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Kui eesti keele instituudi inimesed
ütlevad, et nad põhimõtteliselt
ei saa Tartus töötada, kas see on
psühholoogiline probleem?
Arp Müller
Vikerraadio, 23. veebruar
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TAMMSAARELIK SAAGA:

viina eest naabri aeda lõhkuma
Maalilises Variku linnaosas kestab juba aastakümneid naabritevaheline tüli, mis sai alguse
Nõukogude ajal ning
pole tänini lahendust
leidnud.

Palju paksu verd on Timuti
ja Kopli rahva vahel tekitanud selline vältimatu nähtus
nagu lumi. Nimelt on Timuti
elanikel kombeks kühveldada
oma parklast soolast lund kas
naabrite poole või täpselt vastu aeda. Soolalund ja reostust
tuleb nii alt kui ka ülevalt ning
see kahjustab Kopli hoovides
kasvavaid kultuurtaimi.

Omavahel on vaenujalal Timuti ja Kopli tänava elanikud.
Timuti 9 näol on tegemist ridaelamuga, mille territoorium
piirneb mitme Kopli tänava
kinnistuga. 2012. aasta kevadsuvel aga avastasid Kopli elanikud, et nende aia taga hoovis
on alustatud ehitustöid.

Peeti lolliks

Kallis hävitustund
Kogu hoov asfalteeriti ning
tänagi seisavad seal autod reas.
Kopli rahvas on toimuvast
järeldanud, et toona rajatigi
Timuti õue parkla. Kuna korteriühistul pole ette näidata
ühtegi projekteerimisluba
selliseks tegevuses, siis kerkis
küsimus, kuidas kopp üldse
maha jõudis.
Tüli laienes sama aasta novembris, kui Timuti hoovis tegutsevad töömehed hakkasid
luba küsimata maha võtma
Kopli naabri sirelihekki, mis
kahe kinnistu piiril kasvas.
Heki omanik oli seepeale hoovis tegutsevatelt ehitusmeestelt küsinud, kes neil lubas seda
teha. Vastuse asemel sai ta aga
hurjutada: „Selle võsa me võtame siit maha. Kas te teate, mis
masina töötund maksab? Kui
veel vahele segate, siis peate ise
kinni maksma!“
Kopli 26 elanik oli sellest juhtumist kuuldes hekiomanikust
naabrile öelnud, et järgmine
lõhkumisakt saab aset leida
ainult üle tema laiba. Ent juba
järgmisel kevadel ootas ebameeldiv üllatus ka seda kodanikku: tema puidust plankaeda
oli lõigatud mitmekümne sentimeetri võrra, kusjuures seda
oli tehtud altpoolt.
Kas kogemata või meelega
oli maha saetud aia ääres kas-

Kopli tänava kommunaalsõdur avastas Timuti kolleegi
läbi võrkaia naaberkinnistule lund viskamas.  ERAKOGU
vanud kirsipuu. Lisaks oli aia
alt lükatud õue ehitusprahti,
liiva ja kruusa. „Ja mina sain
sellest sellise šoki, et olin kaks
päeva pikali. Ma ei suutnud
rääkida. See oli minu jaoks selline vägivald, et ma ei suutnud
uskuda, et see võimalik on.“
Kopli 26 asunik rääkis Timuti 9 korteriühistu esimehe Jaak
Raigiga ning tuletas talle meelde, et võõrast vara on kahjustatud, sest aia maksid täies ulatuses kinni tema majakaaslased.
Raig lubas toona aia ära parandada, ent pärast mitut meeldetuletust jäi see siiski tegemata.
Kopli 26 kahtlustab ka, et keegi
Timuti 9 omadest on käinud
aeda ja taimi aias ka hiljem salaja lõhkumas. „See on puhtalt
minu hullus. Ma ei saa seda
tõestada,“ mööndakse siiski.

Nõukameelne esimees
Möödunud aasta suvel lisandus nördinud naabrite hulka
ka üleaedse Kopli 26b omanik
Aare Pehk, kelle sõnul hävitati

kogu tema aed. Terminaatoriks osutus hoopis neljas Kopli
elanik, Pehki teine üleaedne
Rein Leis, kelle Pehki sõnul
olid viinapudeli eest palganud
Raig ja teine Timuti 9 elanik
Marje Koha. „Kui mina jõudsin kohale, olid seal hoovis see
Rein ja Marje Koha. Ja Marje
Koha ütles, et nüüd on ju hoopis ilusam,“ meenutas Pehk.
„Rein muidugi eitab, et Timuti 9 temalt selle tellis ja
ühistu esimees ütleb: „Mina
ei tea mitte midagi!“,“ rääkis
Pehk. Nii Kopli 26 elanik kui
ka Aare Pehk kirjeldavad Timuti 9 esimeest Jaak Raigi kui
napsusõpra, kes ajab endiselt
asju nii nagu seda tehti nõuka-ajal.
Leis ise väitis, et hoopis Pehk
oli see, kes oli avaldanud soovi
aialipid põletada. Leisi meenutuste järgi tekitas Pehkile meelehärmi vaid tõik, et Leis põletustöö liiga kiiresti ette võttis.
„Mul on tunnistajad juures,
kui ta rääkis!“ seletas ta.

„Palja lume või vihma vastu
ei oleks meil midagi,“ kinnitas
Pehk. „See saaste – me lihtsalt
ei talu. Inimestele ei tee see
midagi, aga taimestiku hävitab.“ Peale soolalume on timutilased visanud üle aia taarat,
bussipileteid, poetšekke ja õllepudelikorke.
Kopli elanikud pole rahul ka
Tartu Veevärgi asjaajamisega.
Kopli 26 esindaja päris, kas rajatud parklal on veemonopolile teadaolevalt olemas vee- ja
liivapüüdurid ning kuidas on
need seotud kanalisatsiooniga.
Ettevõte aga saatnud elanikule päringu vastuseks väljavõtte
Google Mapsist. „Oligi kõik,
mitte ühtegi sõna selgituseks.
Ühesõnaga, pidas mind lolliks.“
Firma juhataja Toomas
Kapp oli enda sõnul probleemist tõesti ühe linnakodaniku
käest kuulnud. Täpsematest
kommentaaridest ta aga hoidus ja märkis, et pole jõudnud
end veel asjaga kurssi viia. Küll
aga laitis ta Timuti 9 elanike
otsust ajada kinni kinnistutevaheline looduslik kraav.
Korteriühistu esimees Jaak
Raig selgitas omalt poolt, et
kraav on alles, ent lihtsalt
asfaldi all. Kapp tähendas
omakorda, et sel juhul pole see
enam kraav, vaid paigaldatud
toru. „Kraav ei saa olla asfaldi
all, seal saab olla toru. Aga toru
ei lase ju vett sisse, ta ei toimi
enam dreenina,“ selgitas ta
Timuti eestvedajad tõrjusid
peaaegu kõiki väiteid, mida
Kopli oponendid on esitanud.

