tel 5858 1159,
Korstnaehitus@mail.ee

TARTU ERINEVATE
TUBADE KLUBI
27.09 kell 20 David Chevallier
Trio ja Bad Habits Trio

MATERJAL
Liiv, kruus (veoga, 15 t).
Tel 5602 7200.

ARHIIV

30.09 kell 12 Sööbik ja Pisik

4.10 kell 19 Impeerium

EHITUS

2-toal mug korter Tigutornis,
Väike-Turu 5 (eh 2008. a, üp 49,9
m², 12/23, E, 117 000 €). Kutseline
maakler Sirle Uiga, tel 526 4198,
786 8085, www.aadlivillakv.ee
2-toal renoveeritud ja möbleeritud ahiküttega korter Peetri tn.
Tel 511 0681.
Maja Veerikul Õie tn (heas korras,
198,6 m², 190 000 €).
Tel 5331 0878, janakiva@hot.ee

KINNISVARA OST
Garaaž Tartus. Tel 524 2693.
OÜ Estest PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215.

ÜÜRILE VÕTTA
1-toal korter. Tel 503 2345.
Projekteerime ja ehitame eramajasid. Kogemus aastast 1995.
Tel 5358 9888, www.ihouse.ee

2-3-toal korter. Tel 5561 4114.

KOOLITUS

4.10 kell 19.30 Maarja Nuut &
Ruum plaadiesitluskontsert

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.
Kuiv kasepind 30, 40, 50 cm. Vedu,
tšekk. Tel 5594 7098.
Kuiv kask ja lepp võrgus (2,50 €
võrk), vedu tasuta Tartus ja lähi
ümbruses. Tel 504 5307.
Kuiv kütteklots 2 €, puitbrikett
10 kg 2.20 €, lepp 2.70 €, kask 3 €,
kuiv lepp 50 cm 48 €.
Tel 5623 1555.
Kuivad halupuud 50 cm (lepp/
haab, kask). Vedu tasuta.
Tel 5301 1161.
Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puitbrikett, küttegraanulid. Vedu tasuta. Tel 523 8332,
433 3130.
Kuivad küttepuud võrkkotis
(2.50 €, tasuta vedu). Tel 5336 5372.
Kuivad segapuud võrgus (2 €
võrk). Vedu Tartus ja lähiümbruses
tasuta. Tel 504 5307.
Müüa kuivad 50 cm kasehalupuud 32 € ja lepaga segapuud 30
€/m³. Ostja vedu 28 km.
Tel 5344 0850.

TARTU ÜLIKOOLI AULA
27.09 kell 19 Ferenc Liszt. Via
crucis. Eesti filharmoonia
kammerkoor

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

Ripplaed ja akustilised lahendused - müük ja paigaldus.
Tel 5666 9535, www.ripplaed.ee
Septikute, biopuhastite paigaldus ja müük. Tel 5757 0202,
erlend@eestiseptik.ee
Siseviimistlus ja remonditööd.
Tel 5606 4572.
Teeme katuse-, fassaadi- ja üld
ehitustöid. Karkass- ja moodulmajade ehitus. OÜ Viimval,
tel 5554 8863.

Ostan kuiva küttepuud 30, 40,
50, 60 sm. Hind kokkuleppel, raha
kohe kätte. Tartu Peipsiääre vallas
minu vedu. Tel 5359 3429.
ABC ameti-, ADR-, järel- ja
lõppastmekoolitused aasta ringi.
www.sõiduõppe.ee, tel 507 8230.

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

KÜTE

PAKUN TÖÖD
3 a tüdruk Raadil otsib hoidjatädi,
kes annaks aeg-ajalt lasteaiast puh
kust või lubaks ema-isa teatrisse.
Tel 5661 6000.

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

Eesti suurim
ning edukaim
sulgpalliklubi

Triiton

ALATES

pakub võimalust!

