Me ei soovi panustada
järgmisesse rakendusse,
mis solgib niigi kirjut
taksoturgu.
Rainer Kaasik, lk 2

Ülimalt kvaliteetne ja äärmuslikult
veekindel ning vastupidav Oxford Nailon.
Veekindlus 10,000 mm. Teibitud õmblused.
Taskutel veekindlad lukud.

Neljapäev, 27. september 2018 • nr 33 (487) • Tiraaž 20 400 • www.tartuekspress.ee

Ilmaprognoos: SAJAB!
ABEKO Rocky
vihmakindel
tööjakk
113121/051

105 €

ABEKO Abo
Vihmakindel
Hi-Vis jakk

ABEKO Rocky
vihmakindlad püksid
114071/051

513171/771

115 €

96 €

SNICKERS
Workwear
AllroundWork
Hi-Vis vihmajope
1330/6658

SNICKERS
Workwear
FlexiWork
vihmakindel jakk

141 €

1300/0404

201 €

KEVO Outlast
kummikud
saadaval ka
NAISTE SUURUSTES
(alates nr 37)

SNICKERS
Workwear
AllroundWork
Hi-Vis
vihmapüksid
6530/6658

108 €

Vali õiged
riided!
SNICKERS Workwear
AllroundWork
vihmakindel jakk
1303/0400

112 €

Reguleeritav kapuuts
Veekindel YKK lukk
Teibitud õmblused
Lühem esiosa
ja pikem tagaosa
Eelpainutatud
varrukad
Varrukatel
krõpskinnised
Pikendatud
varrukad

SNICKERS Workwear
AllroundWork vihmakindlad püksid
6901/0404

NOKIAN Kevo Outlast
88-573

149 €

Hinnad sisaldavad käibemaksu 20% ja kehtivad kuni kaupa jätkub!

TAMREX OHUTUSE OÜ

89 €

Eelpainutatud põlved
Helkurdetailid
Teibitud õmblused
Pikad küljelukud
Cordura® tugevdused

Tel 654 9900 Faks 654 9901 e-post: tamrex@tamrex.ee www.tamrex.ee

TALLINN Laki 5, Pärnu mnt 130, Katusepapi 35 • TARTU Aardla 114, Ringtee 37a • PÄRNU Riia mnt 169a, Savi 3 • RAKVERE Pikk 2 • JÕHVI Tartu mnt 30 • VÕRU Piiri 2 • VILJANDI Tallinna 86
VALGA Vabaduse 39 • NARVA Maslovi 1 • HAAPSALU Ehitajate tee 2a • PAIDE Pikk 2 • JÕGEVA Tallinna mnt 7 • TÜRI Türi-Alliku • RAPLA Tallinna mnt 2a • KEILA Keki tee 1 • KURESSAARE Tallinna 80a
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Tartlased tõrjuvad skandaalset
VENEMAA TAKSORAKENDUST
Kuu alguses odavate hindadega niigi tihedale ülikoolilinna taksoturule pressinud
Yandex Taxit konkurendid ja
potentsiaalsed koostööpartnerid lilledega tervitama ei
kipu.

On’s tudengid ülikoolilinnas nii haljale oksale jõudnud, et
kiirnuudlid ja poolmuidu sõit enam ei isuta? 
YANDEX TAXI

Ettevõtte kõneisik Natalia Zhuravlova lubas, et edu võtmeks saab
mobiilirakenduse kasutatav tehnoloogia, mis vähendab nii reisi
maksumust kui aega, kui juht seisab või sõidab tühja – olgu kliendi
poole siirdudes, teda oodates, otsides või ilma tellimusteta aega raisates. „Erinevalt konkurentidest on
Yandexil oma kaardid,“ lausus ta.
„Usume, et see ongi meie peamine
eelis, mis võimaldab kulusid kõige
paremini all hoida.“

Agressiivne sissetung
Zhuravlova kinnitusel on sõit
Yandexiga pisut odavam või äärmisel juhul konkurentidega võrdne:
miinimumhind ei ületa kaht eurot
(0,5 km sõitu), kilomeetri eest linna
piires ei tohi küsida üle 65 eurosendi ja linnapiiri taga (teenus toimib
ka naaberasulates nagu Lohkva,
Tõrvandi, Meeri ja Äksi) 1,15 euro.
„Võib-olla pole erinevus väga suur,
kuid see on piisavalt määrav, et
kliendid ja juhid senised rakendused meie vastu vahetaksid,“ ei jäänud pressiesindajal enesekindlusest
vajaka.

võtma, et kunagi tahab idanaabrite
konglomeraat oma raha ka tagasi
saada. „Seetõttu on näiteks Venemaal nende vahendustasu 25-30%
sõidu maksumusest, Taxigo küsib
aga Tartu juhtidelt keskmiselt 7%
ehk neli korda vähem,“ kiitis ta.

Naeruväärne tasu

Dubrovski hinnangul on Yandexi
näol tegelikult tegemist internatsionaalse taksofirmaga,
Firmad lihtsalt kingivad ennast mille eesmärgiks on teiste
taksofirmade turgudelt
Yandexile naeruväärse vahen- välja surumine. „Seetõttu
dustasu saamise õiguse eest.
on näiteks Tallinnas kõik
firmad, välja arvatud paar
Seni kanda kinnitanud äpifir- erandit, oma juhtidele Yandexi äpi
mad asja loomulikult sama roosi- rangelt ära keelanud,“ teadis ta.
liselt ei näe. Taxigo juhatuse liige „Sama asi peaks toimuma ka TarEduard Dubrovski rõhutas, et tus, kuna vastasel juhul firmad
tänases seisus konkureerivad nii lihtsalt kingivad ennast Yandexile
taksofirmad kui -äpid mitte klien- naeruväärse vahendustasu saamise
tide, vaid juhtide pärast. „Yandex õiguse eest.“
kasutab turgudele sisenemiseks
Tartust võrsunud kodumaise
agressiivset poliitikat, kus nad startup-komeedi Taxify kommumaksavad alguses juhtidele oda- nikatsioonijuht Marek Unt tõdes,
vatele sõitudele peale,“ paljastas ta et kogemuse põhjal mahub pikas
uue tulija strateegia.
perspektiivis sõidujagamisteenuse
Küll aga peaksid sohvrid Dub- pakkujaid ühele turule kaks-kolm.
rovski soovituse kohaselt arvesse „Tihedam konkurents muudab

uute pakkujate jaoks kasvamise
raskeks,“ lisas ta.