Korteriühistu esimees Raig ja
elanik Einar Koha raiusid, et
tegu ei saa kuidagi olla ebaseaduslikult rajatud parklaga, sest
tegemist ei olegi parkla, vaid
sissesõiduteega. Pealegi olevat
see olnud olemas juba 30 aastat.
Koha selgituste järgi on ka
kogu tüli mitukümmend aastat vana ning sai alguse siis,
kui Nõukogude võim võttis
Kopli tänava kinnistutelt osa
maad ära, et ehitada ridaelamu, millest saigi Timuti 9.
Kas Timuti elanikud on
naabrite aeda lund visanud?
„No kõike võib elus olla,“
möönis Raig. „Noored poisid võib-olla kunagi on seda
teinud. Meil kõigil on ju lapsed olnud.“ Samamoodi võib
meeste sõnul naabrite manu
prahti loobitud olla. „See on ju
prügimaa,“ märkis Koha Pehki
kinnistu poole viidates.

Mõttetu kaklus
Abilinnapea Jarno Laur on
enda sõnul juhtumiga hästi
kursis ning kogu saaga meenutab talle Tammsaare „Tõde ja
õigust“. Lauri sõnul ei ole mingit tähtsust sellel, kas tegu on
parkla või sissesõiduteega, sest
tegu on kinnistusisese asjaga.
„Naabrite omavaheline asi.
Kakeldakse täiesti mõttetult.“
Abilinnapea hinnangul näeb
ala välja palju parem kui enne
tööde alustamist, seega on Timuti 9 elanikud teinud kõik
kultuurselt ja õigesti.
Lauri resümee kohaselt pole
konflikti puhul naaberkinnistut kahjustatud. „Tavapäraselt
tehakse nii, et sadevesi juhitakse naabrile. Siin on vastupidi, pandud äärekivi ette, et
sadevesi ei valguks naabritele,“
tõi ta näite.
Kopli pool on abilinnapea seisukohast hämmeldunud ja ärritunud. „Mis toimub tema peas?
Kelleks ta peab linnakodanikke,
kes tema poole arupärimisega
pöörduvad?“ küsis Pehk.
KÄRT REBANE

Koristus- ja
puhastusteenused
Otsime oma meeskonda aktiivset ja särasilmset

puhastusteenindajat.
Põhiliseks tööülesandeks on
hoolduskoristuse teostamine.

Tööle asumise aeg koheselt.
Kandideerimiseks saada oma CV aadressil
tartu@cleanplanet.ee
Täiendav info telefonil 5850 1166
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LUGEJA KIRI
Tohter on süütu
16. veebruari lehes levitab Niina Paine meie K&M
hambakliiniku kohta alatut
laimu.
Lehes olnud röntgenipilt
on meie enda tehtud. Meie
saatsime selle Niina-Panina röntgenisse, et näha,
mis tal viga hammastega
on, sest just sellises seisus
ta meie jutule tuli.
Teiseks pole keegi Paine
peale karjunud. Viimane
kord, kui ta meie juures
käis, oli ta koos tütrega, ja
ka teisi inimesi oli kohal.
Tema nõudis, et teised ära
läheksid, aga keegi ei lahkunud, et tema käitumisele tunnistajaid oleks.
Meie ütlesime Painele, et
meil pole midagi talle raha
tagastamise vastu, kui ta
tooks ekspertiisipaberid,
mis tõestaksid, et proteesid
on ebakvaliteetsed. Seda
pole ta siiamaani teinud.
Kirjutasime välja ka tšeki, et ta osa rahast haigekassast tagasi saaks. 230
eurot saigi – see üllatas
ka tema tütart. Nüüd siis
nõuab 400 eurot, väites,
et meie tõmbasime tema
terved hambad välja. See
on täielik vale. Väljapressimislehte 100 euro kohta
nägime alles lehest.
Väga paljud patsiendid
käivad meie juures ja keegi
pole kaevanud. Ka proteeside tegemisega on meil
pikaajalised kogemused.
Kuidas me saame raha tagastada, kui pole midagi
tõestatud? Meie poolt on
aga kõik tõestused olemas.
Konflikti tegelik põhjus
seisneb selles, et Oleg Coliusco paigaldas kord ühele Paine sõbrannale ilusad
uued hambad. Hiljem läksid nad Olegiga aga miskipärast tülli ja nüüd mahitab ta Painet meie vastu.
Tahavad meile otse öeldes
sitta keerata.
Väga kurb – aitad inimest ja pärast aetakse
sinu kohta sellist jama.
Inimesed helistavad ja hirmus häbi on, tasuta Tartu
Ekspressi loetakse ju palju.
Peame kahjuks Niina Paine kohtusse kaebama.
Elena Prottsenko
kliiniku kõneisik

Hinnaralli prügimäel
Novembrist kehtima
hakanud soodne „väravahind“ Aardlapalu
prügilas jääb üürikeseks.
Maikuust kerkib segaolmejäätmete vastuvõtutasu praegusega võrreldes pea 60%.
Tartust kogutakse aastaga
ligi 20 000 tonni prügi. Sodi
tassivad kokku Eesti Keskkonnateenused, Ekovir ja
Ragn-Sells. Kõigil on kohustus
viia see Aardlapallu. Prügilat
haldab Eesti Keskkonnateenused, kes sügisel kehtima hakanud hankelepingu järgi tõotas
vastuvõtu tonnihinnaks 50 eurot. Pea veerandi võrra vähem,
kui oli hind enne seda.
Ragn-Sellsi prügilastis autosid hakkas seepeale iseäranis tihti värava taha vurama.
300 tonni asemel, mis võiks
arvestuslikult ühes kuus tavapäraselt tekkida nende opereeritavas Annelinna-Ihaste
piirkonnas, viidi Aardlapallu
kohati kolm korda rohkem.
Tartu poolt kehtestatud soodsa hinnaga tuli prügilal ära
seedida ka ümbruskonna valdade kõnts.

Lõhkine prügiküna
Abilinnapea Valdo Semilarski tunnistab, et tekkis tobe patiseis. „Ühel poolel justkui on
õigus tuua ükskõik kust kogutud prügi. Teisalt aga meie aastane maht ähvardas täis saada
kuue kuuga. Kompromissini
jõudmine, ka meie vahendusel
ning eestvedamisel, ei näinud
võimalik olevat.“
Halvima stsenaariumi järgi
võinuks Keskkonnateenused
kokkulepitud mahu täitumisel
piltlikult öeldes prügilauksed
kinni panna. Kuhu ja millise hinnaga siis õnnestunuks
Tartu prügi viia, ei riskitud
testima hakata. „Lõpetasime
poolte kokkuleppel senise jäätmekeskuse haldamise lepingu,
et tagada elutähtsa teenuse
tõrgeteta ja jätkusuutlik toimimine. Linn korraldas uue hanke, analüüsis tulemusi ning
valis soodsaima pakkumuse
teinud jäätmefirma,“ nendib

Sarnaselt püsiasukale tõstab lihttarbija peale jalga ka
Aardlapalu prügila ise. 
KAUR PAVES

LAUSEGA
projekti müügiks, müügimahuga 3,55 miljonit eurot:
ridaelamud Pärna tänaval,
Variku linnaosa lähistel linna
piiril ja Tammelinnas ning
korterid Ropka linnaosas.

Tervisekeskus
Mõisavahesse
Linna omandis olevale Mõisavahe 34b kinnistule kerkib
verivärske kokkuleppe kohaselt esmatasandi perearstikeskus.

