Tõsiseid diskussioone selle üle,
mis saab Mäo-Tartu teelõigust,
pole seni peetud.
Jüri Ratas
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NÜÜD
AVATUD KA
PÜHAPÄEVITI

Võsalõikur
• 2-T mootor
1,25 kW / 42,7 cm³
• kompletis: traksid,
trimmpea, rohutera
ja võsatera
• kaal 7,4 kg

149−
.

99.−
XTP103

Survepesur
• 130 bar
• veekulu 390 l/h
• mootor
LAV111
1,8 kW / 230 V
• pesuvoolik 4 m
• komplektis turbootsik
ja pesuainenõu
• kaal 6,9 kg

79.−
99−
.

Muruniiduk
• 3,5 HP / 118 cm³
• lõikelaius: 46 cm
• multš / küljele väljavise
• lõikekõrgus 25–70 mm,
tsentraalne reguleerimine
• kaal: 24,5 kg
Aiakäru

149.− 17.90
XTP099

192−
.

XK6200

3490
.

9-15
Akutrimmer
• LI-ion aku 24 V /
2 Ah ja laadija
• lõikelaius 25 - 30 cm
• laadimisaeg 60 min
(2 Ah) / 120 min (4 Ah)
• pööratav lõikepea
• pöörete regulaator
• kaal 3,1 kg

99.90
GW020

139−
.
Treppredel
Стремянкa

• tasapinna kõrgus 77 cm
• redeli kõrgus 145 cm
• max töökõrgus 285 cm
• kaal 4,8 kg

Ringtee 78, Tartu • Tel 767 9092 • tartu@tooriistamarket.ee • www.tööriistamarket.ee
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Hallpea tõrjub naabrus
konnast prostitutsiooni
Käimasolevast teeremondist ja igikestvast
rongiprobleemist on
Vaksali tänava kortermaja kannatuste karikasse
veel vähe – oma jao
peab üldisesse mürafooni lisama ka lakkamatult
kõlbluse eest võitlev
naaber.

prügikastidega on nii edukalt
lahenduse leidnud,“ meenutas
ta.
Seepärast pidaski Triinu Riis
üllatavaks, et juuksurihärra
on valinud asjast rääkimiseks
avaliku tee ning pöördunud
ajakirjandusse, kuid naabriga kõnelenud ega ka juhatuse
poole keegi pöördunud ei ole.
„Oleme selles majas korterit
omanud üle 40 aasta ja oleme
nii ise kursis naabrite eludega
ja raskete olukordadega kui ka
oma muredega naabrite poole
pöördunud,“ meenutas ta.

Vaksali ja Riia tänava ristis
iseseisvat elu rajav tudengist
hobijuuksur oli lärmakast
naabruskonnast sedavõrd häiritud, et võttis viimase õlekõrrena ühendust Tartu Ekspressi
operatiivtoimetusega. Nimelt
peab härra päevast päeva taluma, kuidas magamistoa seina
tagant kajav madalhääl kellegagi sõitleb.

Välkuv kepp
Endiselt monogaamiasse
uskuva mehehakatise jaoks
on eriti solvav temperamentse
vestluse sisu. „Sel vanamehel
on vist mingid naised üürilisteks, keda ta pidevalt litsideks
sõimab,“ arvas ohver. „Kinnitab aina, et tema korterit ei saa
keegi endale, ja lubab kepiga
virutada.“
Kohapeale tõtanud brigaadi
tervitas siiski mõnevõrra teistsugune vaatepilt. Lahkelt ukse
avanud proua Virve Riis kõneleb küll madalavõitu registrites, kuid on nähtavate tunnuste kohaselt ometi naine mis
naine. Lisaks ei viita miski elamises kaaslaste, ammugi veel
noorte neidude olemasolule.
Riis möönis, et otseselt ja
ametlikult temaga korterit

Varjud minevikust

Virve Riis on veendunud, et tema korteris peetavad lahingud kaaskondlastesse ei puutu.

KAUR PAVES
tõepoolest keegi ei jaga, kuid
huvitavad külalised väisavad
teda ometi, põrutades kohale
läbi seina. „Õde Rakveres on
ka neid näinud. Käivad siin
ringi ja eks nad mind natuke
ikka häirivad – ma ju ei tea, kes
nad on. Nad ei vasta mulle ka
midagi,“ kirjeldas ta.