Privaatsus
prioriteediks
Peamine Yandexit tabanud süüdistus puudutab aga hinnadumpingu asemel ohtu, et rakendusega jagatavad isikuandmed võivad
hoopis ühe teatava naaberriigi
institutsioonide käsutusse sattuda.
Nii on näiteks Leedu riigiasutuste
töötajatel äpi pruukimise sootuks
keelanud.
Zhuravlova väitel pole süüdistusteks vähimatki alust – haldab ju
rakendust Hollandis registreeritud
firma. „Meie kasutajate andmete
privaatsus on meie peamiseks prioriteediks. Töötleme ja hoiustame
Euroopa Liidu klientide andmeid
rangelt liidu regulatsioonide, eriti
GDPR-i raames,“ raius ta. „Oleme
avatud ja valmis mistahes vajalikeks kontrollideks.“
Mullu Emajõe Ateenat vallutama
asunud elektrisõidukitel põhineva Välk Takso kohalik šeff Rainer
Kaasik uskus samuti, et oht andmete sattumiseks valedesse kätesse on internetiajastul alati olemas,

Hea noor tööotsija vanuses 16-26!*
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 123 h) osad on:

1. Ettevalmistus tööotsinguks, 34h, 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- ja võlanõustamine). Koolitus on TASUTA.
Transpordikulud kompenseeritakse, koolitusel on tasuta toitlustamine.
Infotund toimub 18.10.2018 kell 13. Vajalik etteregistreerimine.
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 kes hetkel ei õpi ega tööta

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

ka teiste teenusepakkujate puhul.
„Mis aga Yandexisse puutub, siis
neid süüdistusi kuulen ma esimest
korda. Kui see ka tõele vastab, siis
meie seda kindlasti ei aktsepteeri,“
lubas ta.

Ainult oma kanalist
Küll aga teab Kaasik juba praegu,
et Yandexiga ei hakata koostööd tegema ka tulevikus. „Põhjuseks on
ebapopulaarsus ja teiste kasutajate negatiivne hinnang ,“ märkis ta.
„Peale selle ei soovi me panustada
järgmisesse rakendusse, mis solgib
seda niigi kirjut turgu.“
Ermo Kontson, Kaasiku kolleeg
Elektritaksost, pakkus, et need
süsteemid neelavad aja jooksul alla
kõik taksoettevõtjad, kes oma juhid
Yandexisse, Taxifysse või Uberisse
lubavad „Elektritaksost ei saa kunagi teise ettevõtte alltöövõtjat. Meid
saab tellida ainult meie oma kanalitest,“ kinnitas ta. Kontsonile sekundeeris Tartu Taksopargi ja Tudengitakso kaubamärkidega majandava
Go Taksopargi juht Kuno Koger, kel
käsikäes Tulikaga oma tellimisäpp
Taxofon.
STEN SANG
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LAUSEGA

LUGEJA KIRI
Invakaart
kodus ei aita
Küsimus on invakaardiga
parkimise kohta: kaardi
vormistas linn viieaastasele sügava puudega poisile, kes on sisse kirjutatud
kortermajas, mille juures
soovime ka autot parkida.
Kuidas see parkimine
kortermajade juures aga
peaks toimuma? Korteriühistul endal mingeid
reegleid selle kohta pole,
parkla puudub ja parkimisel kehtib põhimõte „kes
ees, see mees“. Kas sellest
kaardist on kasu, annab
see eesõiguse kortermaja juures? On linnal selle
kohta üldse mingeid reegleid?

Kadi Metsma
ühistranspordi spetsialist
Sõiduk, millel on liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki
parkimiskaart, tohib asulas
parkida parkimist keelavate liiklusmärkide mõjupiirkonnas tingimusel, et seisev sõiduk asub täielikult
kõnniteel, jättes jalakäijale sõiduteest kaugemal
kõnniteeserval vabaks
vähemalt 1,5 meetri laiuse
käiguriba. Kirjeldatud luba
ei kehti teelõigul, mis on
tähistatud peatumise keelujoonega.
Samuti tohib parkida
parkimist keelavate liiklusmärkide mõjupiirkonnas,
piiratud parkimisajaga
parklas ettenähtust kauem
ja õueala teel väljaspool
parklat kohas, kus see
ei takista jalakäijaid ega
muuda võimatuks teiste sõidukite liiklust. Eraldi
reegleid parkimise kohta
kortermajade juures Tartus kehtestatud pole.
Allikas: Tartu LV
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Võimlejad Saapamaalt

Viimane võimalus

Itaalias Pesaros 16.-21. septembril peetud üleeuroopalisel festivalil Golden Age lõid
2000 üle 50-aastase võimleja seas kaasa ka 16 naist meie
Rütmika klubist.

Reedel, 5. oktoobril suletakse Tiigi 78 keldrikorrusel
paiknev populaarne joodik
Vladimiri tegemisi kajastav
põgenemismäng „Vova sünnipäev“, mis jõudis tegutseda
kaks aastat.

2151

eurot maksvate valveseadmetega asub linn tagama
Pauluse kalmistu kadunukeste hauarahu.

Kus on kuusk?