Kõik sõnnikust
Reedel kell 11.15 tuleb maaülikooli metsamajas kaitsmisele põllumajanduse õppekava doktorandi Mailiis
Tampere väitekiri vedelsõnnikuga väetamise mõjust
toitainete leostumisele ja
antibiootikumiresistentsuse
geenide arvukusele põllumullast.

3000

eurot andis raad reservfondist laste turvakodule mänguväljaku rajamiseks.

Spreiprintijad
rahvast valgustamas

Semilarski napisõnaliselt.
Tema fraas „see toob kaasa
mõningaid hinnamuutusi“
tähendab praktikas seda, et
maikuust küsib Keskkonnateenused tonnilt 50 asemel
pea 80 eurot. Linna keskkonnateenistuse juhi Ülle Maueri
hinnangul pole see kindlasti
üle maksmine. „Kui vaadata
hindu mujal Eestis, siis tundub
õiglane. Hanke teised kaks
pakkujat küsisid veel rohkem.
Lihtsalt olukord prügiturul
on märgatavalt muutunud,“
vastas ta küsimusele, kui tavapäraseks tuleb 60%-list hinnahüpet pidada. „Kui varem olid
jäätmed justkui kaup, millele
käis enampakkumine, siis
nüüd mitte. Iru soojusjaam ei
võta lisamahte vastu, Kunda
tsemenditehas tarbib vaid veerandi varasemast. Kui enne oli
kõik puudu, siis nüüd on justkui kõik üle.“
Miks linn ikkagi rangelt
lepingu täitmist ei nõudnud? Keskkonnateenused
oli võtnud omale kohustuse
kolmeks aastaks. Nüüd tuleb
turusituatsiooni muutus ja
äririskid linlaste kukru peal
tasandada? Semilarski arvates tasub küsiva pilguga vaadata naabervaldade poole,
kes on oma prügihanked teinud ilma, et määrataks kuhu
prügi vedada tuleb. Nii kasvasid Aardlapalu mahud hüppeliselt, ajades lepingu linnaga lõhki. Aadressi ju prügil

juures pole, vastuvõtmisest
keelduda pole alust.

Tarbija taskust
Kui iga teine äri oleks mahtude kasvu peale käsi plaksutanud
(hind on ju paigas, mida rohkem
seda tulusam), siis prügimajanduses see praegu nii pole.
Põhjuseid on mitmeid, kõige
sagedamini mainitakse prügi
importi. Keskkonna hinnaskaalal krõbedamate soomlaste pakendist toasooja tegemine tuleb
aga siinsete prügiarvete kasvuga
kinni maksta.
Kuna ja mil määral Tartu
prügiveo hinnad konkreetselt
kodanikele muutuvad, pole
veel selge. Orienteeruvalt tuleb
korrusmajade tüüpilise 2,5 m3
konteineri äraveo eest 5-6 eurot enam maksta. Eramajade
levinuma 140-liitrise prügikasti tühjenduse hinnale lisandub
30 senti. Arvestades, et praegu
on see alla 90, siis tuleb hinnatõus ligi 40%.
Maueri arvates ei eksisteeri ohtu, et samalaadse lõhkise
küna ees ollakse uuesti mõne aja
pärast, kui prügiäris peaks taas
pinged tekkima. Vastne leping
sõlmiti suurema mahu peale,
paindlikuma vaatega tulevikku.
Seega ohtu, et oma prügi sisse ära uputamisega ähvardades saaks linnalt lõputult välja
pressida, Tartus pole. Vist. Aga
tugev sõnnikuhais hõljub juhtunu kohal küll.
RASMUS REKAND

PUIDUST UKSED
TREPID
AKNAD
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Eelmise hooaja „Ajujahi“
imemeeskond SprayPrinter
pöörab pilgud tagasi kodulinna, alustades märtsi lõpus
Rahvaülikoolis spreiprintimise ehk nutikate aerosoolvärvidega joonistamise kursustega.

Teevad nahka

Poodi ei jõudnudki

Kõrgema kunstikooli tekstiiliosakond osaleb ühes Iiri ja
Leedu kolleegidega kunsti ja
teadust ühendavas projektis
„Skin/Nahk/Oda“, mis uurib
sõna „nahk“ erinevaid tähendusvälju ja olulisust elusorganismide toimimiseks.

Politsei ootab telefonil
730 8745 infot Mäksa vallas kadunuks jäänud Joeli
kohta, keda nähti viimati 18.
veebruari õhtul kella 18 paiku oma kodukohas Kaagvere
külas, kust ta pidi üle Emajõe
Luunja poodi minema, aga
sinna ta ei jõudnud.

Amet selgeks
Eilsest algas kutsehariduskeskuse kevadine sisseastumisperiood põhihariduse
baasil erialadele, mida on
sedakorda valikus 20.

Poppi ja rokki
Tartu Popi ja Roki Instituut
annab välja oma neljanda
albumi „Sfääride muusika“
USA indimuusika labeli Minty
Fresh alt ning esitleb seda
juba täna kell 21 Aparaaditehase Erinevate Tubade Klubis.

Ela või ise
Arco Vara Tartu osakond sõlmis lepingud nelja arendus-

SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

JEVGENI, AVITA: Elva Konsum ei pea püha võitlust
viinakuradiga millekski. 
KRISTJAN ARUNURM

OÜ DOZ

Väike-Kaar 41b Tartu
Info: 53424063
www.doz.ee
Vaata teisi
koolitusi:

WWW.REITING

9. märtsil kell 18.00 Ülikooli kohviku kaminasaalis

Arutleme teemal
„Väärikas vananemine”
Esinejad: Monika Haukanõmm, Ülle Kasepalu,
Raik-Hiio Mikelsaar, Jüri Adams ja
Vahur Kollom.
Üritus on tasuta.
Lisainfo: https://www.facebook.com/karikakraklubi/

Reiting Koolituskeskus kutsub kursustele TARTUSSE!
22.03 UUS! Pilvelahendused ja –teenused kontoritöös
23.03 - 20.06 Sekretär-juhiabi kursus koos
raamatupidamise kursusega
31.03 – 20.06 Ettevõtluse intensiivkursus koos
raamatupidamise kursusega
Teisi koolitusi vaata siit: www.reiting.ee
reiting
tel 733 3690 | koolitus@reiting.ee
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Kui päriselus ei võimalda valehäbi
ammuseid unistusi teoks teha, saab
vähemalt laval kaua oodatud ansamblile vungi sisse anda. 
MARIS SAVIK

Palametsa
pajatused

412.

