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Nurgasaag
Survepesur
• 130 bar
• veekulu 390 l/h
• mootor 1,8 kW / 230 V
• pesuvoolik 4 m
• komplektis turbootsik
ja pesuainenõu
• kaal 6,9 kg
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• 1500 W / 230 V
• 5000 rpm
• tera 210 x 30 x 2,6 / 1,6 mm Z24
• mõõdud P690 x L550 x K440 mm
• kaal 7,7 kg
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Aiakäru

• kõrgus 135 - 340 mm
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• 16-astmeline
• üldkõrgus 470 cm
• A -kuju kõrgus 230 cm
• tööalusena 126 cm
• max kandvus 150 kg
• kaal 13,7 kg
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KOHALIK VIIOL trotsib kiusu
Näiliselt konsensuslik
seadusetähe väänamine võib korteriühistule
maksma minna tuhandeid eurosid – piisab
üheainsa majaelaniku
pisikesest protsessimissoovist.
Maitsekalt renoveeritud
Anne tänava kortermaja matab idüllilise fassaadi taga üle
pea kuhjuvaid finantspingeid,
mille juured ulatuvad kümne
aasta tagusesse konflikti. Nimelt vaevleb kohalik rahvas
linnaosale nii omase parkimiskohtade põua käes.

Nõukaaegne kord
Ühistu esinaise Helmi Randeri väitel kehtivad territooriumil juba ammu parkimisload,
ent neid oskavad kavalpead
juba edukalt kopeerida. „Võtsime siis vastu otsuse, et firmaautodel enam parkida ei
luba – kohti on lihtsalt niivõrd
vähe,“ meenutas ta saatuslikku
koosolekut.
Puhastuskaubamaja sõidukiga ringi vurava Jaanus
Soodla kinnitusel ei jagu eesti
keeles piisavalt sõnugi, et öelda, mida ta naabrite plaanist
arvab. „Meie majas ongi ainult
kahel inimesel firma auto, nii
et see otsus ei lahenda parkimisprobleeme mitte kuidagi,“
põrutas ta, nähes valiku taga
lihtlabast kiusu.
Samuti ühistu juhatusse
kuuluva Maria Tikerpuu sõnade kohaselt on aga juhtorganil
võimatu kontrollida, mil määral
paneelmaja ees seisvad ametiautod tegelikult elanikega seotud
on. „Nõukogude ajal oli selles
mõttes kord majas, et asutuse
autod parkisid öösiti ikka asutuse territooriumil,“ arvas ta.
Uus parkimiskord suruti
enamuse jõuga läbi. „Esinaine
ise hääletas koosolekul veel
viie korteriomaniku volitusel,“
selgitas Soodla allajäämist.
Otsuse viljad ei jäänud samuti tulemata ning kaks
30-eurost parkimistrahvi
kujunesid senist tava jätkanud Soodla jaoks tõsiasjaks.
„Pakkuge, mis kell Ühistee-

Tänamatust esinaisetööst kurnatud Helmi Rander ei soovi aastatega kogunenud dokumendivirna poole vaadatagi. 
KAUR PAVES
nuste kontrolör mulle trahvi
tegi – kell 22.05! Sel ajal ei tule
menetleja koeraga jalutamagi
mitte, selge see, et minu peale
kaevatakse,“ hüüatas nördinud
autoomanik.
Varemgi avalikult õigluse
eest võidelnud, ka kütusegigant
Statoili ette võtnud Soodla ei
jätnud asja siiski niisama, vaid
suundus otsejoones kolmanda võimu poole, et skandaalne
muutus tühistataks. „Mida ma
pean siis tegema, kui mulle otsus ulatatakse ilma minuga läbi
rääkimata?“ päris ta.
Varuli advokaadi abil õnnestuski ühistu seljatada. Randeri
käsutuses olevatest dokumentidest nähtub, et majarahvale
sai saatuslikuks kiirustamine:
kuna esimesel koosviibimisel
ei saadud kvoorumit kokku,
kutsuti korduskoosolek kokku üks päev liiga vara. „Tulime
inimestele vastu, et nad saaks
reedel suvilatesse sõita, aga
Soodla avastas nüüd mingi
Ameerika,“ hindas Tikerpuu.
Lohakus viis koosoleku õigustühiseks tunnistamiseni
ning ühistul tuleb nüüd koos
kohtukuludega tasuda pea
1500 eurot. „Meie oma jurist
oli tunduvalt odavam, kuid
Varul tegi asja kallal 12,5 tundi
tööd,“ sõnas Rander. „Selle asemel, et hiigelsummasid juristidele maksta, oleksime võinud

ju parklat laiendada.“
Soodla hinnangul on päevaga hilinemine täiesti teisejärguline küsimus, sest probleem
seisneb eeskätt ikka absurdses
firmaautode parkimise keelamises. „Mille alusel nemad
üldse otsustavad, kas sõiduk
kuulub ettevõttele? Sellisele
infole on ligipääs ainult politseil,“ jäi mees nõutuks. „Kui
aga küsisin, soovitati lihtsalt,
et võta siis kleebised maha.“

Pattaya võimuses
Soodla heidab majavalitsejatele ette ka viletsat kommunikatsiooni: temaga pole
suvatsetud suhelda ega tähitud kirjadelegi vastata, selle
asemel on tormatud ajakirjandusse. Samuti ei väljastata
talle olulisemate dokumentide
koopiaid – viimast süüdistust
Rander ei eitagi. „Kust mina
tean, kui selline pätt oled olnud, võib-olla kasutad meie
allkirju kes teab kus kohas?“
teadis vanaproua.
Näibki, et tegelik koer on
maetud mujale, ning võimutüli tagamaid tuleb otsida
2007.–2008. aastast, mil Soodla vahepeal ise ühistut tüüris.
„Enne Jaanust oli ka esinaiseks
Helmi ja siis Jaanus muudkui
õiendas. Otsustasime lõpuks,
et paneme siis tema ette otsa
ja las hakkab lõpuks ometi te-

gutsema,“ meenutas Tikerpuu
kümne aasta taguseid motiive.
„Mitte midagi ta maja puuduste likvideerimiseks ei teinud.“
Veel enam: Randeri paberivirnas on endiselt aukohal paberivirnad, millel jäädvustatud
Soodla-aegsed ühistu pangaväljavõtted: üks kümne tuhande kroonine väljamakse teise
järel kuumimates tolleaegsetes
Taaralinna kasiinodes, eeskätt
Pattayas. „2008. aasta kevadeks oli 400 000 kroonist alles
ainult 7000. Isegi uusaastaööl
käis mängimas,“ rääkis Rander. „Vanemad panid korteri
panti ja aitasid võlga maksta,
sügiseks oli see meil käes.“
Soodla möönis, et igal inimesel võib elus eksimusi ette tulla,
kuid talle jäi mõistmatuks, kuidas puutub aastatetaguste seikade väljatoomine parkimisse.
„Kui see asi lahendatud sai, oli
jutt, et sellega me enam edasi ei
lähe,“ toonitas ta oponentidele.
Põhjus, miks Randeri klann
piinliku looga avalikkuse ette
tuleb, on esinaise enda sõnul
õilis: soovitakse teisi korteriühistuid hoiatada, kui karmilt
võib loominguline lähenemine ühiselu korraldamisel kätte
maksta. „Ma ei taha, et keegi
mind kohtu eest õigeks mõistaks, vaid näidata, kui tähtis
on korrektsus,“ kinnitas ta.
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Sotsiaalmaja elanik
võitleb looduse eest

LAUSEGA
Tolm kuhjub
Kesklinna tänavate pesemisega on kavas alustada 15.
mail, kuid sõltuvalt ilmastikust võidakse alustada ka
varem.

Pensionär Eha Tarrikal
on elus täita veel üks
missioon: kinkida tühjaksmaiustatud moosipurkidele uus võimalus.
Aktiivse eluviisiga Tarrikas
on igapäevaste vaatluste käigus täheldanud, et peaaegu
igas poes on müügil hulganisti
moosi, suppe, kurki ja kõiksugu muud kaupa, mida klaaspurkidesse pakendatakse.
„Kahjuks ei võeta neid purke
mitte kuskil vastu ja nii viime
need kõik prügikastidesse,“
kurtis daam. „Purgid on ka
pärast kasutamist väga korralikud, aga palju me neid moosikeetmiseks endale jätame?“

Tahaks tagastada
Tarrikas soovikski avalikkuselt pärida, kas oleme siis
tõesti siin Eestis nii rikkad, et
muudkui teeme uusi purke,
selle asemel et vanu tagastada.
Vanasti olid asjad ju teistmoodi. „Ei kiida Vene aega, aga igal
purgil ja pudelil oli triipkood
peal ja poes said selle eest viis
kopikat. Nii sai purki kasutada
teisel, kolmandal ja sajandalgi
korral,“ meenutas ta.
Söakas pensionär ei otsi lahendusi kaugelt: niisama ei
viitsi laisad kaasmaalsed muidugi klaasi tassida, kuid võiks
ometi sarnaselt õllepudelitega
kasutada pandimärgistust, et
tublimaid kahe-kolme sendigagi premeerida. „Või võiks iga
asutus ise oma purkide eest
hoolitseda. Täiesti korralikud
on, käivad ilusti – olgu, keeratava kaanega võib probleeme
tulla, see tuleb tõesti uus meisterdada,“ fantaseeris Tarrikas.
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riigi atleete näeb laupäeval
maaülikooli spordihoones
peetavatel Kristjan Palusalu
mälestusvõistlustel maadluses.