Karlova selts segab
hurtsiku lammutamist
Keskkatlamajast üle tee
asuva tsaariajal ehitatud
endise nakkushaigla
lammutamine ja uue
maja asemele ehitamine
ohustab kohalike aktivistide hinnnangul Karlova
kultuuripärandit.
Vastuolu on kestnud juba 11
aastat, kuid nüüd on sel lootust aasta lõpuks laheneda.
Tulemus sõltub aga sellest, kas
Karlova selts on uue planeeritava hoone kavandiga päri või
mitte.

Vastutus uue
põlvkonna ees
Lina tänaval asuv kahekorruseline puitmaja on kaks
korda põlenud ning osaliselt
katuse ja akendeta. Hoone
kuulub miljööväärtuslikku
alasse, mistõttu peaksid selle
lammutamiseks konstruktsioonid üle 60% ulatuses hävinud olema.
Karlova seltsi esimehe Arne
Halli sõnul ei saa hävimist
aga veel kindlalt tõendada. Ka
seltsi liikme Edgar Kaare väitel pole selge, kas seni tehtud
ekspertiisid on piisav tõendus
hoone lammutamiseks.
„See osa meie kultuuripärandist on ohus,“ tõdes Kaare.

Ta lisas, et selts ootab põhjalikumaid uuringuid, et Lina 6
üle lõplik otsus teha. „See on
ühelt poolt üksikjuhtum, teiselt poolt ka laiem küsimus:
kuidas seda puitlinnaosa järeltulevatele põlvedele edasi
anda? Uusi hooneid ei ehitata
täna enam puidust, vaid pigem
mingist mineraalsest materjalist, mis on kindlasti otstarbekas, aga siis me ei räägi Karlovast kui puitlinnaosast.“
Hoone kuulub ettevõttele Aurorette, mille juhatuse
liikme Kaimo Sepa sõnul on
nad juba 12 aastat püüdnud
lagunenud maja asemele uut
ehitada, kuid Karlova selts on
sellele pidevalt vastu seisnud.
„Me tahame säilitada miljööd
ja samas teha korralikud tänapäevased hooned,“ ütles Sepp.
„Tahame Tartut arendada, aga
selts saab asjadest teistmoodi aru. Nad arvavad, et kogu
Karlova oma suures hiilguses
peabki 200 aastat oma hüttidega edasi elama, aga nii vana
maja ei ole võimalik sellisel kujul säilitada.“
Linnavalitsus ja Aurorette on
Lina tänava hoonele kumbki
erinevaid ekspertiise tellinud.
Linna kultuuriväärtuste teenistuse juhataja Romeo Mets
alliku sõnul ütlevad mõned

ekspertiisid, et hoonet saab
taastada, ja mõned, et ei saa,
sest hoonel on väga kehv vundament, mille amortiseerumist
ekspertiisid igal juhul kinnitavad. „Siiamaani ei ole seinakonstruktsioone avatud. Kui
need lahti võetakse, saab teada,
mis olukorras palgid on, ja siis
lõplikult Lina tänava hoone
üle otsustada,“ ütles Metsallik.
„Seda on menetletud 11 aastat,
ma vaikselt loodan, et see asi
lõppeb kunagi ära.“

Hind keriks lakke
Metsallik avaldas lootust,
et saaga võiks lahenduse leida
selle aasta lõpuks. See sõltub
sellest, kas Karlova selts on
Lina 6 asemele planeeritava
hoone arhitekti Margit Mutso
kavandiga päri või nad nõuavad uut ekspertiisi.
Viimased 11 aastat on majas
olnud üürikorterid. Mutso kavand näeb ette täpselt samade
mõõtmetega kortermaja, mis
ei ole küll praeguse hoone otsene koopia, sest kopeerimine
ei ole arhitektuuris hea tava.
Mutso tõdes veel, et kui maja
olekski võimalik restaureerida, siis muutuksid korterid
nii kalliks, et keegi neid osta ei
jaksaks.

Kuni 22. oktoobrini saab Tartule pakkuda jõulukuuske,
mis peab olema sirge, sihvakas, ühtlase võraga ja kasvukohal vähemalt 15 meetri
kõrgune. Kuusele peab ligi
pääsema suuremõõtmelise
tehnikaga ja kaugemal kui
100 kilomeetrit linnast ta
paikneda ei või.

Eakate oma päev

55% Tartu Ekspressi lugejaist
toetab eutanaasia legaliseerimist aktiivses vormis (otsus
jääb arsti teha) ning 23% lubaks piinade lõpetamist patsiendi omal algatusel. Selgesõnaliselt halastussurma vastu
oli veebihääletuses vaid 23%.

Toetust rahvariietele
Linnavalitsus otsustas anda
rahvariiete ostmiseks kohalikele laulukooridele toetust
kokku 20 000 euro väärtuses.

Sandikombed selgeks

Ropka-Karlova päevakeskus
kutsub soliidses eas kodanikke reedel Vanemuise kontserdimajja eakate päeva tähistama. Üritus on puhta tasuta.

Reedel, 28. septembril kell
16 toimub Tiigi seltsimajas
koolitus mardi- ja kadrisanditamiskombestikust, samuti
saab valmistada temaatilisi
maske.

Mütsid maha

Kopp maas

Tartu linna õpetaja elutöö
auhinna pälvisid tänavu logopeed Krista Eller, klassiõpetaja Anne Kaskman,
keemiaõpetaja Eha Paabo,
dirigent Undel Kokk ning üldainete õpetaja Tiit Kaber.

Ehitusfirma Merko meisterdab Tähepargi kodude nime
all kesklinna Tähe, Pargi ja
Päeva tänava vahele kokku
seitse uut kortermaja, neist
viimase kolme ehitus käivitus
sel nädalal.

SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

AHVATLUS VORSTIS: kas kadunud Enn Vetemaal
õnnestus meie kandis levinud roppsuu-röökurile ja
mehelemb-lõõritajale lisaks veelgi haruldusi näha?
AUGUST LUMM


ANNA TEELE ORAV

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

Rahvas nõuab
halastussurma
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Palametsa
pajatused

Eelmisel aastal võlus motosõulisi nostalgia. 