Bänd paneb ka
hauaeeliku lustima
Vanemuise muusikast tiine lastelavastus meenutab igas vanuses publikule, kuivõrd oluline töö
on tegelikult mäng.
„Lapsepõlvebändi“ lavastaja, kunstnik ja dramaturg
Andres Noormets kinnitas,
et teatris läksid enne esietendust õhinasse ka need inimesed, kes lavastusega otseselt
seotud pole. „Pole olemas ei
mingisugust teksti ega muusikalist struktuuri. Esimeseks
proovipäevaks oli olemas vaid
lavakujundus,“ meenutas ta
loomeprotsessi. „Üldiselt on
see ühe ruumi sisse tehtav lavastus, mis algab nullist.“
Trupiga kokku tulles vaadati
Noormetsa meenutuste kohaselt nii enda kui laste lapsepõlvede suunas, meenutades neid
laule, mis kunagi meeldisid ja
mis praegugi kõrvas tuksuvad.
Kui suuremat tüüpi peotäis
laule oli valitud, hakkas sinna
kõrvale tasapisi tekkima ka
üks lugu, mis on väga lihtne
ja reaalajas kulgev. „Lugu võtabki täpselt nii kaua aega, kui
kestab etendus. See ilmselt ei
ole selle asja kõige olulisem

komponent, sest tüki tekst fikseerus umbes nädal aega enne
esietendust,“ arvas lavastaja.
Kui aga asuda loetlema laval esindatud pille, võtaks see
Noormetsa hinnangul oma
viis minutit aega. „Neid on väga
palju: alustades klassikalisest
klaverist ja enam-vähem lihtsamatest instrumentidest ning
liikudes sinnamaani, kus võivad häält teha ka lusikad, kahvlid ja taldrikud,“ kirjeldas ta.
„Arvan, et iga näitleja mängib
vähemalt kolme pilli. See teeb
ka kõlapildi mitmekesiseks.“

Veider tuuba
Proovide käigus pidi mõnigi
näitleja uue väljakutsega tõsiselt tegelema. „Inimesed on
tublid ja suudavad kõike,“ hindas Noormets. „Näiteks Linda
Kolde õppis selgeks basskitarri
ja tuleb suurepäraselt toime.
Jaanus Tepomees nägi kõva
vaeva plokkflöödi õppimisega, mis talle varem vist kunagi
kätte polnud sattunud. Priit
Strandberg kohtus susafoniga
– tuubaga, mille heli võimendav suur avaus on suunatud
otse kuulajate poole.“
Suurem osa näitlejatest män-

Tule meile
ratsutama!
• Uued ja mugavad ruumid
• Sõbralikud ja koolitatud treenerid
• Hea ja kvaliteetne ratsavarustus
• Rahulikud ja kuulelikud hobused

2015. - 2017. a.

Hea teada! Nõo Ratsakoolis võetud
treeningutelt saad tulumaksu tagasi.

Vaata www.ecutallid.ee

givad iseennast aastatetagusest
ajast, kandes seega mõistagi ka
tõelisi eesnimesid. „Nii et väga
konkreetne puudutus lauldavate lugudega on inimestel olemas,“ sõnas Noormets.
Sünnipäevalast, kellele kõik
teised külla tulevad, kehastab
Maria Annus. Sõpradeks on
Linda Kolde, Ele Sonn, Priit
Strandberg, Tanel Jonas ja Jaanus Tepomees, Maria vanaisa
aga Aivar Tommingas. „Temal
on mängida eriline osa, sest
tema võtab ja keerab muusikakooli laste teadvuses teise
suunda,“ viitas Noormets.
„Koolis puututakse ju peamiselt kokku nootidega, aga
mängulusti on palju vähem ja
see tuleb hiljem üles leida.“
Noormets rõhutaski, et mängimine on väga tõsine töö, mida
ei maksaks unustada ei täiskasvanutel ega lastel. „Minu arust
saavad sellest tükist väga hästi
aru lasteaia abituriendid, noorem kooliiga juba suurepäraselt.
Kui aga mängulust on säilinud,
siis minu pärast tehtagu või elu
viimastel päevadel endale üks
tore hommikupoolik,“ määratles lavastaja sihtgruppi.
KAUR PAVES

POLIITIKA

Neljapäev, 2. märts 2017

Uuno Kivilinnast

Olen joomakutsu ja ma ei karda kedagi
Tulevase linnavolinikuna
võin vastu astuda ükskõik kellele – ei karda
ma hunti ega jänest.
Minu käest ei pääse isegi
president Kersti Kaljulaid. Jälgin uudiseid hoolega ja
alles hiljuti ta kommenteeris, et temale puhkust
vaja pole. Nüüd põgenes nädalaks ajaks välismaale.

Tööluus jätta
Kui inimene nädal aega järjest töölt
ilma põhjuseta puudub,
peaks iga normaalne ülemus ta selle eest vallandama. Kujutage ette, mis
minust järele jääks, kui ma
Jaama tänavalt seitse päeva
lume lükkamata jätaks! Presidendimutil muidugi otsest
ülemust polegi, kuid keegi
võiks teda sellise tööluusi eest
karistada küll.
Astun nüüd sammu võrra
madalamale, kuigi kodumaja
nii väga madal polegi. Kahjuks on liiga palju puhkust
ka uutel naabritel, kes seni
idüllilise Kivilinna elu võimatuks on muutnud. Mina elan
üheksandal korrusel, nemad
seitsmendal, kuid ometi ei
lase pidev pillerkaar mul öösiti magada. Kallid kaaskodanikud, lubage korralikel inimestel ikka ka elada. Juuakse
päeval.
Laamendajateks on uued
üürnikud, korter kuulub aga
maaülikooli ergonoomika
dotsent Oliver Sadale. Ise ta
seal muidugi ei ela ja on jõuka
mehena kolmetoalise korteri

välja
rentinud.
Kui olen Sadale muret kurtnud, vastab ta ainult, et ega ta
mingi lapsehoidja pole. Soovitab politsei kutsuda, ent see
pidulisi ei morjenda.

Ülbe dotsent
Lugu on kauboil ammu väljaheite keema ajanud. Absoluutselt igal nädalavahetusel
kestab pidu hommikuni – nii
ei puhka ju töönädalaks sugugi välja. Kuidas saab nii olla, et
omanik korteris toimuva eest
mitte kuidagi ei vastuta? Dotsendi ülbitsemisele tuleks piir
panna.
Nüüd on aeg päris maadligi liikuda, kuid paraku just
küürakil majahoidja argipäev
möödubki. Sellega, et kodumaja venelased suitsukonisid
territooriumile loobivad, sa-

geli ka nahaalselt minu enda
silme all, olen juba leppinud.
Tänaseks aga paistab, et kaubandusvõrgust on ka koerasitakotid otsa saanud.
Konisid tuleb
niigi ükshaaval noppida,
sest reha
taha need
ju ei hakka. Junnid
tek it avad
täiendava
lisanuhtluse. Mõni
julk on vähemalt hea
kõv a , k u id
kuidas ma seda
maadligi kleepunud rooja kokku kraabin?
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Küüni 5b, TARTU

E–N 11–22, R–L 11–23,
P 12–22

Tiibeti, tandoori ahju ja in

Päevapraad E-R kl 11-15
India 4.50 €, Tiibeti 3.60 €

dia restoran

Päevasupp 2€

Tel 740 1606, 5668 3044, kam296@hotmail.com

restoranhimaalajajutud

himaalajajutud.ee

Kummalised kombed
Alles hiljuti ümbruskonnas luusides nägin, kuidas
üks krants kükitama hakkas.
Esimese julga korjas omanik
tõesti ilusti kotti, aga 15 sekundi pärast järgnesid kolm
suurt pätsi, mis jäid sinnapaika. Tegin muidugi märkuse,
mispeale loomaomanik lausa
vihastas. Selliste käest olen varemgi küsinud, kas nad kodus
pärast peldikus käimist ikka
vett tõmbavad.
Nii need asjad ei käi ja linnavolikogus plaanin küsimuse teravalt tõstatada. Majahoidja on
oluline ametimees, hoone süda,
mitte mingi üleüldine süljetops.
Tuttavale kolleegile näiteks lubati sarnases olukorras hundikoer kallale ässitada. Tahaks
näha, kes mind rünnata julgeb.