Eha Tarrika eraldatud kodutareni viib küll garaažideäärne hüplik tee, kuid roheline mõtlemine on siia jõudnud
rutem kui mõndagi eliitrajooni. 	
KAUR PAVES
Taaskasutusorganisatsiooni
Eesti Pandipakend tegevjuhi
Ranno Raali kinnitusel on
tagatisraha süsteem kehtestatud just joogipakenditele,
millel on kõige suurem risk
jääda kuhugi elu- või looduskeskkonda tulenevalt nendega seotud tarbimisest pigem
väljaspool kodu, mis kehtib
eriti kevad-suve perioodil.
„Supipurke kasutatakse aga
eelduslikult pigem kodus ja
seega peaksid need liikuma
kortermajade või kaupluste
juures olevatesse pakendite
konteineritesse,“ põhjendas ta
erinevust.
Raal tõdes, et vahe joogipudelitega seisneb veel selles,
et viimaste näol on tegemist
suhteliselt puhta pakendiga,
valmistoidu- või supipurgid
on aga väga määrdunud, mis
tekitaks tänastes kaupluste
ruumides asuvates tagastuspunktides täiendavaid hügieeniriske.
Eriti kahju on Tarrikal sellest, et loodud on olukord, kus
sageli pole kuidagi võimalik
vältida purgi purukskukkumist. „Siis pole temaga enam
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midagi peale hakata, puhas
rämps,“ arvas proua.

Armastab hapukurki
Raali teadmiste kohaselt
pole aga purkide lõhkumisest
säästmisel suurt mõtet, sest
tegelikult läheb automaati topitud klaastaara samamoodi
haamri alla. „Pandisüsteemi
klaas jõuab sulatusahjudesse,
kus nad 1200 kuumuskraadi toimel vormitakse uuteks
klaasist purkideks ja pudeliteks,“ rääkis ta. „Kvaliteetsem
osa konteinerkogumise pakenditest ilmselt samuti.“
Puiestee tänava sotsiaalmajja
uusi tuuli toov Tarrikas näeb
sellegipoolest kokkuhoiukohti:
tema maja 27 korteris ostetakse arvutuste kohaselt vähemalt
üks supp päevas. „Armastan
hapukurki ja salatikastmeid, nii
et minu perel kulub kaks purki
päevas,“ kõneles ta. „Teistel aga
kulub veelgi rohkem, sest meil
on palju selliseid peresid, kes ise
üldse süüa teha ei viitsi.“

Poola päevad
7.-9. aprillil peab kohalik kogukond maha Poola kultuuripäevad, mille raames leiab
aset üle tosina sündmuse:
loengud, töötoad, näitused,
ekskursioon ja geopeitus.

pesemisvõimaluseta korteriomandid Aleksandri 30-13,
Ujula 68-5 ja Jõe 3-6.

Nõlvaku draama
4. aprilli õhtul kella 20 ajal
puhkes Nõlvaku tänaval tüli,
mille käigus lõi 25-aastane
naine 29-aastast meest, kes
pidi abi saamiseks traumapunkti pöörduma.

Vorstid said valmis?
4. aprilli õhtupoolikul sai
päästekeskus teate, et Variku
tänaval grillitakse elamu teise korruse rõdul söegrilliga.
Pärast põhjalikku veenmist
soostus elanik grilli kustutama.

Arva, mida tahad
16.-18. aprillil toimuval küsitlusel saavad Tartu linna
elanikud veebikeskkonnas
Volis avaldada oma arvamust Luunja ja Tähtvere valla Tartuga liitumise kohta.
Küsitluse korraldamine on
seadusest tulenevalt kohustuslik, kuid siduvat mõju sel
siiski pole.

Soeta või ise
Linn võõrandab enampakkumisel Osta.ee keskkonnas

SÄHVATUS

Sport laineharjal
Eelmisel nädalal ajaloo suurima elamusnäituse „Kõik
mängu!“ avanud spordimuuseum püstitas esimese
nädalaga üksikkülastajate
rekordi ja võtab rohkem kui
kunagi varem vastu sünnipäevade ja kooligruppide
broneeringuid.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

KAUR PAVES

Vaata videot
tartuekspress.ee

SOLIIDNE KINK: solgiämbrit välja viies võib igasugu
mõtteid tekkida. 
FACEBOOK / MÄRGATUD24 TARTUS

ÄRA BLUFI, SUL POLE PAREMAT TERASKATUSE PAKKUMIST!
TRAPETSPROFIIL T20

TRAPETSPROFIIL T45

KIVIPROFIIL

KLASSIKPROFIIL

PAKUME KA PAIGALDUST JA JÄRELMAKSU!

MEIE PAKIS ON KÕIK KAARDID ÄSSAD!

VÕTA KOHE ÜHENDUST!
ain@olly.ee , 56 980 949
www.olly.ee
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Parkimisanarhia magalamekas
Nõukaaegse liikluskoormusega arvestades rajatud
Annelinna häärberite ees on korrektne parkimine
pigem erandiks. Haldusentusiast Marek Trojanovski
on võtnud nõuks väiksegi osa reeglitele sülitamisest
kaamerasilmale jäädvustada.
Ehkki üldjuhul on imekitsastes mikrorajoonides linn
vähemalt ühel pool teed neljajalgse sõbra hoiustamise keelanud, katavad hilisel õhtutunnil
rauakolakad ometi mõlemad
teepooled. Veel enam kui ebamugavus labürindis ukerdamisel hirmutab Trojanovskit
operatiivsõidukite ligipääsematus. „Kõrgem tuletõrjeauto
saab vähemalt üle muru panna, aga kiirabi jääb igal juhul
hätta,“ kurtis ta.
Et paremate kohtade puudumisel kõikvõimalikes asen-

dites nii haljasaladel kui kõnniteedel laiutatakse, ei tule
ilmselt kellelegi üllatusena.
Ise mitut korteriühistut juhtiv
Trojanovski ei pea sigatsejate
vabandusi aga piisavaks: alati
saavat koostöös omavalitsusega parkimisalasid laiendada,
selle eest tuleb ent muidugi
krabisevat välja käia. Ometi jääb tarmukat õigluse eest
võitlejat ründavatel sohvritel
sageli õigust ülegi.

Veokijuhi tööandja võiks ju ometi parkimise mõistlikumal moel korraldada?

Kaunase puiestee 27 taga ei hooli keelumärgist isegi D-kategooria buss. 

Kolhoosidirektor peab ikka otse treppi pääsema.

MAREK TROJANOVSKI

Öist jalutuskäiku tegevad invaliidid või lapsevankritega
noored emad vaadaku ise, kuidas saavad.

147. HOOAEG

Pensionärile
kõik piletid aprillis

€
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Sel nädalal
KOGU KAUP

TAVAHINNAST VÄHEMALT
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SOODSAM
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Kampaania kestab
03.04—31.05.2017.
Vaata lisa ja uuri reegleid
www.tööriistamarket.ee

TALLINN, Pärnu mnt. 238, (Järve keskus)
TARTU, Ringtee 78
NARVA, Tallinna mnt 30B
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Palametsa
pajatused

„Klaver“ riisus ballettide arvestuses eriti
rammusa koore. 
JURI SEREDENKO

417.

Kuhu jäi auhinnasadu?
Tänavu välja jagatud
26st teatriliidu auhinnast
kukkus vanemuislaste
kaukasse kaks. On seda
palju või vähe?
Täielikult oli Vanemuise
käes sel aastal balletivaldkond,
kus korjati neljast nominatsioonist kolm. Teatri direktor
Toomas Peterson kiitis nii
„Klaveri“ lavastaja-stsenaristi Marika Aidlat kui osatäitja
Jack Traylenit, kes on silma
paistnud mujalgi. „Laureaadiks valiti lõpuks Maria Engel,
kes on Eestis olnud enam kui
seitse aastat ja teinud aastaid
väga säravaid rolle,“ sõnas juht.

Stabiilne Noormets
Taaralinna lipulaeva üks
tugevusi ongi Petersoni väitel võimalus žanre omavahel
kombineerida. „„Meister ja
Margarita“ pidi välja tulema
kui tantsulavastus, aga pärast
võta siis kinni, mis ta on, draama või tants,“ tõi Peterson näite. „Ka Trayleni peal on „Don
Juanis“ küll mitte sõnaline osa,
kuid kogu narrikoomika, mis
tüki eriti põnevaks ja vahvaks
teeb. Või siis hiljuti esietendunud „Step into the Light“ ja
„Crossroads“, kus balletitantsijad näitavad oma pillioskusi.“
Pisut ehk teiste aupaiste varju jäänud parima orkestrandi
Otto Hermani nimeline preemia käib aga Estonia ja Vane-

muise vahel külakorda. „Selle
aasta valik Niina Mets on väga
haruldane inimene, kes on Vanemuises mänginud 50 aastat,
sellest väga suure osa vioolarühma kontsertmeistrina,“
märkis Peterson. „Ta on siiamaani nii särav, et koridoris
vastu tulles paneb kõik ülejäänud inimesed ka särama. Sellisele inimesele auhinda ulatada
on alati rõõm.“
Teatridirektor rõhutas samas, et kuivõrd nimetamiseni
jõuavad igas kategoorias vaid
kolm kuni viis tegijat, jäävad
paljud väärikad pjedestaalilt
välja. Ometi küündisid nominentide sekka draamavaldkonnas nii naiskõrvalosatäitja
Leela Säälik „Suluseisus“ kui
meespeaosatäitja Sten Karpov
„Othellos“. Mõlema teose eest
sai püünele ka lavastaja Andres
Noormets . „Kõik need on olnud võimsad etendused, vägevad rollid – Noormetsa stabiilne tase on asi, mis mind kohe
vaimustab,“ rääkis Peterson.
„Väljaspool nomineeritud aastat on tal juba olnud ka „Lapsepõlvebändi“ esietendus, mis on
jälle väga äge.“
Muusikute seas jõudis viie
tublima hingekirja just 50. sünnipäeva tähistanud bass Märt
Jakobson. „Sellel mehel on veel
kümme aastat julgelt, aga nagu
me majas ütleme, vähemalt 50
aastat ees, nii et hoidku aga
lõõrid lahti. Eks teda on märga-

tud ka kaugemal – kui solistile
pakutakse tööd ka mujal kui
ainult oma koduteatris, siis näitab see juba iseenesest midagi,“
hindas Peterson.
Direktor tähendas, et žürii
liikmete nahas olla kindlasti ei
sooviks, sest vaadatavate lavastuste hulk on Eestis pöörane.
„Näiteks 2015. aastal oli kokku
272 uuslavastust, ja kui need
numbrid ka muutunud on, siis
ikka suuremaks. Repertuaaris
aga mängiti kokku üle 600 lavastuse ja anti üle 7000 etenduse,“ selgitas ta.
Lisaks varieeruvad mängukohad ja -perioodid, nii et
mõnda väikelavastust mängitaksegi ehk kaks-kolm korda.
„Vanemuise endagi etendused
on teinekord päris lõunas, vastu Vene piiri, nii et isegi Tartust annab sinna tükk aega
sõita, rääkimata mittelõunaeestlastest,“ tõdes Peterson.