Õhus ei käi
Muidugi ei jää söakas daam
kutsumata kodanikele vastust
võlgu ning on sunnitud nendega aeg-ajalt tülitsemagi. „Vahel
näitan keppi ka – olen ju haige
vanainimene ja pean ennast
kaitsma. Õnneks käib pojatütar mitte just iga päev, aga

mõne päeva tagant ikka abiks,“
kinnitas ta.
Et konflikt naabreid segada võiks, jäi Riisile aga täiesti
mõistmatuks. „Ma ei käi siin
õieti ringigi, suurde tuppa ainult lähen. Ei ütleks, et ma
karjuks või röögiks – seinad
on muidugi õrnad,“ selgitas
ta, pöörates seejärel kriitikateraviku hoopis oponentide
suunas. „Aga kui nemad kõva
häälega räägivad, siis pole midagi või? Nemad tahaksid, et
ma õhus käima hakkaksin?“
Riisi selgitus konfliktile on
lihtne: naabrid loodavad vaenu õhutades lihtsalt, et daam
rutem sureks ja nad tema kor-

teri endale saaks. „Aga nemad
on mulle võõrad ja ei saa mu
korterit iialgi endale – see on
ju päritav ja läheb kas pojatütrele või pojale. Seda ütleb
seadus,“ raius ta. „Ega neil läbi
seina käijatel ka minu korterile
mingit õigust pole.“

40 aastat kogemust
Peakangelanna pojatütar,
ühtlasi korteriühistu juhatusse kuuluv Triinu Riis pani kaebajale südamele, et erinevate
probleemidega tegelevad neil
just nimelt juhatus ja majahaldur. „Eelnevad probleemid
seoses lärmakate naabrite,
ründavate koerte, üürnike ja

Triinu Riis selgitas, et probleem on püsinud alates hetkest, mil vanaema liikumispuude tõttu tubaseks jäi. „Ka
praegune olukord, kus vanaema sõimab kedagi valjuhäälselt, on terviseprobleemide
tulemus,“ sõnas ta. „Nägemislanguse ja mäluprobleemide
tulemusel tuleb ette olukordi,
kus ta elab läbi ja lahendab
kunagi tema elus ette tulnud
olukordi.“
Pojatütar kinnitas veel, et
teemast on juttu olnud ka trepikojas elavate naabritega ning
alumistega on kokku lepitud,
et kui päeval müra suur või asi
hull, siis antakse sellest märku. „Oleme kohe ise koju tulnud ja asja lahendanud,“ ütles
ta. „Kahjuks ei tea meist keegi,
millised raskused meid eluõhtul ees ootavad!“
KAUR PAVES

Vaata videot
tartuekspress.ee

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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LUGEJA KIRI

Linn neelab naabrid

ÜHE AMPSUGA
Sügisestel valimistel inglitiibadena maakonnakeskuse külge haagitavatel Tähtvere ja Luunja
vallal ei maksa ülearu
soodsaid liitumistingimusi oodata.
Kuigi põhimõtteliselt võimaldavad haldusterritoriaalse
reformi tingimused jätta liidetavates üksustes alles eraldi
valimisringkonnad, mis tagaks
sealsete esindajate kohalolu tulevases volikogus, on Tartu kindel nõudmine, et ka tulevikus
esindaks rahvast 49 saadikut.
„Tähtvere valla esindajad ei ole
täna sellist soovi avaldanud ja
arvestades seadusest tulenevat
nõuet, et miinimummandaatide arv ühes valimisringkonnas
on kolm, siis Luunja valla hääleõiguslike elanike arv ei anna
lihtsalt seda kolme mandaati
välja,“ selgitas linnasekretär
Jüri Mölder.