KEEVITUSTEENUS
• malm
• alumiinium
• roostevaba

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

• Mootori ja veermiku remont
• Summutite remont ja vahetus
• Õlivahetus ja korrosioonitõrje
• Rehvide müük ja montaaþ
• akude müük (garantii 3 a)

RAV

AVATUD ALATES 01. MÄRTS

AS OY SÕIDUAUTODE ja
DL KAUBIKUTE
A
S

ILA

Tartu Rendibuss

BETOONI

E–R 8–17
Ravila 51, Tartu
Tel 534 534 99
5664 3661
744 7719
www.sadloy.ee
www.pkp.ee
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VABA AEG

KINO
CINAMON

Logan

EHITUS

Korterid, majad, majaosad
Tartus ja maakonnas.
Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel.
Meelis Karu,
tel 511 5949
Neljapäev,
2. märts 2017
Ene Lina, tel 504 8379
742 0240 • www.robinson.ee

KINNISVARA MÜÜK

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
Aiamaja, terrass, sillad, vermid,
puukuur, prügimaja. Eriprojektid, toodame ja paigaldame.
Tel 5820 2040.

3 .–9.03 kell 11.45 Baleriin
8.03 kell 18 Bridget Jonesi
beebi
3.–9.03 kell 16.30, 19.15
Jackie
3.–9.03 kell 14.15 Kiirtee:
Kontrolli alt väljas
3.–9.03 kell 17.30 Klassikaaslased 2: Uus pööre
3.–7.03 kell 19 Kuuvalgus
8.03 kell 19 La La Land: California Unistused
3.–9.03 kell 13.15, 15.15 LEGO
Batman Film
3.–9.03 kell 12.45 November
3.–7., 9.03 kell 15.40, 18,
19.30, 22, 22.10; 8.03 kell
15.40, 18, 19.40, 22.10
Viiskümmend tumedamat
varjundit
3.–9.03 kell 17.10 Lõvi
3.–7., 9.03 kell 13.45, 15.30,
17.40, 20.20, 21.15; 8.03 kell
13.45, 15.30, 17.40, 20.30,
21.15 Sangarid
3.–7., 9.03 kell 22.15; 8.03 kell
22.30 Suur Hiina müür

3.–9.03 kell 19.40 Eellinastused: Kong: Pealuu saar

KONTSERT
EDISON
9.03 kell 21.30 Andero Aland,
Eliisa Seedre ja Andres Vago
EESTI RAHVA MUUSEUM
7.03 kell 19 Duo Rhizottome
(Prantsusmaa)

KOOLITUS

Ehitus, katus, remont, viimistlus, lammutustööd. Teeme üle
Lõuna-Eesti. Tel 5858 6953.
Ehitus, remont, renoveerimine
vundamendist katuseni. Energia, küte, kanal, vesi - paigaldus. Tel 5820 2040.
Ehitus-, viimistlustööd (eraisik,
KÜ, bürood jms). Hinnad head.
Pikaajaline kogemus. Garantii!
Tel 510 0645,
formcenter@gmail.com
Katlamajad ja katlasüsteemid,
ventilatsioonitööd.
Tel 5660 1567.

1-toal ahik renoveeritud korter
Tartus Roosi tn hoovipealses
majas (33 000 €). RE/MAX Aaba
Kinnisvara, Eneken Tikk,
tel 5373 2891.
2-toal heas korras korter
Põlvas.
Võimalik
ka vahetus
Korterid,
majad,
majaosad
väiksema
korteri
vastu Tartus.
Tartus
ja maakonnas.
RE/MAX Aitame
Aaba Kinnisvara,
kinnisvaraTiia
Hein, tel
5552 1724.
müümisel
ja üürimisel.

Kaikorter
Persidski,
tel 5190
3394
2-toal
Kavastus
Luunja
Gert Suik, tel
515m²,
3773
vallas Tartumaal
(55,8
täieli0240 • www.robinson.ee
kult742
renoveeritud,
31 000 €).
Tel 5844 0230.

Maja Nõos (üp 92,9 m², kinnistu
1494 m², 55 000 €, tingi).
Tel 5622 4802.

ROCK & ROLL

4.03 kell 21 Folk‘n‘Metal:
Woodscream (Venemaa),
Raudraev, Ulguränd

3.–8.03 kell 12.30; 9.03 kell 12
Koera elu mõte

2.03 kell 21 Tartu Popi ja Roki
Instituudi uue plaadi esitluskontsert

AM-, A-, B-, BE-, C-, CE-kat
lõppastme- ja järelkoolitus.
Veokijuhi ameti- ja ADR-kursused. Tel 507 8230, soiduoppe@
gmail.com, www.sõiduõppe.ee,
Kalda tee 30
Arvutijoonestamise (CAD)
koolitus. Tel 5388 9110.
Emajõe Keeltekool: uued
kursused. Tel 740 4050, info@
emajoe.ee, www.emajoe.ee.

KÜTE

3.03 kell 21 Märtsipunk:
J.M.K.E., Riistetyt (Soome),
SS Robot

TARTU ERINEVATE
TUBADE KLUBI

3.–7.03 kell 11.30, 14.30,

Otsin kuiva kütteta laopinda
raamatute hoidmiseks.
Tel 53 852 304.

Kinnisvarateenused aastast 1997

19.40, 22.30; 8.03 kell 11.30,
14.30, 19.30, 22.20; 9.03 kell
11.30, 14.30, 18.45, 22.30
Logan

3.–9.03 kell 12.30 Vastumürk
tervisele

3.–9.03 kell 16.30, 19.15
Jackie

Tel 7 420 240
528 5880
www.robinson.ee

Otsime oma klientidele erinevaid
üürikortereid, maju, majaosasid ja tube Tartus ja maakonnas.
Aadlivilla Kinnisvara OÜ,
tel 520 8603, 786 8087, Laura.
www.aadlivillakv.ee

Katuse- ja fassaaditööd, vundamendi remont ja soojustamine. Eramud, korteriühistud.
Tel 5649 4929.
Katuste ja puitfassaadide ehitus- ja remonditööd.
Tel 515 7062.

Maja Põltsamaa vald, Kabla küla,
Kooli (eh 1920. a, üp 169,4 m²,
krunt 4,1 ha, puumaja, endine
koolimaja, rem vajav, 17 900 €).
Kutseline maakler Peeter Meus.
Aitame kinnisvara müümisel!
Tel 506 2212, 786 8080,
www.aadlivillakv.ee
Marja-õunaaed + 2 ha maad
Tartust 18 km kaugusel.
Tel 5624 9595.

ÜLIKOOLI KOHVIK
10.03 kell 20 Paul Neitsov

KINNISVARA OST
Kogenud mees teeb betoonitööd. Vundamendid, seinad,
vahelaed, monoliittrepid,
montaaž ja monolitiseerimine.
Töö kiire ja kvaliteetne.
Tel 5625 4171,
monoliittrepp@gmail.com

1-2-toal korter Tartus, võib
vajada remonti. Kiire tehing.
Tel 508 6185.
2-toal korter Tartus.
Tel 558 1306.
Keskküttega korter Tartus.
Tel 5681 1160.