AS TARTU NÄITUSED

483.

Automess paneb
rõhku Itaaliale
Rõduservadel olid
Vene keisri pildid ära
võetud ja Aleksander I
pildi raami sisse oli
pandud Wilhelm II
esindusportree.

Eeloleval nädalavahetusel peavad põrisevate
sõprade fännid Tartu Näituste paviljonides ja välialal maha auto- ja tehnikamessi Motoshow 2018,
mis toob traditsiooniliselt
kolmeks päevaks kokku
uute sõidu- ja tarbeautode edasimüüjad ning
hobiautod.
Tänavu on esindatud ligemale poolsada automarki ning
oodata on hulgaliselt esmaesitlusi. Sõiduautode poolelt veerevad esimest korda Eesti publiku ette näiteks Ford Focus,
Honda CR-V ja Hyundai Santa Fe. Varasemast rohkem on
sõul esindatud autosuvilad.
Messile oodatakse väga äri
kliente, kelle tegevusvaldkond
hõlmab reisijate või kaubavedu. Tutvustatakse reisibusside, raskeveokite ja kaubikute
uudismudeleid ning mitmeid
eriotstarbelisi masinaid. Tarbesõidukite väljapanekus säravad teiste uudismudelite
kõrval Man Lion’s Coach ja
Iveco Crossway LE bussid ning
Scania R410 sadulveok, millest
kaks viimast sõidavad suru-

gaasiga.
Külastajate seas populaarne
proovisõiduala kannab tänavu
Auto24 nime ning pakub varasemast suuremat kaubamärgija mudelivalikut. „Esindatud
on 19 automarki ja üle 50 erineva mudeli, millega saab koos
müügiesindajaga proovisõidule minna. Kindlasti sünnivad
messil nii mõnedki ostuotsused, sellist võimalust autosid
omavahel kõrvutada just tihti
ette ei tule,“ kirjeldas messi
projektijuht Henrik Urbel ning
lubas, et proovisõidule saab registreeruda kohapeal.

Tanki hingeelu
Motoshow hõlmab endas ka
mitmeid eriprojekte. Suurim
neist on Itaalia autode paviljon, mille fookus on suunatud
eeskätt disainile. „Mitmed
esitletavad sõidukid on nii
haruldased, et võimalus neid
liikluses kohata on pigem harv
juhus,“ sõnas Urbel. Uudistada saab ikooniliste autotootjate Alfa Romeo, Ferrari, Fiati,
Lamborghini ja Maserati mudeleid möödunud kümnenditest ning tänapäevast.
Asja näitusele on ka elekt-

riautode huvilistel. „Koostöös
osaühinguga Elektritransport
lõime messile elektriautode
ala, mille eesmärk on tutvustada Eestis müüdavaid elektrisõidukeid ning anda ülevaade
kiir- ja kodulaadijatest,“ märkis korraldaja. „Sellega käib
kaasa põhjalik seminariprogramm, mille abil saavad loodetavasti kõik elektriautode
isiklikul või ärilisel eesmärgil
kasutamisega seotud küsimused ammendavad vastused.“
Ühtlasi näeb messil pooleks
lõigatud Nissan Leafi ja nii tekib võimalus elektriauto sisemust vaadelda.
Motoshow toob publiku ette
varasemast suurema NATO
lahingugrupi tehnika näituse.
„Külastajatel, kes ka mullu automessi väisasid, tasub kahtlemata taas sõjamasinaid uudistama tulla, sest väljapanek
on võrreldes eelmise aastaga
muutunud. Näitus on suursugune ning pakub haruldast
võimalust muu hulgas tanki ka
seestpoolt näha,“ sõnas Urbel.
Sel korral näidatakse Suurbritannia ja Taani militaarsõidukeid.
STEN SANG

ELUJÕUD
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Tantsukool peab (aasta- ja) avamispidu
Täna õhtul kogunevad
sadakond tantsusõpra ja nende sõbrad, et
ametlikult avada Shaté
tantsukooli Emajõe-äärne maja. Legendaarses
hoones, kus varem on
jalga keerutanud päris
mitu põlvkonda.

Kui koolijuht Krõõt Kiviste jõevaatega
akende ees piltnikule poseerima asus,
märkas kolleeg Eliis Sarapuu asendis
vajakajäämisi. Shatés pole patt õpetaRASMUS REKAND
da õpetajat. 

Endises Atlantises seadis
Shaté end sisse tegelikult juba
mullu augustis. „Umbes nagu
uue kodu puhul – enne soolaleivapidu tahtsime sees asjad
enda käe järgi korda sättida,“
põhjendas kooli asutaja Krõõt
Kivistik, miks bakhanaalidega
aasta oodata tuli. „Nüüd said
teisel korrusel meie viis stuudiot valmis. Ikka on küsitud,
kuna vaatama võib tulla. Seega
teemegi korraga etenduse ning
majatuuri.“
selle ümber, kuidas aga uus
rühm avada ja keerukamaid
Raamid ei pea vastu
Krõõda ja Shaté tuhkatrii- samme selgeks saada, siis täna
nulugu algas eelmise sajandi on minul ja koolil eesmärgiks
lõpul, mil Kaiu piiga tuli ihu- hoopis aidata lapsel leida iseüksi Tartusse keskhariduse ennast. Lihvida meeskonnajärele. Oma lõbuks ette võe- tööd, arendada loovust, leida
tud algklassitüdrukute tant- vaprust, seada ise endale eessutrennikesest on 21 aastaga märgid ja need ellu viia. Mitte
ei liiguta me
lapsi siin nagu
Mul oli justkui vanaema juures
ma lenuppe
purdel seismise hetk – kas julgen mööda ettehüpata? Kui sügav on? Külm?
antud ranget
ruudustikku
kasvanud linna suurim, 700 ega vala ämbriga teadmisi või
õpilasega tantsukool. Lisaks oskusi pähe. Palju olulisem on
veel mullu käivitunud Tant- lapsel teada, mida tahab ning
suakadeemia, kuhu oodatud julgust otsida oma teed, laiekõik, hoolimata vanusest või mas mõttes.“
Nii näiteks said tantsuga
varasemast tantsukogemusest.
„Tänaseks oleme sootuks „tagaukse kaudu“ tuttavaks
laiemas mõttes huvikool,“ poisid, kel esmahuviks hoopis
vastas Krõõt pärimisele, mis film. Tiimi arutlustest on läbi
kahe kümnendiga kõige roh- käinud mõte, kas tantsukool
kem muutunud on. „Kui al- terminina juba raamiks ei ole
gusaastate mõtted tiirlesid muutunud. Tegu on siiski kau-