Tegelikult oled sina
Liivimaa parim matsutaja?
Naabrid leidsid
diivanist naftat?
vihje@tartuekspress.ee
730 4535

MAI
lõpuni
AKNAD
kuni

Jüri Ginter valimisliidust Vabakund meenutas, et ühinemisele hääletas vastu ka rohkem
kui kaks kolmandikku tartlastest. „Mida linn kaotab, kui
me seda nõusolekut ei anna?“
küsis ta.
Mölder tõdes, et tegelikult
ollakse silmitsi paratamatu
olukorraga. „Meid on pandud
ühe ettepaneku sisse ja meelPirtsakas pruut
Ometi jääb selline vägisi dib see meile või mitte, kas me
ühte heitmine, millele rahva- arvamust avaldame või mitte,
küsitlused selgelt punast näi- me oleme seal,“ resümeeris ta.
danud on, paljudele mõistma- Lisaks meenutas linnasekretuks. „Miks meil on abielu vaja tär, et hääleõiguslikku rahvast
on linnas ligi
77 000, kelVõib-olla need inimesed tahaksid lest käis arvaka saada meie toreda akadeemi- must avaldamas kõigest
lise suurlinna sotsiaalteenuseid,
0,8%. „Selle
haridust, haiglavõrgustikku.
valimi pinnalt öelda, et
Luunja vallaga, kui pruut ei kaks kolmandikku tartlastest
soovi?“ päris IRLi rahvasaadik on vastu, oleks ilmne liialdus,“
arvas ta. „Täna me võime elaEne Ergma.
Reformierakondlasest meer nike küsitluse tulemusena eelUrmas Klaas meenutas siiski, kõige järeldada seda, et tartlasi
et juba enne sundliitmist tegi see teema ei kõneta. Mis selle
linn kõigile ümbritsevatele ük- põhjused on, seda me praegu ei
sustele, aga ka Nõo ja Haasla- suuda analüüsida.“
va vallale, ettepaneku ühiselt
edasi minna. „Minu hinnan- Meie Mehe unistus
gul üks keskne teema on ühiSotsiaaldemokraat Kadri
se ühistranspordi korraldus,“ Leetmaa hinnangul on olusõnas ta. „Kui me saame korda line silmas pidada, mis saab
parema bussiühenduse, võidab uues hiidlinnas kaasava eelarsellest ka Tartu linn. See on ve protsessist. „Meil on linna
üks näide ainult.“
siseselt piirkondlikud kogu-

Tsiklistide survel

Rattad ringlevad

Mootorrattaürituse Tartu
Ekstreem tõttu on täna, 4.
mail alates kella 18st kuni
homme kella 23ni liikluseks
suletud Vabaduse puiestee
Uueturu ja Poe tänava vahelises lõigus. Ümbersõidud
toimuvad Narva maantee või
Riia tänava kaudu, Poe tänavale on juurdepääs avatud.

Raad kavatseb käivitada ülelinnalise rattaringluse juba
tuleval aastal - käimas on
arutelud, kas tulevane rattaringlus peaks baseeruma
osaliselt või täies mahus
elektriratastel.

4000

1. mail sai politsei teate, et
Vaksali tänava parklast ärandati lukustatud sõiduauto
Mazda, millega tekitati 750
eurot kahju.

konnad, kes oma tööd teevad,“
märkis ta. „Milline on tõenäosus, et järgneva 20 aasta jooksul võib linnaelanike hääletuse
tulemusena saada investeeringu mõni objekt, mis paikneb
kusagil metsa taga külas?“
Linnapea Klaas tõi aga välja,
et seal metsa taga külas Tähtvere vallas käib juba täna väga
palju Tartu inimesi jooksmas,
seikluspargis ja muidki toredaid ajaviitmise võimalusi
otsimas. „Kindlasti on meie
kõigi huvides see, et meie linnaosaseltsid oleksid jätkuvalt
tugevad ja räägiksid kaasa linna, kodulinna asjades. Samamoodi on ju väga tähtis see, et
külaseltsid tänastes valdades
edasi toimetaksid,“ kõlas tema
mõistukõne.
Kirglik liitumiste pooldaja Aivar Riisalu võttis omalt
poolt teema kokku soovitusega survestada valitsust, et nad
liidaksid meiega veel Tartu
ümbruse valdu, sest praegu
lahendatakse ainult pool probleemi. „Võib-olla need inimesed tahaksid ka saada meie
toreda akadeemilise suurlinna
sotsiaalteenuseid, haridust,
haiglavõrgustikku. Võib-olla
valitsus tuleks meile vastu ja
teeks selle asja mõistlikuks, et
oleks üks suur Tartu linn, mis
laiub kuldsetel valdadel ümber
linna,“ unistas ta.
KAUR PAVES

Naised letti
Täna kell 17 avatakse Kunstimaja väikeses saalis Stanislav Netšvolodovi isikunäitus
„Naiste portree“, mis on pühendatud erinevatest riikidest pärit naistele, kelle portreid on esitatud nii maalis kui
skulptuuris.