Korstnad ja katused. Töö kiire ja
korralik. Garantii. Tel 5625 1750,
outomeli@gmail.com, tomeli.ee

Kiirmüügi hinnaga 1-4-toal
renoveerimist vajavad korterid
Tartu linnas. Tel 5612 3726.

Kõik ehitus- ja renoveerimistööd vundamendist katuseni.
Tehnosüsteemid, projektid.
Tel 5820 2040.

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

Kõik ehitustööd ühest kohast:
www.innover.ee. Tel 5904 2174.
Plaatimistööd, vannitoa renoveerimine. Tel 5568 2671.
Sanitaar- ja kapitaalremont, ka
elektri- ja torutööd. Ehitus ja
lammutustööd. Tel 5837 2544.
Siseviimistlus- ja remonditööd.
Ka väikesemahulised parandus- ja paigaldustööd.
Tel 5606 4572.
Väikesemahulised ehitus-,
remondi- ja abitööd teie kodus,
kontoris ja aias. Tel 5398 2490,
info@koduexpress.ee

MATERJAL

Ostan maja Tartus. Vastu pakkuda 2-toal mug korter Tartus ja
maamaja + komp. Tel 5817 2199.
Otsin kliendile ahiküttega
3-4-toal korterit, majaosa või
väiksemat maja Tartus. RE/MAX
Aaba Kinnisvara, Tiia Hein,
tel 5552 1724.
OÜ Estest PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215,
514 5215.
Vana talukoht koos maaga Tartu lähistel. Hooned võivad vajada
remonti. Tel 508 0065.
Veeäärne maatükk, kuni 50 km
Tartust. Tel 5382 4774.

KINNISVARA VAHETUS
1-toal mug (keskküte) soe korter Nõos (II k) vahetada korteri
vastu Tartus. Tel 5375 6777.

ÜÜRILE ANDA
Möbleeritud tuba tudengile,
kõigi mugavustega eramus.
Tel 5085 5249.
Aseri keraamilised kivid
(12X25x33 cm, sobivad vaheseinaks ja ka põrandale, kogus ca
2200 tk). Tel 501 1484.

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

LÕHUTUD KÜTTEPUUD
toores lepp / kask
30 cm, 1 ruum = 37 € / 39 €
40 cm, 1 ruum = 34 € / 37 €
50 cm, 1 ruum = 32 € / 35 €

Tel 514 2173

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!
Kuiv kaminapuu (30 cm, kask,
lepp, 40 l, 2.20 € võrk).
Tel 557 6177.
Kuiv kaseklots (28-29 cm, 40 l
võrk 1,8 €; 60 l võrk 2,5 €, veoga).
Tel 5591 5281.
Kuivad kasepinnud (50, 40, 30
cm pikad, transpordiga Tartus).
Tel 5594 7098.
Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puit- ja turbabrikett,
küttegraanulid. Vedu tasuta.
Tel 523 8332, 433 3130.
Kuivad puud 30, 40 sm. Väiksed
kogused. Tel 521 2015.
Müüa 3 m kasepalgid küttepuuks, u 20 ruumi, Tartu.
Tel 528 5158.
Müüa küttepuud (võrgus, lahtiselt, kuivad, märjad).
Tel 504 6111.

PAKUN TÖÖD
Otsin lapsehoidjat. Hoidmine
maks 3x nädalas tööpäevadel kl
17-21 ja haiguste ajaks.
Tel 5830 1525.
Nelikanthöövli operaatorile-tislerile. Tel 504 6111.
Puhastusteenindajale. Pakkuda
erinevaid objekte ja erinevaid
kellaaegu. Tel 5330 9233,
birgit@cleanpro.ee

PÕLLUNDUS
Konkrit-Agro OÜ toob maale
kvaliteetseid GMO vabasid
söötasid. Toimuvad regulaarsed
kaubaringid Ida- ja Lääne-Viru-

REKLAAM

Neljapäev, 2. märts 2017
maale, Kesk-Eestisse ja Läänemaale. Laomüük Tartumaal.
Facebook: Konkrit-Agro OÜ
GMO vaba sööda müük.
Tel 512 8444 kl 10-21,
konkrit-agro@hotmail.com.

Elektritööd. Tel 5609 3099.

Teen elektritöid. Tel 520 5016.
Transport väikeveokiga (3x2 m),
ehitusmaterjalid, vana mööbel,
masinad, lammutuspraht.
Tel 501 6453.

RIIDED
Kaubapesa Sõpruse pst 8. Kasutatud riided ja mänguasjad
-20%. E-R 10-18
Odavad rõivad Kastani 121.
Kogu kaup -50%. Esmaspäeval
uus kaup. E-R 10-18, L 10-15.

Tasuta kodumasinate ja vanaraua äravedu. Välja arvatud külmikud ja telerid. Tel 5386 9008.

Eramajade projekteerimine.
Tel 502 9739, smallhouseprojects@
gmail.com.

SÕIDUKID
1994.-2008. a sõiduautode
kokkuost. Väga kiired tehingud!
Raha kohe kätte! Tel 553 3060,
info@carus.ee
Auto, kaubiku, veoki keretööd,
taastamine, ümberehitus.
Uued ja kasutatud keredetailid.
Tel 504 0334.

Tervendamise ja harmoniseerimise seansid. Elena - energiaterapeut ja rahva ravitseja
(Moskva). Tel 5360 9798.
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Raamatute ost Tartus ja Elvas.
Pakkuda võib kõike. Tulen ise
kohale, raha kohe kätte!
Tel 5649 5292.
Vanad fotod ja fotoalbumid.
Paku ka fotoaparaate ja objektiive. Raha kohe! Tel 5649 5292.

MÜÜK
Meeste jalgratas Tunturi.
Tel 5662 3619.
Odavad raamatud, muist
tasuta. E-L kl 11-15 Tartu Maarja
kirikus Pepleri 1. Tel 53 852 304.

Igasugune ennesõjaaegne
kristall, klaas, portselan.
Tel 5893 8528.

Saunaahi (põhi ja lagi 10 mm,
seinad 8 mm). Teen ka tellimise
peale. Hind soodne.
Tel 5629 6070.

Ikoonid, tsaariaegsed raamatud, medalid, fotod, portsigarid, märgid, hõbe! Raha kohe!
Tel 5649 5292.

Vanad kindlustus-, reklaam- ja
ametiasutuste sildid. EW- ja
nõukaaegsed. Raha kohe!
Tel 5649 5292.

OST

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

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

Aabitsad, piiblid, nahkköites
raamatud jm vanad raamatud.
Ost parima hinnaga!
Tel 5649 5292.
Vanavara, kulla ja hõbeda kokkuost! J. Kuperjanovi 62, Tartu,
tel 5815 0312, www.emiliaantiik.ee

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

Kalju Nageli maal. Palun pakkuda ka teiste kunstnike maale ja
graafikat. Tel 5803 6752.

Firmade ost-müük, likvideerimine. Tel 5612 8387.

Veneaegsed fotoaparaadid ja
objektiivid. Tel 5872 5458.