nite kunstide kooliga üldisemalt.
Tiimile, mis üllatuseks
pelgalt 15 liikmest koosneb,
jätkub Krõõdal kiidu- ja tänusõnu ohtralt. „Mina pole
keegi ilma nendeta. Hämmeldusega kuulan kusagil
koolitusel teiste huviharijate
jutte, kuidas kõige põletavam
on kaadriprobleem. No kui sa
neid ise mõttes kaadriks pead,
pole head nahka loota. Huvihariduse eeltingimus on see, et
õpetajal endal on huvitav. Lapsi ära ei peta!“

Tänapäeva muinasjutt
Ka Shaté Atlantisesse jõudmise lugu meenutab pisut
muinasjuttu. Kui Krõõda kõrvu ulatus kõmu ööklubi võimalikust lõpetamisest, asus ta
omaniku, endise tantsulapse
vanema, meelsust sondeerima. Kuidas nüüd siis glamuuri
ja meelelahutuse, šampanja ja

striptiisi asemele MTÜ? Kas
sellised rohkem hallitanud
keldrivõlvide või pööninguhämarusega ei seostu? Siiski
leiti ühine keel. Kaubad justkui koos, ent kui hõigati välja
Atlantise viimane pidu, ilmus
nagu kivi alt välja tosinkond
ärivähki Uus-Atlantise plaanidega.
„Olime juba oma tiimiga
käinud kohapeal arutlemas,
inspiratsiooni hankimas,
kui järsku tõmmati pidurit,“
meenutab Krõõt eelmist suve.
„Pettumus, aga kergendus natuke ka. Augustis puhus tuul
äkki taas teiselt, meile soodsalt
kursilt. Ärihaid ainult sogasid
vett. Mul oli justkui vanaema
juures purdel seismise hetk –
kas julgen hüpata? Kui sügav
on? Külm?“
Krõõt kinnitab naerusuiselt, et nüüd on pea kindlalt
vee peal ja suplemine käpas.
Pole kerge, aga ei kurda ka. „Ise

tahtsime – ise teeme ja pingutame! Tunne on seda väärt.
Esimest korda ei pidanud sel
sügisel ühtki tõsiselt tantsida
tahtjat ukse taha jätma.“
Ja tulevikuplaanidest võiks
veel mitu artiklit koostada.
Kohe algab remont, et endisesse diskosaali rajada black-box,
kus kutseline tantsuteater regulaarselt etendusi annaks.
Jah, muidugi, ikka enda oma
– Dance Company. Kohvikuruumid ootavad tahtmist täis
tegijat. Ennelõunad tühjavõitu, aga ometi pole paljudel
koolidel ruume liikumiseks või
loometööks. Siinne keskkond,
peegelsaalid ja seinamaalid…
Oh, peaks kodanikud ometi

häältega toetama, saaks kaasava eelarve rahaga jõele ujuvlava. Mis muidu kalda ääres
pakuks soovijale võimaluse
varbad märjaks teha, ent etenduste tarvis kesk vetevooge
ulbiks. Saksamaal olla selliseid
mitu. Pööra pea otsast kui ägedad!
Maja saab kohe poolsada!
Kuidas toonasel avamisel käinud taas kokku saada?! Muidugi tuleb retropidu teha!
Kutsuda inimesed pilte saatma
ajaloost! Leidsime ise siit kappidest…
Shatés elu ja ideed voolavad.
Mitte targu, nagu Emajõgi,
vaid kose ja kärestikena.
RASMUS REKAND

Nimi ei riku Halastust
Eelmises Tartu Ekspressis ilmunud puuetega
eksmeedikute ühingust
Halastus kõneleva artikli
pealkiri „Eakad eelistavad eutanaasiat“ on asutuse 25. sünnipäeva aegu
ebaeetiline ja sobimatu.
Et kolm Halastuse juhtliiget
loos avameelselt elu lõpetamisest räägivad, ei anna veel alust
tekitada muljet, et kõik üle saja
ühingu liikme surma ootavad.
Kuidas tihkas toimetus sellise
pealkirja panna? Kõik eakad
on selle artikli pärast šokis.
Halastuse põhimõte seisneb
hoopis muus. Me aitame üksteist, organiseerime üritusi:
inimesed, tantsivad, laulavad
ja üritavad elu viimaseid hetki
rõõmsamaks muuta. Mis meil
muud teha on, abikaasad on ju
juba ammu surnud.
Halastuse mõiste tuleneb
sõnast hala, mis viitab kaebamisele. Selge on see, et selles

vanuses inimestel hädasid ja
valusid jagub, kuid ega selle
pärast pea veel lõpu peale mõtlema. Sest mis hoiab inimest
üldse elus? Eks ikka elutahe!
Artiklil iseenesest
pole viga: eutanaasiast võib
rääkida küll,
aga seda ei
saa teha kergek äel i selt .
Kui halastussur m pea k s
tõesti legaliseeritama, tähendab
see nii arstidele,
psühholoogidele
kui krimina a l-

