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Kaotatud võtmekimp teel Vil-
jandist Tartusse. Tel 510 1950.

KINNISVARA

Müük
Müüa 1-toal korter: 5/5, 
kivimaja, Karlova, Tartu. Tel 557 
3440.

Üürile võtta
Keskealine korralik naine (ei joo 
ega suitseta) üürib elamispinna 
(al 35 m²) Tartus või Tartumaal, 
kus on lubatud ka lemmikloo-
mad. Tel 5682 5337.

TÖÖ

Pakun tööd
Kaubikujuhile (B-kat). Tel 5560 
6941.

Pakume tööd autokraanade ja 
veoautode remondilukkseppa-
le. Kohustuslik vene keele oskus 
ja töökogemus. CV saata info@
kintlog.ee

Otsin tööd
Kogend mees teeb ehituse, si-
se-remondi töid, (sh 
vannitoad). Ka maakonnas. Tel 
5197 3544.

EHITUS
Ehitustööd. abemark.ee, tel 
5552 0666.

Müüa saunaahjud. Tel 505 
4355.

TEENUS
Ehitame ja remondime. OÜ 
Vana Raad, tel 5620 5257,  www.
vanaraad.ee.

Ennustusliin 900 3014, h: 0,95 
€/min.

Fekaalivedu, ummistuste likvi-
deerimine, survepesu, vee 
vedu. Tellimine tel 516 9117.

Ohtlike puude langetus, puude 
hooldus, kändude freesimine. 
Tel 506 6550.

Survepesu, fekaalivedu. Tel 558 
8811. www.fekto.ee

Üldehituslikud remonditööd 
elamutes ja büroodes. Tel 5565 
0673.

KÜTE
Kuivad puud. Tel 511 3882.

Kuiv lepp 30 cm: 2,5 € võrk. Tel 
5691 9084.

Küttepuud koos veoga Tartus, 
tel 514 8309.

Otse tootjalt pakitud kandiline 
kasepuitbrikett, pellet 6 ja 8 
mm, pakitud turbabrikett, 
pakitud kivisüsi 25 kg kotis, 
kütteklotsid võrgus. Vedu. Tel 
506 8501.

KINO

Cinamon
Turu 2, tasku.cinamonkino.com
Teisipäev, 4. detsember 
Bohemian Rhapsody (K12)  
kl 14.15, 19.40, 21.30
Elliot, kõige väiksem põhjapõ-
der (pere) kl 13.15, 15
Elu hammasratastel (K12)  
kl 18.45
Fantastilised elukad: Grindel-
waldi kuritöö 3D (MS12)  
kl 18.30
Fantastilised elukad: Grindel-
waldi kuritöö (MS12) kl 17, 22.20
Grinch 3D (pere) kl 14, 16.20
Grinch (pere) kl 11.45, 18
Keegi varitseb sind (K14) kl 22.10
Lesed (K14) kl 15.15, 21.20
Metsik elu (MS12) kl 20
Muumid ja talvine imedemaa 
(L) kl 12
Pisipäkk (pere) kl 12.15
Robin Hood (MS12) kl 13.50, 19, 
21.45
Tuulte tahutud maa (L) kl 17.15
Täht on sündinud (K14) kl 16.10
Õigus õnnele (L) kl 13

Tartu Elektriteater
Täna kl 19 «Mäed, mida 
polnud» – dokumentaalfilm, mis 
viib vaataja rattaspordi suurtele 
lavadele, et jälgida Vändrast pärit 
naabripoiste Tanel Kangerti ja 
Rein Taaramäe võidukäiku maail-
mavallutuste teeotsal. Kl 20.45 
«Astrid Lindgreni rääkimata 
lugu» – tuntud Taani režissöör 
Pernille Fischer Christensen 
käsitleb oma viimases linateoses 
armastuse ja soojusega noore 
Astrid Lindgreni kirjanikuks kuju-
nemist ning tema kirjatööde 
mõju lastele, ilma et me kinolinal 
Astridit ennast raamatut kirjuta-
mas näeks, mida ju ühelt eluloo-
filmilt võiks oodata. Pilet 5 €. 
Jakobi tn 1, www.elektriteater.ee

KONTSERT

Jõulukontsert
5. detsembril kl 18 laulavad Tartu 
Kolgata kirikus Tartu Ülikooli 
Akadeemilise Naiskoori vilistlas-
koor, Eesti Meestelaulu Seltsi 
Tartu Meeskoor ja laululapsed. 
Koore juhatavad Made Ritsing ja 
Ülle Sakarias, klaveril Märten 
Karm. Sissepääs prii. 