Kauplus Inderlin ostab münte,
raamatuid, ehteid, hõbedat, fotoaparaate jne. Tel 5803 6752.
Autoremont Tartus. Sõiduautode ja kaubikute elektri-,
veermiku ja mootorite remonditööd. Summutite remont.
Tel 5853 3080.

Kõige rohkem kuulutusi
soodsalt ja kiiresti!

.ee/kuulutus

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

TEENUSED

alates 1 €
Kaardid ennustavad! Kogenud
ennustajad 24 h. Tel 900 1727,
ennustus.ee
Kanalisatsiooni-, toru- ja elektritööd. Tel 735 3777, 5566 1888.
Kaubaveod ja kolimisteenused,
töötame iga päev. Tel 522 5196.

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

HAUAPIIRDED VAASID PINGID

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

Vedu ja kolimine, utiliseerimine, klaverid, laadijad.
Tel 5621 7955, kiiredkolijad.ee

Likvideerime kanalisatsiooniummistusi 24/7 Tartus ja
Lõuna-Eestis. Tel 5886 6112,
www.hädaabi.ee

Veo- ja kolimisteenus, utiliseerimine, laadijad, vedu üle Eesti
parima hinnaga. Tel 553 7638.

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

R.K.ÕIGUSBÜROO
KOGEMUSED, MIDA SAATE USALDADA!

raivo@kiisk.ee • 5333 0888

www.rkb.ee

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426, raivoets@hot.ee

Printerikassettide kiire täitmine! E–R 9–17, Raekoja 13, Tartu.
Tel 744 1100, www.futari.ee

VHS-kasseti ja slaidide digitaliseerimine. Tel 5808 4419,
fortiusfoto@gmail.com

R.K.ÕIGUSBÜROO

San-tehn tööd, kraanid, torud,
potid jne. Ummistused ja vee
avariid. Tel 5621 7955.

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

Boilerite puhastus, veemõõtjate vahetus, san-tehnilised
tööd. Tel 5646 9025, 734 8044.

Septikute, reoveemahutite,
kaevupumpade müük ja paigaldus. Tel 5306 5322,
info@reovesi.ee

Ehitus-, viimistlustööd (eraisik,
KÜ, bürood jms). Töö kiire ja kvaliteetne! Pikaajaline kogemus.
Hinnad soodsad! Tel 510 0645.

Soodne fekaalivedu Tartus ja
Tartumaal, ka laupäeval-pühapäeval. Tel 5340 2060,
veodeestis@gmail.com

Medalite, märkide, ordenite
ost! Parimad hinnad! Raha kohe!
Tel 5803 6752.

Veneaegsed ja vanemad
naiste ehted: merevaigust
kaelakee (maksan kuni 800 €),
sõled, prossid, vanad kuld- ja
hõbeehted. Huvitavad ka vanad
raamatud, mööbel, nõud, kujud, maalid ja palju muud. Alati
aus asjaajamine!
Tel 5639 7329, Liina.
Veneaegsed ja vanemad rahad,
medalid, ordenid, rinnamärgid,
dokumendid, postkaardid ja
palju muud. Kõik vana huvitab!
Tel 5872 5458.

VABA AEG
Kandlemees Sander - laulud ja
kandlemuusika su peole!
Tel 504 3202,
simmaniduo@gmail.com
Tantsuõhtu 50+ 3. märtsil kl
19.30 Tiigi seltsimajas ans Remix saatel. Tel 5850 8091.

Enne 1944 raamatud al 5 €/tk.
Enne 1917 al 10 €/tk. Nahkköide
al 50 € raamat. Tel 5893 8528.

Hõbedast lusikad, sõled, ehted,
pitsid jm. Kokkuostudest kuni
kaks korda parem hind!
Tel 5649 5292.

Ostan sellise vaasi. Võib olla ka
teist värvi! Tulen kohale ja maksan kohe! Tel 5803 6752.

Tule tähista sünnipäeva HipHop mängumaal. Tutvu lähemalt www.hiphopmängumaa.ee
Tel 526 1043.

Õunapuude ja hekkide lõikus.
Tel 525 2862, www.kobruleht.ee

TERVIS
Alkoholi ja suitsetamise vastane kodeerimine Tartus.
Tel 5669 0462,
onneklubi.onepagefree.com

Auto keretööd: taastamine,
ümberehitus, uued ja kasutatud keredetailid paigaldusega.
Tel 504 0334.
Autoromude tasuta äravedu
ning registrist kustutamine.
Tel 5391 7960.

Maalid, ikoonid, graafika
(ka nõuka perioodist). Muuda
kasutuna seisev kunst rahaks! Tel
5649 5292.

Nõukaaegsete ehete, käevõrude, märkide, fotoaparaatide,
metallist mänguasjade jne ost.
Tel 5649 5292.

Viljapuude
ja marjapõõsaste,
KOGEMUSED,
MIDA SAATE
USALDADA!
hekkide lõikus spetsialistilt,
San-tehn torutööd, elektritööd
oksaprahi äravedu.
(boilerid, segistid, wc-potid,
Tel 5344 1304, www.ahillea.ee
ummistused). Tel 5349 9106.
San-tehn tööd, boilerid, torud,
wc-potid, kraanid, veemõõturid, veeavariid. Tel 553 7638.

Kõik tsaari- ja EW-aegsed märgid ning nõuka ajal kogutud
märgikarbid! Tel 5649 5292.

Hõbe- ja kuld! Ehted, mündid,
pitsid, lusikad jne. Tulen kohale
ja tasun kohe! Tel 5607 7449.

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

Sanitaartehnilised tööd.
Tel 5660 1567.

Aabitsad, piiblid, teatmeteosed, dokumendid ja muud
vanad trükised. Raha kohe!
Tel 5607 7449.

Veo- ja kolimisteenus, linnas
9 €/h. Tel 521 2642.

Ohtlike puude langetus, võrastiku, oksade piiramine jne,
korvtõstukit vajavad tööd.
Tel 5818 5222.

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

Veame tasuta ära vanametalli,
kodumasinad, vanapaberi,
akud. Prahivedu prügimäele
5 €/m³. Tel 5825 9300.

Kollektsioonide ost – mündid,
paberrahad, märgid, vanad
postkaardid jne! Parim hind!
Tel 5649 5292.

Sind vaevab köha, nohu,
nahaprobleemid, bronhiit?
Külasta soolakambrit. Ettetellimisel 30 min seanss 4 €.
Tel 5353 0118.

Pildilolev mustriga kaelakett.
Maksan 50 €. Tel 5893 8528.
Hõbedast äärega klaasnõud,
hõbedast portsigarid, tassid,
kannud, pitsid jm esemed!
Tel 5649 5292.

Plaanid kolida, said päranduseks korteri? Ostame üleliigse
vanakraami/raamatud.
Tel 5649 5292.

Ajaleht OÜ, Ülikooli 1, 51003 Tartu
Toimetus 730 4535
Reklaam 521 3038
Kuulutused 730 4455
tartuekspress.ee
Vastutav väljaandja: Kaupo Torim,
511 6923
Peatoimetaja: Kaur Paves,
517 0933
Keeletoimetaja: Terje Jepiselg
Kujundaja: Priit Kivisoo
Reklaam: Malle Pastak
Reporterid: Kaspar Aug,
Meelis Kaldalu, Janari Kintsiraud,
Kadri Külaots, Rauno Põld,
Aet Rebane, Rasmus Rekand,
Sten Sang

Hõberublad kuni 100 €/tk! Alati
kõige parem hind! Paku ka kuldmünte! Tel 5649 5292.