teadlastele korralikku väljakutset. Tõstatagu valitsus see
probleem ja vaadaku siis, kuidas rahvas suhtub. Kindlasti ei
sobi sellist teemat aga käsitleda juubeliartiklis.
Olen ka ise seda
meelt, et kui ikka
vaevad väga
suured on, siis
teht ag u see
süst ja rahu
majas. Samas
on tuttav onkoloogiatohter
mulle sageli rääkinud, et mida
hullemas seisus
patsient
on,

seda enam kasvab temas elu
isu, nii et see on kahe otsaga
asi. Rääkimata neist noortest,
kes pärast seda, kui kallimad
nad maha jätavad, ka eutanaasiat nõuavad.
Me kõik sureme ja kord surevad ka need kuramuse ajakirjanikud. Muidugi, noored
inimesed sellistele teemadele
mõelda ei suuda. Olen ka ise
tudeng olnud ning noortest
ja vanadest igasugu laulukesi
laulnud. Igal asjal on aga siiski
piir.
Halastus võib ju mõne jaoks
ka tõepoolest halastussurmale viidata, kuid nimi ühingut
ei riku. Ka mulle panid vanemad omamoodi nime, ega see
siis minu iseloomu ei muuda.
Olen sellele vaatamata särtsakas inimene ja juhin näiteks
Estiko tööveteranide nõukogu.
Oktoobris tuleb meilgi traditsiooniline eakate kohvilaud.
VEERA SIRG
Halastuse liige (EKRE)

käe-, jala- ja rinnaproteesid

individuaalsed, kohaldatavad, sporditallatoed

käele, jalale, seljale valmistamine ja individuaalne kohandamine

laias valikus ortopeedilisi ja anatoomilisi jalatseid, ka lastele

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

ANEKDOODID

EESTI RAHVA MUUSEUM
„Palun,“ lausub portjee külalisele, „siin on teie kõige odavama
hinnaga hotellituba. See on toa
võti koos hiirelõksuga!“
***
„Te müüte klaveri väga odavalt!“
„Müün väga odavalt, aga ühe
tingimusega.“
„Mis tingimus see on?“
„Klaver tuleb nii toast välja viia,
et minu naine ja tütar seda ei
märkaks.“
***
Kaks vana kalurit meenutavad
noorusaega.
„Mäletan, kuidas mul oli kord
paat värsket räime täis.“
„Aga minu kõige eredam mälestus polegi kalast. Kord juhtus,
et võrku jäi saja-aastane tormilatern. Ja mis kõige põnevam latern põles veel!“
Sõber vaatab selle peale imelikult otsa, neelatab korra ja teeb
siis ettepaneku:

„Olgu, minu paat oli kalu vaid
poolest saadik täis, aga sina kustuta laternas oma tuli ära...“
***
„Mul on veel ainult kuus padrunit,“ tunnistab jahimees oma
kaaslasele.
„Noh, siis ei ole nii väga vigagi.
Võid veel oma pool tosinat korda mööda lasta.“
***
„Sa kujuta vaid! Eile läksin ma
jahile ja unustasin püssi maha.“
„Ja millal sa seda märkasid?“
„Alles siis, kui jänesega koju
jõudsin.“
***
Klassijuhataja pahandab Vovaga, miks ta tuli kooli kortsus
pükstega.
„Eile õhtul lülitasime me televiisori sisse ja kuulsime, et
Lenini suur asi elab. Siis me
lülitasime televiisori välja ja
panime mängima raadio. Ja
jälle me kuulsime, et Lenini

asi elab. Pärast seda ei julenud
me enam triikrauda sisse lülitada...“
***
Üks kolhoosi esimees räägib
õhinal teisele:
„Vot, ehitame kommunismi
üles, siis on igas kolhoosis oma
konservatoorium!“
„Milleks meile nii palju konservatooriume?“
„Noh, eks kolhoosnik taha ka
konserve süüa!“
***
Surivoodil tunnistab miljonär
sõbrale:
„Nüüd, kus mu lõpp on lähedal, tahan ma sulle üles tunnistada, et mina olin see, kes su
vanaisa briljandid ära varastas ja
kes mängis kokku su võlausaldajatega ja kes magas su naisega...“
„Tean, vana sõber. Ega ma
muidu poleks sulle sinihapet
andnud.“
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LENDTEATER
1.10 kell 19 Skandaalne
juhtum
2.10 kell 19 Skandaalne
juhtum

6.10 kell 21.30 Carine Jessica
Kostla & Lauri Lehtsaar
EMAJÕE PRUULIKOJA
ÕLLEKELDER
27.09 kell 21 Koit Visnapuu
(klaver)
28.09 kell 21 Johanna Randmann
5.10 kell 19 Keisri hull

SADAMATEATER

SISEVETE SAATKOND

27.09 kell 19 Põlenud mägi

27.09 kell 19 Villu Talsi

28.09 kell 19 Medeia

TARTU ALEKSANDER

30.09 kell 16 Härra Biedermann ja tulesüütajad

28.09 kell 22 Patune Pool

2.10 kell 12 Naksitrallid
3.10 kell 12 Naksitrallid
4.10 kell 12 Naksitrallid

EHITUS

29.09 kell 22 Günf
5.10 kell 22 Hellad Velled
6.10 kell 22 Eesti Mees

5.10 kell 19 Meie oma tõde,
meie oma õigus

TARTU ERINEVATE
TUBADE KLUBI

6.10 kell 19 Medeia

27.09 kell 20 David Chevallier
Trio ja Bad Habits Trio

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

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

28.09 kell 19 Sandi õnnistus
29.09 kell 19 Sandi õnnistus
TEATRI KODU
27.09 kell 11 Viks ja Koba
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4.10 kell 19 Impeerium