SEPTEMBRIKUUST

moodustame uued treeningugrupid

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.
Lisainfo ja registreerimine:
tel 5697 7153 või silja@tartutriiton.ee.

REKLAAM

Neljapäev, 20. september 2018
Elektrik saab tööd. Urmas, tel
5331 9918, urmas.kriit@kliinikum.ee

Kolatakso, jäätmete utiliseerimine, kõik jäätmed. Laadimisabi.
Tel 553 7638.

Kukkel OÜ pakub tööd nõudepesijale Luunja Gümnaasiumis.
Tel 5557 9703.

P. Dussmann Eesti OÜ pakub osali
se 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.

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

RIIDED

Korstnapitside ja moodulkorstnate ehitustööd. Tel 5557 9399.

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

HAUAPIIRDED VAASID PINGID

Korstnapühkija Lõuna-Eestis, ka
maal. Ametlik akt. Redel kaasas.
Tel 5191 6605.
Korstnate ehitus, pottsepatööd.
Tel 5858 1159,
Korstnaehitus@mail.ee
Kvaliteetne ja kiire õunamahla
pressimise teenus. Asume Nõos.
0,40 €/L Tel 5686 0688.

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

Ohtlike puude asjatundlik langetus, puuhooldustööd, kändude
freesimine jne. Tel 5818 5222.
Ohtlike puude raie ja puude hooldustööd. Tel 5686 6157,
info@nordicarb.ee.

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

Plekksepatööd: E-R kl 8.00-17.00
Ringtee 1, Tartu. Tel 517 2156,
plekksepp@hot.ee
Pressin õunamahla tellija kodus
oma seadmetega. Tel 501 6050.
Pressin õunamahla.
Tel 5353 4624.

Tasuta riided ja jalanõud 29.
septembril kell 10-16. Tiigi 55,
Tartu Laste Turvakodu. Alates ok
toobrist riiete vastuvõtu ja jagamise
kord turvakodus muutub – iga kuu
kindlatel päevadel. Lähemalt
www.turvakodu.ee või tel 736 1640.

Vana mööbli ja kodumasinate
äravedu. Kolimisteenus.
Tel 5400 4760.
Veo- ja kolimisteenus, laadijad,
väike ja suur auto. Parim hind.
Tel 553 7638, www.kiiredkolijad.ee
Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.

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

Ostan Audi, Opeli, BMW, VW,
Fordi (kuni 2,0) kiirmüügi hinnaga.
Pakkuda võib kõike. Raha kohe.
Tel 5624 0824.

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

Kaardid ennustavad! 24 h
tel 900 1727, ennustus.ee
Septikud, reoveemahutid (tootjalt) müük ja paigaldus.
Tel 5306 5322, info@reovesi.ee
Telli korstnapühkija varakult.
Ajad ka õhtul ja nädalavahetusel.
Eramajade küttesüsteemide
puhastus. Akt. Helista tel 552 6933,
www.tahmatoomas.ee

TEENUSED
Ahjude, pliitide, soojamüüride ja
kaminate remont. Tel 5594 6425.
Boilerite puhastus, veemõõtjate
vahetus, san-tehnilised tööd.
Tel 5646 9025.

Tervendamise ja harmoniseerimise seansid. Elena – energiatera
peut ja rahva ravitseja (Moskva).
Tel 5360 9798.
Koduvideote, filmimine, digitaliseerimine ja fotograafiateenus.
E-post: fortiusfoto@gmail.com

Toruabi Tartus. Vastavate seadmete paigaldus. Veeavariide
likvideerimine. Tel 553 7638.

YANDEX TAXI TARTU
TULE OMA AUTOGA YANDEX ÄPP’I
SÕIDUJAGAMISTEENUST OSUTAMA
Kui sul on isiklik auto, siis Yandex äpp pakub
sulle parimat teenistust taksotöös.