Pühajärve, Otepää ja Lõuna-Eestiga seotud maalid al
100 € teos. Tel 5893 8528.

e-post: nimi@tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress
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SINU DIGIPOOD

LENOVO VIBE
K6 POWE
POWER

SAMSUNG GALAXY
A5 (2017) VÄRVID

Uued Lenovo nutitelefonid nüüd KLICKis!

5"

1080 x 1920

LUKUVABA

KUUMAKSE
ALATES

6.

K6 Power on varustatud ülisuure 4000mAh
akuga, mis tagab kuni 2 päeva laadimiste vahel!

Lenovo A2010

13 MP

5.2"

SÕRMEJÄLJELUGEJA

kaamera

1080 x 1920

16 GB

DUAL-SIM

LUKUVABA

2 GB RAM

33 h
649 h

8x 1.4 GHz

71

VÄRVID

KUUMAKSE
ALATES

219.

4.5"

8 GB

1 GB RAM

VÄRVID

20 h
370 h
5 MP

LUKUVABA
4 x 1 GHz

1.5 GB RAM

5.1"

32 GB

84.

139.99

99

KUUMAKSE
ALATES

4.52

4.7"

750 x 1334

VÄRVID

LUKUVABA
2 x 1.84 GHz

KRIIMUKINDEL

4G
KUUMAKSE
ALATES

529.99

159.99

KRIIMUKINDEL

21 h
504 h

IP 68 tolmu- ja
veekindel

Apple iPhone 6S

kaamera

4G

DUAL-SIM

32 GB

3 GB RAM

399.

IP 68 tolmuja veekindel

22 h
450 h
12 MP

8 x 2.3 GHz

kaamera

4G

4 GB RAM

LUKUVABA

8 MP

4 x 1.2 GHz

DUAL-SIM

VÄRVID

22 h
349 h

LUKUVABA

kaamera

4G

8 GB

5"

720 x 1280

kaamera

8 x 1.9 GHz

Samsung Galaxy S7

Kahe SIM kaardi tugi!

16 MP

SÕRMEJÄLJELUGEJA

99

1440 x 2560

480 x 845

11.

65

99

Samsung Galaxy J3 (2016)

Soodne ja kompaktne 4G nutitelefon!

Kõige uuem Samsung parima hinnaga!

15.21

16 GB

2 GB RAM

14 h
240 h
12 MP

kaamera
KRIIMUKINDEL

VÄRVID

KUUMAKSE
ALATES

629.99

17.95

699.99

599.99

Puutetundliku 360° keeratava ekraaniga!

Uus ja võimas äriklassi arvuti!

Kõik vajalik ühes!

Uus, ülivõimas ja soodne arvuti mängurile!

PRESTIGIO Visconte Ecliptica

HP ProBook Special Edition

LENOVO IdeaPad Yoga 510

LENOVO IdeaPad Y700-15ACZ

13,3" FHD
puutetundlik

32GB eMMC

Intel x5Z8300 QC

15,6" HD
Anti-Glare

7:00

128 GB SSD

Windows
10

2 GB

8 GB

1.78 kg

14”
puutetundlik

AMD A9-9410
2.9-3.5GHz

10:15
Windows
10

8.36

279.

99

Energiasäästlik nutiteler!
USB-

100 Hz

VIDEO

A+

energiaklass

HD

KUUMAKSE
ALATES

14.39

A+

81 cm

499.

99

Naudi säravat Full HD videopilti!
200 Hz

32"

8:45

8 GB

Windows
10

256 GB SSD

VÄRVID

1.74 kg

2.08 kg

KUUMAKSE
ALATES

256 GB SSD

energiaklass

USBVIDEO

Full HD

40"
102 cm

UE40J5100

Lenovo Yoga 510 on Digi
sülearvutite testi võitja!

KUUMAKSE
ALATES

15.76

• wifi • USB 3.0 • Intel graafika • HDMI

549.

99

UHD/4K - 4 korda teravam pilt!
USB
1300 Hz salvestus
USB
A
video
energiaklass
UHD

Smart TV Hübriid
TV

AMD
FX-8800P
2.1-3.4GHz

15,6" FHD IPS
Anti-Glare

Intel Pentium 4405U

50"

127 cm

UE50KU6072

Smart TV
wifi

4:30

8 GB

Windows
10

2.08 kg

AMD Radeon
R9 M385X

KUUMAKSE
ALATES

19.87

699.99

Parima hinnaga suur 65" nutiteler!
USB
1500 Hz salvestus
USB
A+
video
energiaklass
UHD

65"

165 cm

LT-65VU83B

Smart TV
wifi

Hübriid
TV

Hübriid
TV

32V351

KUUMAKSE
ALATES

5.62

179.

99

KUUMAKSE
ALATES

8.36

279.99
429.99

KUUMAKSE
ALATES

16.58

579.99
649.99

KUUMAKSE
ALATES

25.36

899.99
1049.99

Tähelepanu! Iga finantsotsusega kaasnevad riskid ja kohustused, mistõttu palume laenutoodete tarbimise vajadus hoolikalt läbi mõelda. Näiteks 499,99 eurose laenusumma puhul 60 kuuks fikseeritud intressiga 12,9% algsummalt aastas ja lepingutasuga 24,9 eurot
on krediidi kulukuse määr 27,06%, kuumakse suurus 14,39 eurot ning tarbija poolt tagasimakstav kogusumma 863,47 eurot ja tarbija poolt tagasimakstav tagasimaksete summa 863,47 eurot.Teenuse pakkuja on AS Bigbank - Rüütli 23, Tartu, tegevusloa numbriga 73. Tutvu
tingimustega lähemalt www.bigbank.ee ning pea nõu spetsialistiga
TALLINN: Viru keskus (6 668 160), Kristiine keskus (6 668 116), Rocca Al Mare keskus (6 668 155), Ülemiste keskus (6 668 159), Järve keskus (6 668 154), Lasnamäe Centrum (6 668 128), Mustika keskus (6 668 151), Tallinna lennujaam(58 550 484); TARTU: Tasku keskus (666 8163),
Lõunakeskus (6 668 153), kaubanduskeskus Eeden (6 668 164); JÕHVI: kaubanduskeskus Tsentraal (6 668 168); KURESSAARE: Auriga keskus (6 668 117); NARVA: Fama keskus (6 668 169); PAIDE: Paide Maksimarket (6 668 124); PÄRNU: Kaubamajakas (6 668 152);
RAKVERE: Põhjakeskus (6 668 177); RAPLA: Rappeli keskus (6 668 174); VALGA: Valga Maxima (6 668 121); VILJANDI: Viljandi Centrum (6 668 166); VÕRU: Kagukeskus (6 668 173).

Kampaania kestab kuni 31.03.2017. Kaupa on piiratud koguses. Kõik pildid on illustratiivsed. Näidatud kuumaksed on arvutatud tingimusel, et järelmaksu lepingu perioodiks on 60 kuud.
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