5.10 kell 21.30 Anna
Kuchinsky & Lauri Lehtsaar

TARTU ÜLIÕPILASMAJA

1

1

KARLOVA TEATER

7.10 kell 16 Teineteiseta

SUDOKU
8 7
2

28.09 kell 19 Prohvet

CAFÉ SHAKESPEARE

2
2
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28.09 kell 21 Kolumbus Kris

1
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TARTU MAARJA
KOGUDUSEMAJA

9

1.10 kell 11 Saxmachine

RISTSÕNA

TARTU RAEKODA
30.09 kell 12 Sööbik ja Pisik

5.10 kell 19 Nordic Noir

5.10 kell 11 Sööbik ja Pisik

TARTU UUS TEATER

7.10 kell 11 Viks ja Koba

4.10 kell 19.30 Maarja Nuut &
Ruum plaadiesitluskontsert

Puruvennad OÜ tegeleb: majade
restaureerimistööd, katuse
vahetus, fassaadid, vannitubade ehitus, puitkarkasshoonete
ehitus, siseviimistlus, eramajade
torutööd, plaatimine. Vaata ka:
Puruvennad.ee, www.facebook.
com/puruvennad Tel 5398 9085,
Tauri@puruvennad.ee

TARTU ÜLIKOOLI AULA

Ripplaed ja akustilised lahendused - müük ja paigaldus.
Tel 5666 9535, www.ripplaed.ee

2.10 kell 19 Mamma Mia!

27.09 kell 19 Ferenc Liszt. Via
crucis. Eesti filharmoonia
kammerkoor

Septikute, biopuhastite paigaldus ja müük. Tel 5757 0202,
erlend@eestiseptik.ee

4.10 kell 12 Lotte Unenäomaailmas

29.09 kell 18 Wa League
(Jaapan)

Siseviimistlus ja remonditööd.
Tel 5606 4572.

VANEMUISE TEATRI
SUUR MAJA
29.09 kell 19 Romeo ja Julia

5.10 kell 19 Romeo ja Julia
6.10 kell 19 Viini veri
7.10 kell 16 Viini veri
VANEMUISE TEATRI
VÄIKE MAJA
29.09 kell 19 Hedda Gabler
30.09 kell 16 Mees, kes teadis
ussisõnu
6.10 kell 19 33 variatsiooni

KOMÖÖDIA
RUUTU10 KOMÖÖDIAKLUBI

TUBINA SAAL
6.10 kell 16 rahvusvaheline
autorilaulu festival Lehesaju
muusika 2018
7.10 kell 14 rahvusvaheline
autorilaulu festival Lehesaju
muusika 2018

NÄITUS
kuni 16.10 Mirjam Mõlder
Mikfelti maalinäitus Puud,
mäed ja aktid

Saematerjali müük Tartus veoga.
Erinevad ristlõiked. Lisaks terrassi- ja põrandalauad. Tel
5656 4624, oliver@puiduplats.ee

VANEMUISE
KONTSERDIMAJA

kuni 10.10 raamatunäitus Eesti
Teaduste Akadeemia
kuni 18.10 raamatunäitus Lev
Tolstoi 190
TAMMELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 3.10 Riin Liivamägi näitus
Pumparilala ja lapsepõlve
püüdja

APARAAT
5.10 kell 23 Vunk
ARHIIV
29.09 kell 22 Plaadipõletus

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

kuni 16.10 Reino Timotheuse
maalinäitus Jõe ja järve vahel

KONTSERT

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

LINNARAAMATUKOGU

3.10 kell 20 Improkomöödia

5.10 kell 19 Jimmy Carr

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

KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU
kuni 27.10 Aime Asi maalinäitus
Bio

KINNISVARA MÜÜK
2-toal ahik renoveeritud ja
möbleeritud korter Tartus Ülejõe
linnaosas. Tel 511 0681.
Maja Veerikul Õie tn (heas korras,
198,6 m², 190 000 €).
Tel 5331 0878, janakiva@hot.ee

KINNISVARA OST
Garaaž Tartu linnas. Tel 5698 3995.
Garaaž Tartus. Tel 524 2693.
OÜ Estest PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215.

ANNELINNA RAAMATUKOGU

Soovin osta maja Tammelinnas
(kuni 150 000 €). Vahetusvõimalus
2-toal korter + komp.
Tel 5375 1839.

kuni 31.09 Epp Nõgese
akrüülmaalide näitus Raamid,
raamid, raamid…

Võtan müüki Teie kinnisvara! Kupits Kinnisvara OÜ Tel 5664 8006,
kaupo@kupits.ee

REKLAAM

Neljapäev, 27. september 2018
ÜÜRILE ANDA
Üürile anda 1-toal möbleerimata
korter Annelinnas. Tel 558 4041.

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

KOOLITUS

Metsanoorendike hooldajale
(valgustusraie, kultuurihooldus).
Transport, seadmed ettevõtte
poolt. Väljaõpe kohapeal.
Tel 522 7500, info@e-metsad.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.

Autoklaaside müük, paigaldus,
parandus, toonimine.
Klaasikahjude käsitlemine.
SIXKLAASID OÜ Tähe 127,
Tartu. Tel 5067180. www.sixklaasid.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
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Telli korstnapühkija varakult.
Ajad ka õhtul ja nädalavahetusel.
Eramajade küttesüsteemide
puhastus. Akt. Helista tel 552 6933,
www.tahmatoomas.ee

Nõukaaegsete ehete, sõlgede,
märkide, medalite, koolimärkide,
fotoaparaatide jm ost!
Tel 5649 5292.

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

Plaanid kolida või said päranduseks korteri? Ostame üleliigse
vanakraami ja raamatud!
Tel 5649 5292.

Korstnapitside ja moodulkorstnate ehitustööd. Tel 5557 9399.
Korstnapühkija Lõuna-Eestis, ka
maal. Ametlik akt. Redel kaasas.
Tel 5191 6605.