SÕITUDE HINNAKIRI:
1. Alustamistasu - 2 €
2. Kilomeetri hind - 0,65 €

JUHI BOONUSED:
1. Garanteerib suurema teenistuse määratud
kellaaegadel:
Garanteeritud teenistus 5 € sõidu pealt
E – P 07.00 – 18.00
R
19.00 – 23.00
L
00.00 – 01.00
2. Kleebid oma autole Yandex logo ja sõidad vähemalt
150 tellimust kuus, maksame 70 € boonust.
• Vali ise endale sobiv tööaeg.
• Vahendustasu käibelt10%.
• Esimesele 10-le registreerinud juhile esimesel kuul
vahendustasu käibelt 8%
• Teenistusväljamaksed iga nädalaselt.

Kasutatud ja vanad raamatud. Ka
nõukogude perioodist. Raha kohe
kätte. Tel 734 1901.

VÕTA ÜHENDUST YANDEX TAKSO AMETLIKU PARTNERI
ESINDAJAGA TARTUS, TAKSO ÄPP OÜ,
TELEFON +372 5883 8898 või SAADA SOOVIAVALDUS
E-MAILILE yandextartu@gmail.com.
Takso Äpp OÜ
Aardla 23, tuba 309, Tartu
+372 5883 8898

Vanaaegsed paberrahad ja mündid. Tel 513 2251.

Kunsti ost - maalid, graafika jm!
Muuda kasutuna seisev kunst
rahaks! Parim hind! Tel 5649 5292.

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

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

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

MÜÜK
Hobusõnnik turbaga (2 a laager
dunud, 150 l / 5 €). Transport Tartus
ja Tartumaal. Tel 501 8431.

Maalid, graafika, skulptuurid,
fotod, postkaardid, lauahõbe,
ehted, mündid. Tulen ise kohale ja
tasun kohe! Tel 5607 7449.
Nõukaaegsete ehete, sõlgede,
märkide, medalite, koolimärkide,
fotoaparaatide jm ost!
Tel 5649 5292.
Ostan sügavkülmkapi (soodsalt).
Tel 5367 2600.
Plaanid kolida või said päranduseks korteri? Ostame üleliigse
vanakraami ja raamatud!
Tel 5649 5292.

Vanavara ost! Raamatud, kunst,
ehted. Raha kohe! Tasuta kojukut
sed! Kompanii 4, Tartu.
Tel 5803 6752.
Vanavara, pakkuda võib kõike.
Tel 513 2251.
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.

Salvkaevude kaevamine, puhastamine, rõngaste vahetamine ja
kaevupealsete ehitus.
Tel 5840 0240.

Ostan Polo, Cordoba, Ibiza, Fabia
või Clio 1,9D 47 kw, alates 2002 a,
kuni 2000 €. Tel 5348 8766.

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

EW portselani, kristalli, piimakannude, linnapildiga esemete ja
muu vanavara ost! Tel 5649 5292.

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

TERVIS

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

Müü oma auto meile, sobiva
tehingu puhul raha kohe kätte.
Tel 5823 2707, www.autotehing.ee

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

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

Raamatupidamisteenus Jõgevaja Tartumaal.
estefexou@gmail.com

Auto ja veoki keretööd ja taastamine. Uued ja kasutatud keredetailid. Kõik sõidukid! Tel 504 0334.

Elektritööd. Helista julgelt!
Tel 5687 2020.

Vanad raamatud, aabitsad, piiblid, teatmeteosed jne! Ost parima
hinnaga, raha kohe! Tel 5649 5292.

Printer, tahm, tint. Müük, hooldus, täitmine. Paber. Raekoja 13,
Tartu, futari.ee, tel 744 1100.

SÕIDUKID

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

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

Koristus- ja puhastusteenused
Tartus. FIE. Tel 5673 0355,
koristusfie.143@gmail.com

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

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

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

OST

Kopplaaduri teenus.
Tel 5602 7200.