Islandi järel
Kuigi otsus on puhtalt žürii teha, jääb publikule ju alati
võimalus hääletada jalgadega.
„Eks see ole alati üks huvitavaid vaidlusmomente – oi kui
palju on räägitud, miks žüriile
meeldivad teised asjad kui rahvale ja millistel harvadel kordadel need hinnangud ühilduvad,“ meenutas direktor. „Neid
viimaseid ajaloos just palju
pole.“
KAUR PAVES

LUULE- ja KINKERAAMAT

LEA MÄNDMETS

NÄED HÄSTI
TEED HÄSTI
SAAD HÄSTI
HÄSTI HEADE
HINDADEGA
PRILLID
RAEOPTIKAST
HINNAD ALL
KUNI 50%

50sonetti

Ma pintsli otsa võtan maasikvärvi ...

kõvaköide•kriitpaber•56 lk•13x20 cm
hea kink koolilõpetajale
Telli üks või ükssada:
info@torekirjastus.ee

7€

kujundustööd
toimetamine
korrektuur
torekirjastus.ee

Raeoptika OÜ

Raekoja pl. 1 E-R 9-18, L 10-15
Küüni 5b
E-R 10-19, L 10-15

tel 744 1279
tel 748 4642
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Häirekell ehk poiss, kes hõikas ,,Hunt!’’
Uni on tähtis. Mõne
jaoks vahest tähtsam
kui elu. Näiteks laupäeva varatundidel tiriseva
häirekella peale surub
valdav osa Narva maantee ühiselamu asunikest
padja kõrva peale.
Metalse tirina saatel üksi
läbi ühiselamu tühjade koridoride kõndimine tekitab kõheda tunde. Tekivad küsimused.
Kui kaua ma läbi alarmi magasin? Olen ma tõesti ainus
evakueerimata tudeng? Tõtlik
tirin tekitab tunde, justkui
asud lekkivas allveelaevas, kus
sekundite väärtus aina kasvab.
Kui päästemeeskond kohale
jõuab, on ligi kolmesajast resideerivast tudengist fuajeesse
kogunenud umbes kaheksa.
Väljapääsu ees ootavad vähesed murelikumad majajuhatajalt kinnitust, et muretsemiseks pole põhjust. Polegi. Vast
oli keegi toas suitsu teinud?
Pean end naiivseks, et oma
und häirida lasin. Ivale ma
veel pihta ei saa. Sama tirinat
olen kuulnud ju ka gümnaasiumis ja põhikoolis. Kui õpilased hakkasid elavalt pinkides
nihelema, oli õpetaja targem.
Alarm tähendab väljaõppust ja
väljaõppused ei tohi toimuda
kontrolltöö ajal. Ei astu siin
keegi haneritta, et mööda koridore kõndides üksteiselt vastuseid spikerdada.

Sedasi meenub omakorda
kuulus Vana-Kreeka jutuvestja Aesopi lugu poisist, kellele
meeldis samuti valealarme
korraldada. Kaks korda oli ta
karjas hundi nime karjunud
ning kaks korda tõttas külarahvas appi. Mitte kolmas
kord, kui hunt päriselt tuligi.
On mõjuv põhjus, miks elanikke teavitab tuleohust
heli. Vahest on mõnigi lugeja ahju küttes
liiga vara siibri sulgenud ning haistnud
mürg ise v ing u
lõhna. Täpsemalt
lõhnatust, mis magavale
inimesele on eluohtlik.
Vedamise korral
tuleb
leppida peavalu
ja
oksendamisega. Igal
juhul katab
vähemalt nädala
nii riideid
kui mööbl i t l õ kkehõnguline parfüüm.
Narva maantee
89 ühiselamu majajuhataja Heli Kruusla soovib
koputada asunike südamet u n n i st usele. ,,Märka
ennast ja märka naabrit,“
ütleb Kruusla, hoides au sees
legendaarse ühika ühtehoidvat vaimu. ,,Tirina korral võiks
elanik naabrigi kaasa tirida.
Kui mina kuulen häiret, jook-

BUSSI RENT alates 50€ päev

Citroen Jumper (2014) • 9 kohta • püsikiirushoidja

diisel • 8,8 l/100 km • 110 kW
USB • AUX • konditsioneer • kõrge
istmed reguleeritavad • B-kat

511 6923
info@aurel.ee
aurel.ee/buss
Rendiauto

sen ukselt uksele ja püüan kõiki päästa.“
Tuleb aga temalgi tõdeda, et
mõni asunik on tirinale immuunne. Näiteks olevat keegi
sotsiaalmeedias selgust soovinud,
kas on tulekahju
või
kõrbeb jä l le
kuskil sai.
Kruusla toob
välja, et
tegelikkuses toimub
valehäireid aina vähem, sest elanikud on
rohkem altid oma äpardusi tunnistama.
,,Kui läkski köögis midagi kärssama, tule alla
ja räägi sellest. Aususe
eest me viiviseid ei määra,’’ soovitab majajuhataja. Ta lisab, et õppuste
ajal olid elanikud tublid. ,,Päästeamet pani
meile hindeks hea. Mitte
rahuldav, vaid hea.“
Tudeng Mari jääb häiretirina suhtes skeptiliseks, aga
peab siiski kõike võimalikuks.
Kuigi ta eelistab häire ajal vähemalt esialgu oma hubases
toas püsida, ei jäta tirin teda

külmaks. ,,Kui Raatuse ühiselamus elasin,
siis aktiveerus ehituse ajal signaal sageli tolmu tõttu,’’ heietab Mari. ,,Püüan alati häire

põhjuse välja selgitada ning
enda elu eest vastutan ise.’’
Lõuna päästekeskuse ohutusjärelvalve büroo juhataja Viljar Schmidti sõnul on inimeste
ükskõiksus alarmi suhtes üleriigiliselt keeruline probleem.
,,Inimestele on antud võimalus
varase teavituse näol. Kindlasti
tuleks sellisest asjast kinni hoida,’’ ütleb Schmidt. ,,Vähemalt
võiks elanik huvi tunda ja välja uurida, mis signalisatsiooni
põhjus võiks olla. Kui sellele ei
reageerita, on tegemist enda elu
ohtu seadmisega.’’
Valehäirete hulka on ametil keeruline hinnata, kuna
lõviosas tegeleb häire väljaselgitamisega maja haldaja ise.
Mõne objekti signalisatsioonisüsteem on otseselt ühendatud päästekeskusega, näiteks
suuremate inimhulkadega
keskused. Sellistele objektidele
esineb automaatseid väljakutseid nädalas umbes kümme,
enamjaolt on samuti tegu
valehäirega.
Miks aga ei võiks õppustel heliseda ühe ja
pärishäirel teise kõlaga kell? Schmidti
sõnul sellised asjad
lubatud pole, kuna tuleb lähtuda tuleohutusnõuetest. ,,Õppus tehakse ikkagi
tavaliselt vaid kord aastas,’’
räägib ekspert. ,,See peab olema võimalikult reaalne.’’

PUIDUST UKSED
TREPID
AKNAD
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KEEVITUSTEENUS
• malm
• alumiinium
• roostevaba

Haridus- ja
sotsiaalvaldkonna
koolitused

27.04 - 28.04
Erivajadustega laste
märkamine ja toetamine
koolieelses eas
31.05 UUS!
Aktiivsus- ja
tähelepanuhäirega laps
23.05 - 21.07 UUS!
Tugiisiku koolitus

www.luwi.ee
Tel 5081 737 | info@luwi.ee
luwikoolitus

DANIEL VEINBERGS

OÜ DOZ

Väike-Kaar 41b Tartu
Info: 53424063
www.doz.ee
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KÕRGE VÕRGUTASU
pärsib meite majandust
Eestis sai elektrikasutamine alguse 19. sajandi
kaheksakümnendatel
aastatel – seega on
möödunud üle nelja
inimpõlve.
Elektrifitseerimine on toimunud tohutu kiirusega ja
praegu ei kujuta keegi elu
elektrita enam ettegi. Samas
on protsessiga alati kaasnenud
võrguarendajal rahapuudus.
Seetõttu tuli sageli elektriliini tarbijani ehitamiseks suuri
summasid panustada või isegi
liin ise omal kulul välja ehitada ning seejärel see tasuta võrguettevõtja bilanssi anda.
Võrguettevõtte kohustuseks on kindlustada elektri
ülekandmine tarbija liitumispunkti. Liitumistasu on pidevalt suurenenud ja ampripõhisel liitumisel alajaamast kuni
400 meetri kaugusel maksab
alates 2015. aasta maist üks
amper 156 eurot, kaugematele lisandub ehitusettevõtete
vähempakkumisel kujunenud
tegelik kulu. Liitumislepingus
ei ole kusagil kirjas, kui palju
peab elektrit tarbima.