Laipu nautima
Ahhaa keskus avab homme
kell 14 näituse „Ahhaa, inimkehad!“, kus eksponeeritakse tõelisi inimkehasid, mis
on säilitatud plastineerimise
meetodil.

Eemale sillast
Kaarsillal alustati sellest nädalast kõnniteede lammutamist, mis teeb sillal viibimise
äärmiselt ohtlikuks. Ehitusmeeste sõnul leidub öötundidel, vaatamata ala piirangutele ja valvele silla otstel, siiski
sillale tungijaid omajagu.

SÄHVATUS

Volbripäevale uue
saaniga

Kaar korda
Tartu laululava kaare katuse remonttöödeks kukkus
linnavalitsuse reservfondist
26 000 eurot.

Riigijuhiga joonele
Pühapäeval peetava Tartu
jooksumaratoni 23-kilomeetrisel distantsil otsustas
1500 osavõtja seas end üles
anda ka president Kersti Kaljulaid.

Raudteest üle
Raad väljastas projekteerimistingimused Sadamaraudteele raudteeülekäigukoha rajamiseks, mis on
omakorda seotud Riia–Võru
tänava suunalise kergliiklustee rajamisega.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

MAXIMA IROONIA: kossumeeskonna valu rahavankri ette rakendamata ei jäeta. 
ERLEND AAV

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, L 10 - 13 (üle nädala)
• Perearst dr. Anþelika Koveðnikova võtab vastu
N 10 - 13 ja L 10 - 13 (üle nädala)
• Pereõde Marina Kala võtab vastu: E 9-15.
Kehtib, kui
tellite korraga
aknad,
aknalauad,
paigalduse
ja sisepalede
taastamise.

Vastuvõtule ootame nii uusi kui ka juba nimistusse (N0741)
kuuluvaid patsiente.
Info ja vastuvõtule registreerimine tel 730 2222.
Tegevusluba nr L03755.

Perearst Elva haiglas



-65%

LAUSEGA

põnni on korraldajad valmis
vastu võtma laupäeval Tähtvere spordipargis käivituvatel 35. Tartu jooksumaratoni
lasteüritustel.

Kuigi 92% luunjalastest küsitluses iseseisva vallavalitsuse allesjätmist soovis, ei huvita nende arvamus reaalses
elus kedagi. 
LUUNJA VALD

3

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
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Lõunakeskus paisus enne
Uuenenud Lõunakeskus lõi
avanädalavahetusega kõik
senised külastajarekordid
ning tõotab uute kõrguste
poole pürgida. Seda siiski
mitte otseses tähenduses.
Väljakutseid oli keskuse tegevjuhi Jaan Loti sõnul viis aastat
kestnud projekti juures mitmeid.
„Ehitamine on nii-öelda jäämäe
veepealne ja kõigile nähtav osa.
Täna on meilgi Eestis sedalaadi
projektide puhul tavaline, et veealune osa – kavandamine ja detailplaneering – võtavad ehitamisega
võrreldes topelt kauem aega,“ tõdes
ta. „Ehitamise juures oli seekord
kõige keerukam ehituse ajakava
ning logistika lahendamine nii, et
kauplused võimalikult vähe suletud oleks. Lahenduskäik sisaldas
muu hulgas poodide ajutist kolimist liuväljale ning uue jäähalli
ehitust.“

Peen suitsuruum lubab huvilistel siseruumis sigaretti läita ja end mõnusalt tunda. 