Vabad ametikohad Tartus:
heakorratööline (B-kat), kojamees-koristaja (osaline) - helista
56 41 900, Harry ja puhastusteenindaja (osaline) - helista
56 969 300, Tiina. www.hkp.ee
ABC ameti-, ADR-, järel- ja
lõppastmekoolitused aasta ringi.
www.sõiduõppe.ee, tel 507 8230.

KÜTE

Korstnate ehitus, pottsepatööd.
Tel 5858 1159,
Korstnaehitus@mail.ee
E T K N R 10.00 - 18.00 Telefon: 765 4202
Aadress: Ringtee 1, TARTU

HAUAPIIRDED VAASID PINGID

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

RIIDED
27.09–3.10 kasutatud riided
-50%. Uus kogus uut kaupa. Butiik
Moodne Puudel Narva mnt 90.
Tel 5665 7659.
Lasteriided, kleidid, teksad,
joped, tõukekad ja mänguasjad
Sõbrakeskuse II korrusel.
Tel 521 5056.

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

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

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

SÕIDUKID
Kasumetsa küttekontor. Erinevat
sorti kvaliteetsed küttepuud
veoga. Tel 529 2305, 734 9800,
www.kasumetsa.ee
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 kütteklots 40 l / 2 €, puitbrikett 10 kg / 2.20 €, kuiv lepp 40 l /
2.70 €, kuiv kask 40 l / 3 €.
Tel 5623 1555.

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

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

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

Veo- ja kolimisteenus, laadijad,
väike ja suur auto. Parim hind.
Tel 553 7638, www.kiiredkolijad.ee
Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.

TERVIS
Abi alkoholisõltuvuse korral.
98%. Hiina meditsiin. Tartu. Ly
Chini OÜ, tel 505 8381,
lychini@mail.ru
Tervendamise ja harmoniseerimise seansid. Elena – energiaterapeut ja rahva ravitseja (Moskva).
Tel 5360 9798.

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.
Vanaaegsed paberrahad ja mündid. Tel 513 2251.
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.

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

OST

Vanavara ost! Raamatud, kunst,
ehted. Raha kohe! Tasuta kojukutsed! Kompanii 4, Tartu.
Tel 5803 6752.

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

Printer, tahm, tint, paber. Toonerite kiire täitmine. Raekoja 13,
Tartu, tel 744 1100, futari.ee
Kaardid ennustavad! 24 h
tel 900 1727, ennustus.ee

Raamatupidamisteenus Jõgevaja Tartumaal.
estefexou@gmail.com
Salvkaevude kaevamine, puhastamine, rõngaste vahetamine ja
kaevupealsete ehitus.
Tel 5840 0240.

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

Vanavara, kulla ja hõbeda
kokkuost! Raha kohe kätte! J. Kuperjanovi 62, Tartu. Tel 5815 0312,
emilia.collection@mail.ee
Vene mündid: 1 rubla (19661983) ja tsaariaegsed hõberahad.
Tel 5607 6632.

VABA AEG

Lauatennise treeningud Waldorfgümnaasiumi võimlas (Fr.
Kreutzwaldi 64). Tel 557 7677.

Kaatrite ja hobipaatide remont
ning hooldus. Ringtee 30, Tartu
Tel 5665 4528, www.paadisepp.ee
Kaevetööd miniekskavaatoriga.
Planeerimine, koorimine jne.
Soodne hind. Tel 5621 7955.
Ahjude, pliitide, soojamüüride ja
kaminate remont. Tel 5594 6425.

Kodumasinate, elektroonika,
kola ja prügi vedu. Parim hind.
Tel 5825 9300.

kuulutus
2 minutiga

PAKUN TÖÖD

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

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

Elva septembrikuu laat 29.09 kell
9-16 Elva kultuurikeskuse parklas.
Keskoja OÜ, tel 5661 8707.

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

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

Pressin õunamahla.
Tel 5353 4624.

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

TEENUSED

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

Müüa lõhutud küttepuud (kuiv
kask), 40 l kott / 2.50 €.
Tel 528 5158.

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

Pressin õunamahla tellija kodus.
Tel 501 6050.

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

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

Küttepinnud; kask, lepp, haab!
Tartu linna: kask 23.50 € ruum,
lepp ja haab 20 € ruum. Rohkem
infot: kipetransport.ee.
Tel 526 1028.

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

Plekksepatööd: E-R kl 8.00-17.00
Ringtee 1, Tartu. Tel 517 2156,
plekksepp@hot.ee

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.

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

Elektritööd. Helista julgelt!
Tel 5687 2020.

Odavad rõivad, Kastani 121.
Müügil suur valik nahkkindaid,
spordiriideid jpm. E-R 10-18,
L 10-15.
Tasuta riided ja jalanõud 29. septembril kell 10-16. Tiigi 55, Tartu
Laste Turvakodu. Alates oktoobrist
riiete vastuvõtu ja jagamise kord
turvakodus muutub – iga kuu kindlatel päevadel. Lähemalt
www.turvakodu.ee või tel 736 1640.

Korteri või maja remondi- ja
ehitustööd. Nõustame ja teostame kõiki sisetöid. Tel 514 5951,
millhouse770@gmail.com

.ee/kuulutus

alates 1 €

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

Maalid, graafika, skulptuurid,
fotod, postkaardid, lauahõbe,
ehted, mündid. Tulen ise kohale ja
tasun kohe! Tel 5607 7449.

Zebra mängumaal saavad lapsed
oma sünnpäevasid pidada. Asume
Kalda tee 32. www.zebramaa.ee
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MIS
MAKSAB
KATUS?

Oma kOdu katusele saad

ÜHe mINutIGa
pakkumIse
www.ruukki.ee/mismaksab

NB! Arvutisüsteemi poolt automaatselt koostatud pakkumine
on ligikaudne ja pole käsitletav tellimuse alusena.