Maaelu on möödanik
Seoses vabariigi taassünniga
on paljudel inimestel elutingimused muutunud. Eriti paistab see silma maal, kus inimestel puudub töö, kauplus, kool,
lasteaed, postkontor ja isegi internet. Seega pole midagi, mis
motiveeriks inimest maal elama. Endised maakodud, kus
kasvatati loomi ja hariti põldu,
on möödanik. Paljud elamud
maal on muutunud suvekodudeks, kus viibitakse vähe ja tarbitakse seega vähe ka elektrit.
Nüüdisaegsete efektiivsemate

kodumasinate ja LED-lampide
kasutamine on samuti elektritarbimist järsult vähendanud.
Majapidamistes elektrienergia
kütteks kasutamise on teinud
võimatuks ja kalliks võrguteenus (taastuvenergia tasu +
aktsiis + käibemaks). Eestis on
võrgutasud ja maksed kõrgemad kui meie põhjanaabritel.

60 aastat kogemust
Järelikult Elektrilevi peab
samuti võrguteenustasusid
järsult alandama, et kliendid
hakkaksid julgemalt tarbima. See kindlustaks raha, et
võrku remontida, hooldada
ning tagada võrgu valmisolek,
töökindlus. Jutt, et Elektrilevi
paigaldab pikkade liinide tarbijate toiteks päikesepatareid
ja vajalikud muundajad, pärineb väga lühinägelikult kontoriametnikult, sest nende
seadmete hooldamine ja tööshoidmine maksab rohkem
kui tänapäevase maakaabli
paigaldus, mis ei vaja pidevat
hooldust.
Oma osa tarbimise vähenemisele on andnud võrguettevõtte säästupoliitika ja
tegemata töö. Elektrilevi propageerib oma kaupa ja jagab
õpetusi: säästke, lülitage elekter välja, elektriküte on kallis;
ning samas hädaldab, et ei jagu
raha liinide remondiks. Olen
Eesti Energia klient olnud 60
aastat ja ei mäleta, et võrguettevõte oleks selle aja jooksul
midagi kardinaalselt ette võtnud transpordikulude vähendamiseks. Tean mitut elektrijaotuskeskust, kus hooldust
ei ole keegi teinud vähemalt
paarkümmend aastat. Tuleb
välja, et enne paigaldatakse
uus jaotusseade selle asemel, et

vana pintsliga puhtaks teha või
liin pingutada.
Samas ei ole teada ühtegi
äriettevõtet, kus ei pöörataks
logistikakuludele erilist tähelepanu. Suured kauplused
teevad pidevalt reklaami ja
sooduspakkumisi, et teenida
käibelt. Elektrilevis sooduspakkumisi ei tunta, kuigi elekter on samuti kaup, mis vajab
kadude vähendamiseks kiiret
realiseerimist – müüki.
Alates juulist väheneb konkurentsiameti pealekäimisel
võrgutasu natuke üle kuue
protsendi ja nüüd halatakse,
mis küll saab. See väike muudatus tundub pigem nagu jupiviisi koerasaba lõikamisena.
Tegelikult tuleks tarbimise
suurendamiseks vähendada
vähemalt 30% või isegi enam
võrgutasusid, mis looks võimaluse väikestes ahiküttega
korterites ka elektriga kütta,
mida tuleks igati toetada.

Tootmine lahkub
Soovitus peakaitsme tasuta
vähendamiseks küll tarbimist
ei suurenda, pigem mõjub vastupidiselt ja on järjekordne
osav võte tarbijalt raha kättesaamiseks. Tegelikult, kui võrguettevõte sunnib tarbijat äärmuslike maksudega peakaitset
vähendama, peaks Elektrilevi
vähendatavad amprid 156 euro
eest tagasi ostma.
Kõrge võrguteenustasu sunnib kodutarbijaid vähem tarbima, samas see vähendab ka
ettevõtete konkurentsivõimet
ning sunnib tootmist viima
Eestist ära sinna, kus elekter
on odavam, ja kohti selleks
leidub. Auditis on selgunud, et
57 000 tarbimiskohas ja üle
300 alajaamas ning enam kui

1100 kilomeetri liinide kaudu
pole aasta jooksul peaaegu
üldse elektrit tarbitud. See on
märk, et võrguhaldaja ei ole
elektrienergia logistikas midagi olulist ette võtnud. Alles
tänavu on Elektrilevi ärganud
ja märganud, et rong on läinud
– kalli elektri tarbimine on
oluliselt vähenenud.

Ratsa rikkaks
Jutt, et Eesti Energial
on tootmisvõimsusi üle ja
energiajulgeolek on igati tagatud, ei paista õige olevat. Samas ehitatakse maksumaksja
raha eest järjest uusi tuuleparke juurde ja suletakse tegutsevaid hüdroelektrijaamu, mis
on kurjast. Meediast on teateid, kuidas aastaid on sadu
miljoneid kulutatud asjatult
Ameerikas Utah´s ja Jordaanias põlevkivi elektrijaamade
arendusprojektidele ja kulutatakse veel edaspidigi, sest
lepingute lõpetamine on kulukas ja mujal nii lihtsalt ei käi.
Sama meeletu raiskamine
on energiatootjate doteerimine. Arendajad väidavad, et toetusteta on kasum väike ja pole
mõtet taastuvenergiat toota.
Arusaadavalt tahaksid kõik
muidugi kähku rikkaks saada, kuid jääb arusaamatuks,
miks toetada ettevõtteid, millest ilma toetuseta kasumit ei
saa. Toetused tekitavad ainult
tootjate vahel ebavõrdset konkurentsi. Kui kõik need raiskamisteks ja toetusteks kulutatud summad integreerida, siis
saamegi teada, miks kõrge võrguteenustasu ja maksude tõttu
ei jagu raha liinide hoolduseks
ega remondiks.
JÜRI LAURSON
volitamata elektriinsener
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Aprillihuumorist 1995
Kui juba hallidel novembripäevadel panid
Tartu Ekspressi õiguseellase Liivimaa Kroonika
vaimukused suleseppade
terves mõistuses kahtlema, ei tule ilmselt üllatusena, et 1995. aasta 1.
aprilli puhul gaasipedaal
viimseni põhja vajutati.
Esiküljel niidab Jaldo Vahilo
austajate armee maha lubadusega, et sarnaselt Kanal 2-le,
mis sügisel eestimaalastele
elusaid santabarbaraid esitles, veab TV3 eelkäija EVTV
Tallinnasse populaarseima
teleseebika „Tahmanägu“ peaosatäitja Estrellina kehastaja
Sonya Smithi. „Et staari ühepäevane visiit leiab juhuste
kokkulangevusel aset just 1.
aprillil, kardab EVTV juhtkond, et paljud inimesed võtavad uudist kui aprillinalja ega
lase end maailmakuulsa staari
külaskäigust segada,“ muretseb Vahilo. „Kuid vaevalt, et
selle õnge minnakse, eestlased
on ju vana naljarahvas ning oskab suurepäraselt õigel ja valel
vahet teha.“
Väärika daami Maarjamaa-visiidi põhjus on lihtne:
meediauuringute põhjal on
„Tahmanäo“ vaatamise protsent teiste seriaali näitavate
riikide ees absoluutelanikkonna seas siin kõige kõrgem.
„Loodetavasti äratab heledapäise telekaunitari saabumine
sama suurt huvi kui sügisel
Ameerika tähtede puhul,“
unistab Vahilo.
Ajagraafik on minuti pealt
paika pandud, nagu ajaloolisele sündmusele kohane.
Kell 11.45 helikopteriga lennujaamas maanduv Smith
juhatatakse pikema jututa
edasi pidulikule vastuvõtule
ja pressikonverentsile, millele
järgneb ekskursioon vanalinnas. Kell 16.30 võetakse kangelanna poistekoori saatel vastu
raekojas, misjärel kohtub daamiga tunniks ajaks kultuuriminister Peeter Olesk.
Tänaseks küpsesse keskikka
jõudnud Smith ei ole teadaolevalt siiski vähemalt ametliku delegatsiooniga eestimaalasi rõõmustanud. Seebikategi kuldaeg
on ammu mööda saanud ning
selle asemel hullutavad Taaralinna rahvast tõsieluseriaalide kan-

Kuigi põhilise reklaamikäibe tootnud lõbumajad on tänaseks tegevuse olude sunnil
lõpetanud, leiab reklaamiküljelt ka õige tuttavaid asutusi.
siis mädanenud mandariinid või
valesse kohta paigaldatud prügikonteiner.

Kümnendi staari Mike Tysoni portree leiab kvaliteetlehest koguni 19 korral, ilmestades nii Arnold Rüütlit kui
suvalist venelast.
gelased meie endi seast. Näiteks
Prooviabielu-Helenit ja –Kalvi-Kallet näeb taas Atlantises
juba õige pea.
Esimesi arglikke samme on
tegemas tarbijakaitse, millele
taibukad leheneegrid võimaluste piires tuge pakuvad. Kai
Meriväli möönab, et ilmselt ei
hakkaks keegi nurisema, kui
kraam on ostetud odavast Hiina kaupa pakkuvast majast,
sest sel juhul võivat siunata
omaenese arulagedust, kuid
musterriik Saksamaal pidavat
olema välistatud võimalus,
et pretensioonidega kliendi
nõudmisi ei rahuldata.
Meile pole isandriigi kombed muidugi varastel iseseisvusaastatel veel jõudnud,
mistap avastas legendaarsest
Rüütli tänava Abakhani kangapoest 132-kroonise meetrihinnaga kanga soetanud
õmblemisfanaatik, et kauni

riide tükid on erineva värviga.
Poodi vahetuskaupa tegema
läinud klient saadetud aga tagasi, sest kangast olevat liiga
märja lapiga triigitud.
Samamoodi nörritati head
inimest Poe ja Küüni tänava
nurgal – aimamatagi, et aastaid hiljem lähikonda lihtrahva kaitsja Tartu Ekspress
võiks kolida. Kliendi sooviks
oli olnud ümber vahetada 1500
krooni maksnud, täispakendis, ühegi kriimuta, tšekiga
relvastatud moesaapad. Pärast
kolmepäevast sehkendamist
jäi diil aga sedasi, et kunded pidid ostma 700 krooni eest kaupa, ülejäänu tagastati sulas.
Mõni elutõde on siiski jäänud
muutumatuks: kiunuva tarbija
parimaks võitluskaaslaseks on
ajakirjandus. Tartu Ekspress on
vaieldamatult Kroonikalt väärikalt teatepulga üle võtnud ja
kaitseb nõrgemat viimse veretilgani, olgu vastaspoole relvaks