„Tartlased, lõuna-eestlased ja
meie külalised saavad keskuse lubaduse kohaselt veel parema valiku
teenuseid, kaupu ning meelelahutust kui seni. „Kõik on koos“ täiesti
uuel kujul ja uues kvaliteedis. Mugav hotell, maailma tipptasemel
kino, teine jääväljak,“ loetles Lott.
„Paljude suurte rahvusvaheliste
brändide kõrval on mitmeid väikeseid ja põnevaid kohalikke tegijaid.“
Erilist tähelepanu on pööratud
just lastele ja peredele. „Alates parkimisest kuni laste tualettruumide
ja täiesti uuel tasemel ema ja lapse
tubadeni,“ põrutas Lott. „Meil on
uus ja senisest kaks korda suurem

Nõu seksilembestele
Tagasiside rentnikelt on seni olnud väga positiivne. Lõunakeskuse
vanima osa ümberehitust oodati
ammu ja Loti hinnangul tundub
küll, et tulemusega jäädi rahule.
„Kokku läheneb suuremate ja väiksemate äride hulk meie juures 200le. Suurim on endiselt Rimi hüpermarket, väiksemad koosnevad tihti
vaid müüjast ja müügilauast, nende
hulk ja kooslus vaheldub pidevalt,“
kirjeldas tegevjuht.

Taluturu naerusuised müüjad Sandra ja Ljudmilla on laiendusega igati rahul.

OÜ DOZ

PUIDUST UKSED
KATSED
BALLETIKLASSI
5-7 a lastele
kolmapäeval,
31. mail
kell 18
Jakobi 41 (balletisaal katoliku koolis)

Tartu Ülikool võtab sisevalvetalitusse tööle

ADMINISTRAATORI (päevane töö) ja
SISEVALVETÖÖTAJA (öine töö).
Administraatori koha puhul on tegemist asendustööga, tööle asumine koheselt ning
sisevalvetöötaja võtame tööle puhkuste asendajaks.
Tööülesanneteks on hoone töötajate, üliõpilaste ja külaliste teenindamine,
turvalisuse ja heakorra tagamine, õppetegevusega seotud info vahendamine, sh
vajaduse korral infovahetus turvafirma, politsei ja TÜ valvekeskusega.
Sobivatel kandidaatidel on:
• vähemalt keskharidus
• arvuti kasutamise oskus kesktasemel (sh tekstitöötluse oskus)
• hea pingetaluvus ning tervis, mis võimaldab töötada kuni 12-tunniste vahetustega.
Edukas kandidaat on kohusetundlik, aus ning tähelepanelik. Kasuks tuleb eelnev
turvatöö kogemus (sh valveseadmetega töötamise kogemus) ning vene ja inglise
keele oskus. Pakume vahetustega tööd (vahetused 8 tundi ja 12 tundi), head ja
stabiilset töökeskkonda.
Kandideerimiseks palume saata CV ja kaaskiri koos palgasooviga hiljemalt
24.05.2017 e-posti aadressile: andres.kriibi@ut.ee.
Lisainfo tel 737 5101 (TÜ sisevalvetalituse juhataja Andres Kriibi).

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

TREPID
AKNAD

BUSSI RENT alates 50€ päev

Sõbra Pesumajas

Citroen Jumper (2014) • 9 kohta • püsikiirushoidja

MAIKUU PAKKUMINE

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

Täida avaldus: www.idatantsukool.ee
Info: 555 84 963

Koristus- ja
puhastusteenused
Otsime oma meeskonda aktiivset ja särasilmset

puhastusteenindajat.
Puitmaterjal
Annikorus

kuni -30%

Põhiliseks tööülesandeks on
hoolduskoristuse teostamine.

Tööle asumise aeg koheselt.

Kandideerimiseks saada oma CV aadressil
tartu@cleanplanet.ee
Täiendav info telefonil 5850 1166

TARTU, Võru 3

STEN SANG

KÕIK TEKSTIILVAIBAD
nüüd kõigest 2,5 €/kg

E – P kl 8 – 18

PESUTUBA

PESUMAJA Sõbrakeskuse sisehoov,

Tel 5303 0974

Võru 55f. Buss nr 4.

TOORES KASE KÜTTEPUU
LEPAPUU HINNAGA
50/60 cm 30 €
40 cm 32 €
30 cm 35 €
Transport Annikorust (al 5 rm kuni 40 km) TASUTA
Tel 5681 6905

www.balticloghouses.ee
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neolematusse laiusse
Esmaspäeval leidus parklas ohtralt huviliste autosid.

Mileedi lilleäri teenindaja Sirje avaldas rahulolu
senisest avarama tööruumi üle.