TEATED

AA koosolek
Alates 1. detsembrist kogunevad 
Anonüümsed Alkohoolikud Tartu 
Aparaaditehase (Kastani tn 42) 
teisel korrusel iga päev kl 20. 
Sissepääs Kastani tänava 
poolsest uksest. Kui tahad juua, 
on see Sinu asi. Kui tahad elada 
kainelt, on see meie asi. Info tel 
518 7753.

Altai šamaani Aayla 
seminar
Teisipäeval, 4. detsembril kl 18 
esineb Dorpati konverentsikes-
kuses Taskus Altai šamaan Aayla 

alias Alla Gromova, õhtu teema: 
«Suguvõsa jõud ja kaitse». Aayla 
on pidanud koolitusi ligi 40 riigis 
ning oma õpetust jagades 
rännanud Altaist Brasiiliani. 
Paljuski sõltub inimese edu tema 
suguvõsa väest. Kui enam kui 
kahes põlvkonnas on esinenud 
alkoholismi, narkomaaniat, 
vähktõbe, hullumeelsust, tapmisi, 
enesetappe, kerjuslust või 
viljatust, on tegu haige suguvõ-
saga, mis vajab tervendamist. 

Kuidas tuua esivanemate jõul 
oma ellu edu ja armastust? 
Šamanismi järgi on haiguste 
põhjuseks hingeosakeste ka-
dumaminek mõne trauma ta-
gajärjel, šamaanirännak on 
sidemel loomine teadvuse ja 
alateadvuse vahel. Teeme 
praktilise harjutuse šamaa-
nitrummi saatel.  
Venekeelne loeng, tõlge  
eesti keelde. Osalus 15 €,  
vt www.arengutee.com
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 .
Lihase-, liigese- ja närvivalude ning

lihasepingete ja peavalude leevendamine

 .Haava- ja teiste nahaprobleemide ning nohu ravi

Laserteraapia- ja massaažisalong
Tartu Teaduspargis

METSAKINNISTUID
Hektari hind kuni 17 000 €

Hektari hind kuni 5000 €
PÕLLUMAAD

HAKKEPUITU
Tel 5557 7007

janno@tartumets.ee

Ostame

Algus kell 19.00
Piletid saadaval Piletilevis

7.12KUMUs6.12 TARTUS
ATHENA KESKUSES

LähedalKontsertkavaga 

Midagi hingele...

VAHER
MARGUS

VEZIKO
ALEN

KAKS MEEST, KAKS KITARRI, PALJU AUSAT MUUSIKAT

Ostame Eestis parimate 
hindadega metsa- ja 

põllumaad
Teostame ka metsaraiet 

Küsi hinnapakkumist: 
5906 6109 või saada e-kiri 

metsamaaostmine@gmail.com

Groonux
metsaost

Kõigist parem hind!

Tartu Uues teatris saab 11. ja 12. det-
sembril näha Urmas Vadi naljakat satiiri 
kaasaegsetest peresuhetest. 
Kas sa tunned, et oled vahel väsinud? Ja see 
pole see väsimus, mis tekib peale väikest 
sörki metsarajal. See pole ka lihtsalt mingi 
meeldiv rammestus eduka tööpäeva lõpul. 
Vaid see on selline perekondlik väsimus, 
mis tekib siis, kui laste mahaaetud puder 
täidab põrandalaudade vahesid, kui 
lõpevad puhtad sokid, kui enam ei jõua 
kedagi kuulata, kui ainsad teemad naisega 
on sina tood, mina viin. Ehk lahendaks 
pagulased palju meie koduseid ja isiklikke, 
ehk ka intiimseid probleeme? Sest tööd on 
alati kuhjaga, aega ja raha, tähelepanu ja 

armastust aga vähe, üks inimene kuluks ära 
küll. Või siis ikkagi ei ole meil teda vaja? 
Kas meil üldse on teisi inimesi vaja? Kas 
meil on võimalik teistest inimestest aru 
saada? Endastki on raske aru saada. Neile 
küsimustele püüabki vastuseid leida Urmas 
Vadi lavastus «Furby tagasitulek».

«Furby tagasitulekus» astuvad üles Liina 
Vahtrik, Aarne Soro ja Peeter Rästas.
  
«Furby tagasitulek» on osa Vaba Lava 
2016/2017. aasta kuraatoriprogrammist, 
mille panid kokku teatrikriitik Madli Pesti 
Eestist ja etenduskunstide produtsent 
Thomas Frank Austriast.

Urmas Vadi humoorikas lavastus 
«Furby tagasitulek» tuleb Tartusse
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