Ent LK ei kavatsegi jääda vaid
kärsaga kohalikus songermaas
udjama, vaid haarab maailma
oluliselt laiemalt, olles ära tõlkinud Venemaa „liberaaldemokraat“ Vladimir Žirinovski intervjuu Playboyle. „Bolševikud
olid kuradist, stalinistid homod, Hruštšovi ajastu oli Stalini-järgne eneserahuldamine,“
lajatab lustaka suuvärgi poolest
tänaseni tuntud tipp-poliitik,
kes enda väitel häälestab end
noorele generatsioonile, kellele
„seks on väga eluline“.
1996. aasta presidendivalimisteks valmistuv elukutseline kojanarr ei piirdu siiski vööaluse teemaarendusega. „Me ei
kavatse oma mõju laiendada,
ei itta ega läände,“ lohutab ta.
„Endise NSVL piirid on meie
jaoks küllalt.“
Territooriume kaotanud Venemaa on Žirinovski hinnangul kunstlikult lõhestatud ja
määratud lämbuma, kui temasugused tegudemehed midagi
ette ei võta. „Meil tuleb ristata
eri rahvusest inimesi, et saada
uus segatud verega rass,“ kinnitab panomees. „Kõik see viib
rahvuse taassünnile.“
Järjepanu idanaabrite riigipeaks pürginud Žirinovski pole
jackpot’i veel välja tõmmanud,
kuid küllap polegi see eriline eesmärk, kui praegunegi staatus
sõnaka superstaari rolli tagab.
Korduvalt on mees tähelepanu
pööranud ka Tartule, mis paraku
Jurjevina Vene haardesse kuuluma peab.“Eesti alla kuulub Tallinn ja Pärnu, kõik ülejäänud on
aga venelaste oma,“ teab ta siiani.
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m²

19,70 €/

Tavahind 25,60€/m²

TEVO KAUP AS, Riia 140a Tartu, tel 730 2000, www.tevokaup.ee

AS Y
LO
SAD

E–R 8–17
L 9–14
Ravila 51, Tartu
Tel 534 534 99
5664 3661
744 7719

RAV
ILA

www.sadloy.ee
www.pkp.ee

BETOONI

UUED REHVID SÕIDUAUTODELE,
KAUBIKUTELE JA DÞIIPIDELE
• Mootori ja veermiku remont
• Õlivahetus ja korrosioonitõrje
• Rehvide müük ja montaaþ
AKUDE MÜÜK
175/65 R14 al 30 €
185/65 R15 al 37 €
195/65 R15 al 39 €
205/55 R16 al 40 €
205/60 R16 al 43 €
215/55 R16 al 47 €
215/60 R16 al 48 €
215/65 R16 al 57 €
215/50 R17 al 53 €
215/55 R17 al 56 €
225/45 R17 al 47 €

225/50 R17 al 57 €
225/55 R17 al 56 €
225/60 R17 al 73 €
245/70 R16 al 78 €
225/65 R17 al 62 €
235/65 R17 al 66 €
235/60 R18 al 72 €
195/70 R15C al 50 €
205/65 R16C al 62 €
215/65 R16C al 59 €
235/65 R16C al 66 €

Saadaval palju teisi mõõte.

AVATUD ALATES 01. MÄRTS

TARTU ELUASEMEFOND
sihtasutus

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

Tartu Rendibuss

REMONDI OMA KODU
SOODSA LAENU ABIL

Tutvu finantsteenuse tingimustega www.eluasemefond.ee
ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga. Tel 742 3292.
Laen on finantskohustus. Mõtle läbi oma rahalised
vajadused ja laenu tagastamise võimalused.
Krediidi kulukuse määr on 6,4%, kuumakse 97 € ja krediidi
kogukulu 5825 € tingimusel, et laenusumma on 5000 €, fikseeritud
intressimäär 6% aastas, tähtaeg 5 aastat ja lepingutasu 25 €.
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Uuno Kivilinnast

Valitsus varistab vabasurma
Eesti vabariik saab küll
„väikese“ pausiga saja-aastaseks ja palju
õnne talle selle eest, aga
minul on tunne, et olen
vales riigis sündinud.
Põlevkivi on üks väheseid
maavarasid, mis meie vaesele
riigile kuulub. Kes on aga riik
ja kes olen mina? Ei ütleks, et
minul sellest mustast kullast
mingit kasu oleks olnud – ikka
lükatakse kõik vasakule.

Ülikiire areng
Kõikvõimalikud ettevõtted
on sümboolse hinna eest maha
parseldatud neile, kes õigel ajal
pumba juures olid ja kes siiani
miljoneid kasumit teenivad.
Eesti Energiagi ju investeerib
meeletuid summasid välismaale, samal ajal kohalikelt orjadelt hingehinda koorides. Ilma
elektrita küünlavalgel on natuke raske hakkama saada, isegi
telekat ei näe vaadata. Nii palju,
kui küsitakse, tuleb ka maksta
– vat sulle vabaturumajandust.
Hommikul ei tea kunagi, kas
poest veel eilse hinnaga kaupa
saabki, sest hinnad muutuvad
ju üleöö ja iga müüja võib küsida täpselt seda summat, mida
unes nägi. Mis siin imestada,
kui kõik poliitikud mingil
moel äriühingutega seotud on
– müüvadki meie kauni vabariigi maha.
Ise nutavad, et raha ei ole.
Teleuudistest nägin, et ainult
18 protsenti üle 65-aastastest
käivad tööl, kuigi tööjõudu napib. Kui ise 50-aastaselt tööd
läksin küsima, päriti esimese
asjana, palju mul vanust on.

Kokkuvõttes pean tõdema,
et ma vist ei tahagi enam Keskerakonna liige olla – nende juhitav valitsus mõtleb ju ainult
maksude tõstmisele. Kas meil
vaeseid veel vähe on? Ameerikas käivad töötudki ringi,
valge särk seljas ja lips ees – ise
olen telekast näinud.
Tänane valitsus on asja viinud nii kaugele, et tegus töömees peab parimaid palasid soetama prügikastist. 

KAUR PAVES
Ega mina süüdi ole, et minu
areng nii kiire on: juba 15-aastaselt õlut ostes enam passi ei
küsitud. Nägin vist juba sündides vanem välja.

Kõik pole professorid
Mõne palganumbri peale
olen kohe vastanud, et selle
raha eest ei tule ma voodistki
välja. Nii need minusugused
lihttöölised Soome pagevadki,
seal on vähemalt inimväärne
palk. Meie valitsejatel on varnast võtta plaan sisse vedada
igasugu tšuktše, kes on nõus

olematu raha eest rügama.
Kokkuvõttes see muidugi eriti
odavam ei tule: mõelgem majutusele, keeleõppele ja muudele kuludele.
Kindlasti oleks paljud vanemaealised nõus nende udmurtide asemel tööl käima, nad
on noortest üldjuhul kõvasti
kohusetundlikumad ja lojaalsemad. Võib-olla ülikoolide
professorid ja muud ajudega
vereimejad saavad tõesti surmani töötada, kuid tavainimene lükatakse ea tõttu juba üsna
varakult kõrvale.

Veeretage kraavi
Võiksin ju mõelda, et ega
näiteks suhkrumaks ja kütuseaktsiisi tõus mind ei mõjuta,
kui ainult õlut joon ja bussiga
sõidan. Kuid tõeline patrioot ei
saa ainult iseendast hoolida –
mida peavad tegema need, kes
limonaadi ja autosid armastavad?
Ainult lastevabrikutele on
need riigiisad pisut leevendust
toonud – sigimine pole ilmselt
eales olnud nii tulutoov kui
praegu. Soovitan kõigil ühekorraga kolmikud hakkama
panna, siis kukub kohe 500
eurot toetust. Vaatlused Annelinnas näitavad paraku, et
kõige agaramad on sellest või-

malusest kinni haarama prussakatena sigivad idanaabrid,
kes küllap viimaks me rahvuse
lämmatavadki.
Ka ravimite hinnad on tohutult tõusnud, kuigi minusugune mehemürakas neid seni

Tööstuse tee 8, Tõrvandi
E-R kell 10:00-17:00
tel +372 7311111

Commoni Outletis
nüüd suurem valik
diivaneid!

veel õnneks ei vaja. Lisaks on
arstijärjekorrad meeletult pikad. Ega ei võigi haigeks jääda,
siin riigis ellujäämiseks peab
väga kõva tervis olema, või
pane hauaplats valmis. Aga
seegi ei tule teps mitte tasuta
kätte, eriti kui oma suguvõsa
sulle selja on keeranud. Mind
surmajärgne saatus muidugi ei
huvita – toppige kas või tankitõrjekraavi.