UUED REHVID SÕIDUAUTODELE,
KAUBIKUTELE JA DÞIIPIDELE
• Mootori ja veermiku remont
• Õlivahetus ja korrosioonitõrje
• Rehvide müük ja montaaþ
AKUDE MÜÜK

AS Y
LO
SAD

Üüratu Jahipaun
Tegelikult teeb keskus alanud
aastal suuremale osale Lõunakeskuse kaubanduspargist uuendustiiru peale. „Viimase kuu aja
jooksul on avatud Eesti suurim Euronics, varasemaga võrreldes pea
kahekordne Jysk, sügisel lisandub
Petcity lemmikloomakeskus kliiniku ja hotelliga, Mileedi lillemaja,“
ütles Lott. „Jahipaun laieneb ligi
tuhandele ruutmeetrile, tulevad

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

uued Asko ja Sotka mööblipoed.
E-kaubanduse eelistajate jaoks on
avatud kaupade kojutellimise võimalusega Astri e-keskus.“
Parkimismaja igatsejate lootustele tõmbas Lott siiski vee peale.
„Pigem mitte. Pole mõtet tekitada
autodele rohkem korruseid, kui
neid on kaubanduskeskusel. Kahest piisab,“ arvas ta. Samuti pole
kavas praegu ehk vaeslapsena tunduva, võrreldes uuendustega tagasihoidliku Euronicsi kohale teist
korrust peale ehitada. „Kõrgusesse
meil plaani areneda ei ole. Püüame
vanemaid hooneosi vastvalminule
järele aidata teisel moel ja viisil.“
Senised päevarekordid said aga
avamise nädalavahetusega löödud
ja ületavad nüüd 30 000. „Oleme
rahul, kui aastane külastajate arv
ületab kuus miljonit,“ lausus Lott.

ILA

www.sadloy.ee
www.pkp.ee

RAV

mängumaa, uhked sünnipäevaruumid, laienenud Seikluspark,
uuenenud Ahhaa 4D-kino, Lego
esinduspood. Palju toredat avastamist on söögikohtade vallas ja Taluturul, peatselt avab uksed Golfistuudio.“ Teenustest annavad tooni
uus juuksuri- ja kosmeetikasalong,
kaks massaažikabinetti, maikuus
avab uksed seksuaaltervise nõuandla.

Legendaarne rong ootamas sõitjaid.

Kogu kaup vähemalt
DIIVANID

AIAMÖÖBEL

s
late

da
nna

hi

Kevad Common outlet-mööblipoes
Kas teadsid, et Sinu koduteele jääb suur mööblipood – Common outlet?
Asume uue ja kiire Tartu ringtee ääres, Ülenurme tehnopargis (Tööstuse tee 8).
Isegi kui Sa igapäevaselt meie poest ei möödu, siis ikkagi leiad meid mugavalt ummikute ja parkimisprobleemideta.

Suur osa outleti valikut on väljas ka meie e-poes: www.common.ee/outlet,
nii saad kauba eelnevalt välja valida ja kohapeale tulla seda katsuma ja
meeldivusel kohe kaasa viia. Nii ei pea Sa tellitud kaupa ootama ega
kulleriga aegu sobitama.
Tule külla ja vii vajalik mööbel koju mõistliku hinnaga kevade puhul on kõik tooted vähemalt -20%.

www.common.ee/outlet
Facebook: Outlet Mööbel
tel. +372 731 1117

239€

diivanvoodid alates

söögitoolid alates

27€

baaripukid alates

ates
l
a
ad

n

49€

29€

KUMMUTID
ates
l
a
d

na

152€

DIIVANILAUAD
hin

hin

-20%

nurgadiivanid alates 399€

TOOLID

Meie outlet-kauplus suureneb, sest mööblivalik ei taha ära mahtuda.
Tule ja vali koju mõni värvikas pilgumagnet - uus tugitool või diivan ja
positiivsed emotsioonid on garanteeritud. Psühholoogidki kinnitavad,
et värve tuleks kodus aastaringselt julgemalt kasutada.
Meil on ka hea voodite, laudade ja lastemööbli valik.
Paljud neist ainueksemplarid või soodsate hindadega näidistooted,
mille kvaliteet ja seisukord on sealjuures uueväärne.

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.

BETOONI

STEN SANG
KAUR PAVES

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 €

54€

KAMPAANIA KESTAB 04.-12.05.2017
TOOTEID ON PIIRATUD KOGUSES!
KIIREMATELE PAREM VALIK!