Otsime vene keele õpetajat 7.
klassi poistele järelaitamistundideks (kord nädalas, eelistatult
pühapäeviti). Tel 5860 1019.
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Ropkamõisa lõngapoe soodusmüük kuni 30.09. Puppets Perle
iirisniit 0.50 € (tavahind 0,80 €),
Amann õmbusniidid 1 kg / 20 €
(tavahind 30 €/kg), kvaliteetsed
Itaalia villasegulõngad 17 €/kg.
Saadame postiga ka! E-R 10-18, L
10-14. Ropka tee 6, Tartu (härraste
maja hoovis). Tel 520 7727,
www.aardlakaubandus.ee

Seinapiltide, graafika, maalide jm
kunsti ning vanavara-raamatute
ost! Raha kohe! Tel 5649 5292.

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

Setu ehted (sõlg 500 €), hõbedast
ehted ja esemed, hõberublad jm
ost! Raha kohe! Tel 5649 5292.

Lauatennise treeningud Wal
dorfgümnaasiumi võimlas (Fr.
Kreutzwaldi 64). Tel 557 7677.
Väetantsud - vaba ja vabastav 5
rütmi tants igal esmaspäeval kl
19-21 Kastanimajas (Kastani 38,
Tartu, I k). Registreerima ei pea, tule
lihtsalt kohale (tantsukogemus ei
ole oluline)! Õpilastele, üliõpilastele
ja pensionäridele soodustus!
Tel 512 6342, FB: Väetantsud

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
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AS Rait on põhjamaisest okaspuust ehitus- ja viimistluspuidu tootja ja turustaja
aastast 1991. Lisaks Euroopa moodsaima sisseseadega täisautomaatsele
höövlitööstusele Tartumaal Reolas kuuluvad Rait gruppi ka NORDWOOD
kaubamärgi all tegutsevad 3 kaasaegset saeveskit.
Kaubamärgi RAITWOOD all ekspordime hööveldatud profiillaudu ning
konstruktsioonipuitu Euroopasse, Aasiasse ja Austraaliasse. Kaubamärgi
PARKWOOD all valmistame Euroopa ja koduturule aiakujunduselemente.
Eesti tööstus- ja ehituskliente teenindame Tartu ja Tallinna
müügiterminalidest ning edasimüüjate vahendusel. Täna anname tööd
155 inimesele.

Seoses töömahtude suurenemise ja uue tootmistehase valmimisega otsime oma meeskonda
teotahtelisi

TOOTMISTÖÖLISI
kelle põhiülesandeks on töötamine automaatliinil ja
kvaliteetse toodangu tagamine.
Oled hea kandidaat:
• kui hindad täpsust, korrektsust ja sul
on tahe õppida ning areneda
• kui oled valmis pingutama ühise
eesmärgi nimel
• kui valdad eesti keelt vähemalt
suhtlustasandil

Pakume sulle:
• tööalaseid arenguvõimalusi edukas
kodumaises puidutööstuses
• võimalust töötada Euroopa moodsaimal
höövelliinil
• töötasu vähemalt 1300 eurot (bruto)/kuus
• nooruslikku, sõbralikku ja toetavat meeskonda
• igakuist sporditoetust
• lapse sünni puhul sünnitoetust
• kaasaegseid töö- ja olmetingimusi
• korralikke tööriideid ja töövahendeid

Lisainfo: Töö toimub 8,5 h vahetustes graafiku alusel (sh. nädalavahetustel). Väljaõpe ettevõttes
kohapeal.
Töökoht asub 10 km kaugusel Tartu kesklinnast REOLAS.
Kandideerimiseks palun saada oma CV kohe või hiljemalt 30. septembriks 2018 e-postile
sille.rell@raitwood.ee märgusõnaga „tootmistööline“ või kandideeri läbi tööotsingu portaali CV
Keskus. Lisainfo: personalijuht Sille Rell tel 505 3582.