999€

750€
692€

1199€

359€

790€

499€

390€
399€

350€

soodne mööbel

viimased mudelid

www.common.ee
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Kiired ja vihased 8

al

al

al

al

19,90.-

249.-

1,2.-

1,2.-jm

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
7.–12.04 kell 17.50; 13.04 kell
17.30 Carrie Pilby

SUUR VALIK

tarne 10.- üle Eesti

7.–12.04 kell 22.15; 13.04 kell
22 ChiPs: Maanteepatrull

KASVUMAJAD
al

7.04 kell 18.45, 21.15; 8.–11.,
13.04 kell 21 Elu
7.–11.04 kell 14.45, 18.30, 22;
12.04 kell 14.45, 16.40, 20.20;
13.04 kell 14.15, 20.20, 21.30
Hing anumas
7.–11.04 kell 21.45; 12.04 kell
22 Kao ära
7.–12.04 kell 12.15, 15.15,
17.05; 13.04 kell 11.45, 14.30,
16.45 Kaunitar ja koletis
7.–12.04 kell 12.45; 13.04 kell
12.10 Kong: Pealuu saar
7.–11.04 kell 20.30, 22.30;
12.–13.04 kell 22.30 Kõik, mis
juhtub pärast
7.–12.04 kell 17.40 Logan
7.–12.04 kell 14, 19.50; 13.04
kell 13.30, 19.30 Loomaaedniku naine
10.–12.04 kell 16.30 Lõvi
7.–12.04 kell 11.30 Power
Rangerid

AUTOMAATIKA
TUULUTAMISEKS

42.-

kell 11.30, 12.50, 15 Smurfid:
Kadunud külake
7.04 kell 16.30, 21; 10.–11.04
kell 19; 12.04 kell 19.15; 13.04
kell 18.45 Stiilne lahkumine
7.04 kell 17.15; 13.04 kell 18.20
Eellinastus: Boss beebi
12.04 kell 19, 21.45; 13.04
kell 13, 15.45, 17.05, 19.50,
22.35 Eellinastus: Kiired ja
vihased 8

KONTSERT
BIG BEN PUB
7.04 kell 21.30 Svips
EDISON
13.04 kell 21.30 Ivar Moro
RISTIISA PUBI

7.–9., 12.04 kell 19.40;
10.–11.04 kell 15.45; 13.04
kell 19.20 Sangarid

6.04 kell 21.30 Blue Dreams

7.04 kell 11.45, 13, 13.45, 15,
15.45; 8.–9.04 kell 11.45, 13,
15; 10.–11.04 kell 11.45, 13, 15,
17.15; 12.04 kell 11.45, 12.30,
13.45, 14.30, 15.45; 13.04

13.04 Raen Väikene

8.04 kell 21.30 Sada ja Seened

ROCK & ROLL
7.04 kell 21 Vennaskond,
ToraBora

NÄITUS
KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU
kuni 7.04 Victor Guzuni fotonäitus Magic Estonia seen by
one of us

ÄÄRISED JA PEENRAD

TERRASSILAUD
al

al

4,90-

42.-

4=5
TILKKASTMISSÜSTEEMID

AIAMAA MULD

kasvumaja
Vana-Narva mnt 7a

KOMPOSTIKASTID

JA PALJU MUUD

info@kasvumaja.ee
www.kasvumaja.ee

Tel: +372 5306 1210
+372 5915 1801

LINNARAAMATUKOGU
kuni 21.04 Maret Suurmets
Kuura maalinäitus Minu
maastikud
kuni 22.04 köitekunstinäitus
Eduard Viiralt. Piibliillustratsioonid
kuni 22.04 raamatunäitus Eesti kauneimad raamatud 2016
kuni 22.04 Alo Aarsalu ja Elsbeth Hanna Aarsalu maalinäitus Omaette

Pilatese

treeningud

kuni 22.04 Allan Gulli maalide
näitus Minividin
kuni 21.04 raamatunäitus
Kuked ja kukeaasta
TAMMELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 17.04 Rein Urbeli fotonäitus Viis tundi turistina
Veneetsias
kuni 29.04 Ülevabariigiline
lasteaialaste joonistuste näitus
Mäng on väikese inimese töö

MUU

Aleksandri 8, Tartu

+372 56847724
www.kristapilates.ee

Kevadnauding

LINNARAAMATUKOGU
11.04 kell 1.30 Muinasjutuhommik lastele, kavas on
muinasjutud konnadest

Tule ja saa säravaks,
nautides Kubija hotell-loodusspaa
mõnusaid hoolitsusi!
Pakett ühele inimesele sisaldab:
• Majutus ühele inimesele kaheses toas 2 ööd
• 2 hommikusööki, 2 õhtusööki ja lõunasöök teisel päeval
• Spaa- ja saunakeskuse piiramatu kasutus
• Hommikumantli ja spaasusside kasutus
• Seljamassaaž ürdiõliga 40 min
• Magneesiumisoola jalavann 20 min
• Sügavsoojendav muda-parafiinipadi 20 min
• Käimiskeppide ja minigolfi kasutamine
• Reedel ja laupäeval pääsmed Võru ööklubisse Club
Tartu ja Club Capital
• WiFi, parkimine

Männiku 43a, Võru • Tel +372 50 45 745
info@kubija.ee • www.kubija.ee

Paketi
hind
alates

95

€

inimene

Paketi hind saabumisega P-N 95€
Paketi hind saabumisega R-L 110€
Pakkumine kehtib kuni 31.05.2017

REKLAAM
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SINU DIGIPOOD

5.0

8
GB

8 MP

2600

0€

GALAXY J5 (2016)

-4

-2

0€

GALAXY J3 DUAL-SIM (2016)

Kahe SIM-kaardi tugi!

mAh

• resolutsioon 720 x 1280 HD SuperAMOLED
• protsessor 4 x 1.2 GHz
• 1.5 GB muutmälu

5.2

16
GB

13 MP

3100
mAh

• resolutsioon 720 x 1280 Super AMOLED
• protsessor 4 x 1.2 GHz
• 2 GB muutmälu
219.99

159.99

139.

179.

99

99

4.52€/k

XPERIA X COMPACT

4.6

32
GB

23 MP

5.62€/k

GALAXY S7 EDGE

GALAXY S7

2700
mAh

• resolutsioon 720 x 1280 HD IPS
• protsessor 6 x 1.8 GHz
• 3 GB muutmälu

32
GB

5.1

12 MP

3000

32
GB

5.5

mAh

• resolutsioon 1440 x 2560 Super AMOLED
• protsessor 8 x 2.3 GHz
• 4 GB muutmälu

Täiesti kreisi pakkumine!

HP 15

3600

12 MP

mAh

• resolutsioon 1440 x 2560 Super AMOLED
• protsessor 8 x 2.3 GHz
• 4 GB muutmälu

Samsungi lipulaevad nüüd
veelgi parema hinnaga!

Suur mälumaht ja
pikk aku kestvus!

15.6

AMD

8 GB
RAM

9:00

299.99

Ülim võimsus
kompaktses kestas!

499.99

8.91€/k

8:45

256 GB
SSD

1.74 kg

-50€

15.6

AMD
A9

8 GB

9:30

256 GB
SSD

Lenovo Yoga 510 on
Digi sülearvutite
testi võitja!

14.39€/k

STIILNE PULSIMÕÕTJAGA AKTIIVSUSMONITOR

599.99

TASAKAALULIIKUR
DENVER DBO-6500

-10€

• kaasa 25GB DropBox
pilveruumi 12 kuuks

PARIMAD ELEKTRILISED
TÕUKERATTAD!
Razor POWER CORE E90

369.99
10.83€/k

159.99
5.07€/k

229.99

1.99 kg

599.99

549.99

499.99

-100€

17.13€/k

PAVILION 15 SILVER/GOLD EDITION

Intel
Pentium

8 GB
RAM

-100€

14.39€/k

IDEAPAD YOGA 510

14

699.99

599.99

tasuta kaasa kandekott

219.99
6.71€/k

Razor POWER CORE E100

199.99

17.13€/k

GPU

• AMD Radeon R7 M440, 2 GB GDDR3 graafikamälu • Full HD ekraan
• garantii 3 aastat • DVD-lugeja ja -kirjutaja • TASUTA kaasa vinge
arvutimäng! • kaasa 25 GB DropBoxi pilveruumi 12 kuuks

Watch

RATTAD
16.5 cm

32

KIIRUS
15 km/h

VAHEMAA
15 km

HD

LAADIMISAEG
3 tundi

KAAL
10 kg

32V351

6.17€/k

55

UHD

LT-55VU83B

UHD nutiteler superhinnaga!

Hind
alates

149.99
4.80€/k

Apple Watch Series
1 ja 2

Hind alates

329.99
9.73€/k

Energiasäästlik nutiteler!
• energiaklass A+
• USB-salvestus • USB-video
• SmartTV

179.99
5.62€/k

0€

399.99

-10

-100€

699.99

• SmartTV/Wifi • A+ energiaklass • 1500 Hz • USB-video
• USB-salvestus • hübriid-TV

599.99
17.13€/k

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 30.04.2017. Kaupa on piiratud koguses. Kõik pildid on illustratiivsed. Näidatud kuumaksed on arvutatud tingimusel, et järelmaksu lepingu perioodiks on 60 kuud.

1000 GB 2.04 kg
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EHITUS

Kõik ehitustööd ühest kohast:
www.innover.ee. Tel 5904 2174.
Maalritöö, pahtlipritsimine,
värvimine. Tel 5820 1334,
info.kestoke@gmail.com
Plekitöökoda Tiigi 80 (hoovis):
painutamine ja paigaldus.
Tel 516 6152, info@plekitood.ee
Sanitaar- ja kapitaalremont, ka
elektri- ja torutööd. Ehitus ja
lammutustööd. Tel 5837 2544.
Teeme mõistliku hinnaga kvaliteetselt erinevaid ehitus- ja
viimistlustöid. Tel 5818 5127,
kalle_499@hot.ee
Aedade, väravate, väravaautomaatika ja tõkkepuude müük ja
paigaldus. Tel 501 6453,
www.nr1aiad.ee
Aiameistrid - piirdeaedade
ehitus, müük ja hooldus.
Võrkaiad, puitaiad, väravad,
automaatika. Tel 5907 1680,
www.aiameistrid.ee
Ehitus, remont, siseviimistlus.
Pikaajaline kogemus. Soovitud
tulemus garanteeritud!
Tel 5622 9840.
Ehitus-, viimistlustööd (eraisik,
KÜ, bürood jms). Hinnad head.
Pikaajaline kogemus. Garantii!
Tel 510 0645,
formcenter@gmail.com

Trepikodade remont kortermajades. Tel 518 7207, trepikoda.eu
Tänavakivide paigaldamine,
piirdeaedade ehitus, lammutustööd. Tel 5599 8657.

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

KINNISVARA VAHETUS
1-toal korter Nõos (mug, valgusküllane, II k) vahetada korteri
vastu Tartus. Tel 5375 6777.
Maja Elvas Kuuse tn-l vahetada
maja või korteri(te) vastu Tartus
või lähistel. Tel 5375 6777.

ÜÜRILE VÕTTA

Soovin osta või rendile võtta
liiva ja kruusa kaevandamiseks
sobivat maad. Tel 501 9917.

2-3-toal korter. Tel 5561 4114.

KOOLITUS
18.-19.04. toimub Tartus kursus tõstukijuhtidele (aku, auto,
teleskoop, hüdro, frontaal).
Tel 4445 866, 523 1883,
kit.cut.oy@gmail.com

Eramajade projekteerimine.
Tel 502 9739,
smallhouseprojects@gmail.com
Fassaadide ja vundamentide
soojustamine ja renoveerimine. Tel 5554 9206.

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

Katusetööd. Tellides katusevahetuse koos materjaliga saate
tasuta vihmaveesüsteemi materjalid. Pakkumine kehtib kuni
09.04.2017. Eramajad, korteriühistud. Tel 5620 2232.
Katuste ja puitfassaadide ehitus- ja remonditööd.
Tel 515 7062.
Korstnad ja katused. Töö kiire ja
korralik. Garantii. Tel 5625 1750,
outomeli@gmail.com, tomeli.ee
Kõik ehitus- ja renoveerimistööd vundamendist katuseni.
Tehnosüsteemid, projektid.
Tel 5820 2040.

MÜÜA SOODSALT

SERVAMATA LAUDU
(leht- ja okaspuu)
jm ehituslikku saematerjali.
Hinnad alates 2.50 €/m²
Must lepp, saar 200 €/tm (5 €/m²)
Kuusk, mänd 170 €/tm (4.25 m²)
Tarbepuit alates 100 €/tm (2.50 m²)

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!
Küttepuu (kask, lepp, 30, 40, 50
cm, laotud, veoga). Tel 557 6177.
Küttepuud (võrgus, lahtiselt,
kuivad, märjad). Tel 504 6111.
Märg lõhutud kask (30-50 cm)
koos veoga. Hind al 32 €/rm. Võimalik ka pakuna. Tel 5612 7434.
Müüa 3 m kasepalgid Tartus.
Tel 528 5158.

LOOMAD
Koerte pügamine.
Tel 5559 6964.

Korterid, majad, majaosad
Tartus ja maakonnas.
Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel.
Kai Persidski, tel 5190 3394
Gert Suik, tel 515 3773
742 0240 • www.robinson.ee

Maja Pala vallas, endine Pala
meierei hoone (eh 1901, üp 287,9
m², krunt 2798 m², vajab remonti, 28 500 €). Kutseline maakler
Peeter Meus, tel 506 2212,
786 8080, www.aadlivillakv.ee
Äri- ja elamumaad Tartus. Omanikult. Tel 5554 0831.

KINNISVARA OST
3-toal korter Tartus. Raha olemas. Tel 558 1346.
Garaaž Tartus. Tel 5811 3422.
Keskküttega korter Tartus.
Tel 5681 1160.
Maamaja Tartu maakonda. Võib
olla hooldamata ja remonti vajav.
Tel 522 5495.
Maja või majaosa Tartus omanikult. Variandid. Tel 5554 0831.

Jõe butiigis naiste riided suured numbrid! Valikus on
teksad, viigipüksid, seelikud,
pluusid, pintsakud, kleidid jms.
Soola 10, Facebook: Jõe butiik
Jõe butiigis suur valik hea hinnaga kontsakingi Ameerikast.
Soola 10 (avaturg) FB: Jõe butiik

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

HAUAPIIRDED VAASID PINGID

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

Jõe butiigis tuulejoped naistele ja meestele. Käekotid. Soola
10, E-P 9-16, FB: Jõe butiik
Odavad rõivad, Kastani 121.
Müügil kevadkaup. E-R 10-18,
L 10-15.

SÕIDUKID
Auto, kaubiku, veoki keretööd,
taastamine, ümberehitus.
Uued ja kasutatud keredetailid.
Tel 504 0334.
Müü oma auto meile. Sobiva
tehingu puhul raha kohe kätte.
Tel 5823 2707.
Sõiduautode kokkuost. Väga
kiired tehingud! Raha kohe kätte!
Tel 553 3060, info@carus.ee

TEENUSED

Boilerite puhastus, paigaldus ja
remont. Tel 518 7207.
Boilerite puhastus, veemõõtjate vahetus, san-tehnilised
tööd. Tel 5646 9025, 734 8044.
Elektritööd eraisikutele ja
firmadele! Tel 5137 844,
www.elekter24.ee
Elektritööd. Tel 5609 3099.
Fekaalivedu Tartus ja Tartumaal,
ka laupäeviti ja pühapäeviti.
Tel 5340 2060,
Veodeestis@gmail.com

OTSIN TÖÖD

Tel 7 420 240
515 3773
www.robinson.ee

Kinnistu Tartust 10 km
(4600 m²). Tel tööajal 5330 7112.

Katlamajad ja katlasüsteemid,
ventilatsioonitööd.
Tel 5660 1567.

LÕHUTUD KÜTTEPUUD
toores lepp / kask

Müüa puudlikutsikad.
Tel 5741 4712.

Kinnisvarateenused aastast 1997

Isover-puistevilla paigaldus.
Prowool Baltic OÜ, tel 527 9863,
www.prowool.ee

Jõe butiigis kasutatud botased
naistele, meestele ja lastele.
Soola 10, Facebook: Jõe butiik

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

Viimistlus- ja remonttööd.
Tel 518
7207. majad, majaosad
Korterid,

KINNISVARA MÜÜK

RIIDED

Ostan maja Tartus. Vastu pakkuda 2-toal mug korter Tartus ja
maamaja + komp. Tel 5817 2199.

1-toal korter. Tel 503 2345.

Ene Lina, tel 504 8379
742 0240 • www.robinson.ee

Müüa vähekasutatud motoblokk Neva MB-1 koos
haakeriistadega (niiduk, freesid,
haagis). Tel 529 3870.

Noor pere soovib osta Tartus
garaaži. Soovitatavalt otse omanikult. Tel 5823 2707.

Tänavakivide paigaldus, haljastus, piirdeaedade, väravate
müük. Tel 5623 3867,
www.clinkerservice.ee

Tartus jasoojustustööd.
maakonnas.
Vundamendi
Aitame
kinnisvara
Raudkäpp
OÜ, tel
5568 2671,
müümisel
ja üürimisel.
raudkapp@gmail.com,
Meelis Karu, tel 511 5949
www.raudkäpp.ee

PÕLLUNDUS

FIE teeb välikoristust (peale kl
11). Tel 505 4468.
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
Arvuti algkoolitus. Algus 17.
aprill. Hind 40 €. Täpsem info tel
742 8000, info@nort.ee
Emajõe Keeltekool: uued
kursused. Tel 740 4050, info@
emajoe.ee, www.emajoe.ee.

KÜTE

Leiame koduabilise, hooldaja,
lapsehoidja. Pihel OÜ,
tel 5340 2265, www.pihel.ee
Raamatupidamine (algdok kuni
bilansini). esterh@hot.ee

PAKUN TÖÖD
Kasutatud riiete pood Tartus võtab tööle hea müümisoskusega
ausa müüja. Kasuks tuleb vene
keele oskus. CV saata meilile.
kriided@gmail.com
Kogemustega ventilatsiooni
montaažitehnikule. Tasu kokkuleppel. info@decovar.ee

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

Fekaalivedu, survepesu,
ummistuste likvideerimine.
Tel 558 8811, www.fekto.ee.
FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.

Abi san-tehnilistel töödel.
Tel 735 3777, 5566 1888.

Arboristitööd: (vilja)puud,
hekid, ohtlike puude hooldus
ja raie. Tel 5699 9884,
laur@puujuuksur.ee

Nelikanthöövli operaatorile-tislerile. Tel 504 6111.
Erinevat sorti kvaliteetsed küttepuud veoga. Tel 529 2305,
734 9800, www.kasumetsa.ee
Kasepinnud (jämedad 30, 40, 50
cm, vedu, tšekk). Tel 5594 7098.
Katla-, ahju- ja pliidipuud (lepp
31 €/rm, kask 33 €/rm). Ostes
6-10 rm, vedu tasuta!
Tel 5377 4476.
Kuiv lepp 30, 40, 50, 60 sm.
Vedu tasuta, väiksed kogused.
Tel 521 2015.
Kuivad ahju- ja katlapuud (50,
60 sm, veoga, väiksed kogused).
Tel 521 2015.
Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puit- ja turbabrikett,
küttegraanulid. Vedu tasuta.
Tel 523 8332, 433 3130.

Otsime Tartusse müüjaid! Marjade ja kartuli müük 25. mai - 25.
juuli. Tel 5566 0970 või e-post:
suveviljad@gmail.com

Hauakivide ja plaatide valmistamine. Tel 5691 7488,
www.kiviraie.ee

Pakun tööd transpordi alal
Tartus. Vajalikud B-kat juhiload.
Huvi korral kirjuta meilile arnold.
kikas@gmail.com. Tel 5566 7537.
Puidutöötlemisettevõte Tartumaal pakub tööd saekaatri
abitöölistele ja höövlioperaatorile. Tel 505 3691, 510 7351.
Tameo Lipp OÜ pakub tööd
õmblejale. CV saata info@
tameolipp.ee. Tel 516 7587.
Välistrasside ehitajaile ja
ekskavaatori juhile pakub tööd
Kraavihall OÜ. Tel 5669 3856.

Autoklaaside vahetus, parandus ning kahjukäsitlus. Vaba
38a, Tartu alivinauto@gmail.com
5456 3333 www.alivinauto.ee
Befinna OÜ teeb: sõidu- ja
veoauto rehvivahetus, kliimahooldus, remont. Tartu vald,
Kõrveküla, Pärna 17.
Tel 5648 5550, kaido@befinna.ee

Jalgrataste müük, hooldus ja
remont. Master Sport OÜ Tartus
Aardla 6b, tel 659 1109,
info@mastersport.ee,
www.mastersport.ee
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Kaevetööd 2 t miniekskavaatoriga. Tel 5568 2671,
raudkapp@gmail.com

Rakkekaevude kaevamine,
puhastamine, süvendamine ja
remont. Tel 5638 1774.

Kanalisatsiooni ummistuste
likvideerimine. Tel 735 3777,
5566 1888.

Rehvivahetus. Plekkvelg 4 tk
20 €, valuvelg 4 tk 25 €.
Tel 5837 2544.

Katlamajade ehitus, remont ja
hooldus. Tel 735 3777,
5566 1888.

Sanitaartehnilised tööd.
Tel 5660 1567.

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

Septikute paigaldus ja müük.
Tel 5757 0202, e-post erlend@
eestiseptik.ee

Kodused elektritööd.
Tel 735 3777, 5566 1888.
Konditsioneeride kontroll,
täitmine ja remont Tartus.
Tel 506 9367, www.jaad.ee
Korstnapühkija Lõuna-Eestis.
Linnas ja maal. Järjekord kevadel
lühike. Ametlik akt.
Tel 5191 6605.

Septikute, reoveemahutite,
kaevupumpade müük ja paigaldus. Tel 5306 5322,
info@reovesi.ee
Tasuta vanaraua ja kodumasinate äravedu. Välja arvatud
külmikud ja telerid.
Tel 5386 9008.

Korteriühistu raamatupidamine, revisjon. Tel 735 3777,
5566 1888.

Tulede poleerimine, taastamine. Vaba 38a, Tartu.
Tel 5456 3333,
alivinauto@gmail.com,
www.alivinauto.ee
Tänavakivide paigaldus, haljastustöö. Tel 5688 7492,
varikuehitus@gmail.com

Kvaliteetne autoklaaside
toonimine soodsalt. Vaba 38a,
Tartu. Tel 5456 3333, alivinauto@
gmail.com, www.alivinauto.ee

Kändude freesimine, kruntide
puhastamine võsast ja saetööd.
Tel 5346 1476, info@niitmine.ee,
www.niitmine.ee

Ohtlike puude langetus, kärpimine, puuhooldus, hekkide
lõikus, jne. Kogemust 15 aastat.
Tel 5621 7955.
Plastakende reguleerimine,
hooldus ja remont.
Tel 5698 1284.
Ohtlike puude raie ja puude
hooldustööd. Tel 5686 6157,
info@nordicarb.ee.

OÜ Valgamaa Arstikeskuse filiaal
pakub perearstiteenust Elva
haiglas (kabinet 104). Perearst
dr Airi Kasemägi võtab vastu: E
16-18, T 14-18, K 9-13, N 16-18, R
9-13 ja L 10-13 (üle nädala). Perearst dr Anželika Kovešnikova
võtab vastu: N 10-13 ja L 10-13
(üle nädala). Pereõde Marina
Kala võtab vastu: E 9-15. Vastuvõtule ootame nii uusi kui ka juba
nimistusse (N0741) kuuluvaid
patsiente. Info ja vastuvõtule
registreerimine tel 730 2222. Tegevusluba nr L03755. Facebook:
Perearst Elva haiglas

Hõberublad, hõbekopikad (1 €/
tk), EW-aegsed hõbemündid,
paberrahad jm. Parim hind!
Tel 5649 5292.

Kangilaski piltide ost 100 €/tk.
Maalid, graafika, postkaardid,
fotod jne. Tel 5803 6752.

Vana hõbedast uuri-kell, hõbeportsigar ja postkaardid.
Tel 5665 5551.

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

Koolimärgid 20 €/tk. Ka medalid, tunnistused, fotod! Vanad
aabitsad ja õpikud!
Tel 5803 6752.

Vanad vene fotoaparaadid ja
neile sobivad objektiivid.
Tel 5872 5458.

Täisnahkköites ENE (nagu
pildil). Maksan kuni 500 €! Raha
kohe kätte! Tel 5649 5292.

Väga hea hinnaga uuriripatsid
(nagu pildil). Paku ka märke,
münte, medaleid!
Tel 5649 5292.

-65%

MUU
Kehtib, kui
tellite korraga
aknad,
aknalauad,
paigalduse
ja sisepalede
taastamise.

Järelmaksuvõimalus kuni 6 kuuks (intress 0%)
Palju eri mõõdus valmis aknaid laos!
Aleksandri 1-4, TARTU
aknaari@city.ee
Tel 736 6886,
www.aknaari.city.ee
5645 2502, 501 6158

Toetavad, stressi maandavad,
heli- ja energiateraapia seansid. Tel 513 6470, www.tuletee.ee

M. Bormeistri õlimaali. Paku ka
Uiga, Arraku, Uutmaa jt Eesti
kunstnike töid! Tel 5649 5292.

Transport ratastooli ja raamiga. Tel 58 494 588.

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

Kvaliteetsed valgustid mõistliku hinnaga. LUX Valgus OÜ,
www.luxvalgus.ee
Saunaahi. Hind soodne. Teen ka
ahjusid tellimise peale.
Tartu, tel 5629 6070.

Vanavara, kulla ja hõbeda kokkuost! J. Kuperjanovi 62, Tartu,
tel 5815 0312, www.emiliaantiik.ee
Vene fotoaparaadid ja neile
sobivad objektiivid, kellad ja
palju muud. Tel 5872 5458.

Merevaigust kaelakeed, prossid, sõled, mansetinööbid ja
muud vanad ehted! Raha kohe!
Tel 5649 5292.

OST

Veneaegsed ja vanemad
erinevad ehted: merevaigust
kaelakee (hind kuni 800 €), sõled, vanad kuld- ja hõbeehted.
Huvitavad ka vanad raamatud,
mööbel, nõud, kujud, maalid ja
palju muud. Alati aus asjaajamine ja parim hind! Tel 5639 7329,
Liina

Erinevate kollektsioonide
ost - mündid, märgid, fotod,
õllepudelid, paberrahad jm!
Tel 5649 5292.

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

Veneaegsed ja vanemad rahad,
medalid, ordenid, rinnamärgid,
dokumendid, fotod, postkaardid, tehnikaajakirjad, raamatud ja palju muud. Kõik vana
huvitab! Tel 5872 5458.

Tule tähista sünnipäeva HipHop mängumaal. Broneeri aega
www.hiphopmängumaa.ee

Müntide ost! Hõberublad, -kopikad, ka paberrahad! Maksan
kohe ja hästi! Tel 5607 7449.
Nõukaaegsete märgikarpide,
medalite, ordenite, fotoaparaatide, mänguasjade jm ost!
Tel 5649 5292.

Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.

TÕNU SILLO
kiviraidur

Raamatud, reklaamlehed, voldikud, blanketid, visiitkaardid.
Tel 742 0718, www.bookmill.ee
Rakkekaevude kaevamine, puhastamine ja remont. Vajadusel
rõngaste vahetamine.
Tel 557 4792.

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

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

Sõled, kividega prossid, hõbedast käevõrud, merevaik jm
ehted ja hõbe. Raha kohe! Tel
5649 5292.
Vanad rahad, rinnamärgid,
ordenid, medalid, dokumendid
ja palju muud. Tel 5872 5458.

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

Hõbe, ehted, raamatud, märgid, mündid, fotod, kunst jm!
Ost parima hinnaga, raha kohe!
Tel 5649 5292.

VABA AEG

Kutsu Kandlemees Sander ja
rahvalikud laulud oma peole!
Tel 504 3202,
simmaniduo@gmail.com

Ehete ost! Prossid, merevaik,
sõled, kaelakeed jne. Kuld- ja
hõbeesemed! Tel 5607 7449.
Uus vann vanasse vanni, garantii 3 a. Lisainfo tel 503 1943,
www.vannvannis.ee.

Ostan veesärgiga keskküttepliidi - pioneerpliit.
Tel 5560 6858,
edviluiv@gmail.com

AM-, A-, B-, BE-, C-, CE-kat,
veokijuhi ADR- ja ametikoolitused. Lõppastme- ja järelkoolitused. Kalda tee 30,
tel 507 8230, www.sõiduõppe.ee

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

Likvideerime kanalisatsiooniummistusi 24/7 Tartus ja
Lõuna-Eestis. Tel 5886 6112,
www.hädaabi.ee
Ohtlike puude asjatundlik
langetus, äravedu, viljapuude
hooldus jne. Tel 5818 5222,
2arboristi.ee

Raamatud, aabitsad, piiblid,
dokumendid, diplomid jne! Ost
parima hinnaga, raha kohe!
Tel 5649 5292.

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

MÜÜK
Usaldusväärne autoremont
ja rehvitööd parima hinnaga
linnas! Varuosade ja rehvide
müük. Tel 5620 3199,
www.samautoremont.ee

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

TERVIS

APRILLI
lõpuni
AKNAD
kuni

Korstnapühkija-pottsepp!
Töö kiire, hinnad soodsad!
Tel 5805 0201,
www.korstnapuhkimine.ee
Korstnate ja korstnapitside
ehitus. NB! Kevadel on hinnad
soodsamad! Tel 5681 2389.

Ääre- ja tänavakivide paigaldus
Tartus ja Tartumaal.
Tel 5608 1282, www.roadlink.ee
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Tartu
Tammelehe 4
738 3204
501 7237

Pildil olev vaas 20 €. Võib olla ka
teist värvi! Tulen kohale ja tasun
kohe! Tel 5803 6752.

HAUAKIVID
MATUSEPLAADID

Hauakivid ka tellija
materjalist-maakividest.
Vedu ja paigaldus.

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