VOODID

n

ates
l
a
ad

hin

Tööstuse tee 8, Tõrvandi alevik
Ülenurme vald, 61715 Tartumaa
Lahtiolek: E-R 10:00-17:00

99€
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Palametsa
pajatused
421.

Austusavaldused ülikooli esimesele rektorile ei tahagi lõppeda. 

WIKIPEDIA COMMONS

TOPELTLASK
Vanemuisest
Ei juhtu ülearu tihti, et
Vanemuise teater tunniajase vahega kaks esietendust välja tulistaks,
kuid reede õhtul just
säärast imet näha saab.
Pärnus toimuv rahvusvaheline ooperimuusika festival
PromFest toob lavale Giuseppe
Verdi „Traviata“, mille peaosades näeb Klaudia Taevi konkursi võitjaid ning mis jätkab
traditsiooni, kus lavastajana
saab oma visiooni lavale tuua
inimene, kelle jaoks on ooperi
lavastamine esmakordne kogemus. Sel korral istub lavastajatooli Anu Lamp.

Nii laipa kui särtsu
Lamp sõnas, et soovib „Traviatat“ lavastada autoritruult.
„Lavastus peaks kõnelema
meie kaasajast ning me oleme
ka selles mõttes autoritruud,
sest Verdi soovis omal ajal, et
„Traviata“ oleks kaasaegne
tükk ning kõnetaks kaasaegset publikut,“ märkis Lamp ja

lisas, et nii nagu Verdil, nii võidab ka neil armastus surma.
PromFesti raames etendub
„Traviata“ kahel korral – esimesena just reedel kell 19
Vanemuise väikeses majas ja
9. mail kell 19 Pärnu kontserdimajas. Samuti saab tükki
näha 8. augustil Birgitta festivalil ning detsembris Leedus
Kaunase riiklikus muusikateatris.
Kõigest tund aega hiljem
rullub vanas anatoomikumis (Lossi 38) lahti Meelis
Friedenthali anatoomiline
draama „Vaim masinas. G. F.
Parrot“. Kohtumine Tartu ülikooli esimese taastamisjärgse
rektori Georg Friedrich Parrotiga (1767-1852) leiab aset uurivale vaimule ideaalses keskkonnas, kus ei puudu ei laip
ega elekter.
Oli ju tänavu 250. sünniaastapäeva tähistav Parrot valgustusaja nõuetele kohaselt
laia huvideringiga füüsik, kelle
sõprussidemed tsaar Aleksander I-ga aitasid kaasa ülikooli

avamisele ja õitsengule. „Tema
valgustuslik optimism, julgus
suurelt mõelda ning soov oma
tegudes pürgida inimkonna
hüvangu poole mõjuvad inspireerivalt tänapäevani,“ kinnitavad korraldajad.

Merca meherollis
Parrotina tuleb vaataja ette
Merle Jääger, kellele on see teine meheroll pärast legendaarset Hamletit kolmkümmend
aastat tagasi. Kõiki piletiomanikke ootab ülikooli muuseum
kell 19:30 aga 15-minutilisele
lühiekskursioonile vanas anatoomikumis.
Rännatakse ajas tagasi ülikooli taasavamisaegsesse Tartusse ning uuritakse, kuidas
juhtus, et just siia ehitati Euroopa kõige terviklikum valgustusajastu ülikooliansambel. Osalejad saavad rohkem
teada vana anatoomikumi ajaloost ning sellest, millist rolli
see võluv hoone Eesti kultuuriloos mänginud on.
KAUR PAVES

www.steel.ee

ANNELY PEEBO
OLIVER KUUSIK

&

URMAS LATTIKASE ANSAMBEL

Soodushinnad
maikuu lõpuni!
Soovi korral paigaldus.
Helista 550 3200 või kirjuta paring@steel.ee.

10.august – Vihula mõis
11.august – Tartu Pauluse kirik
12.august – Tallinna Jaani kirik
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Käivitame
raha-

Kevadnauding

masina!
Loosi läheb

5kinkekaarti 1 100100
000000€0€0€0€€
à 1000€ 1100

Tule ja saa säravaks,
nautides Kubija hotell-loodusspaa
mõnusaid hoolitsusi!

40 kinkekaarti

Pakett ühele inimesele sisaldab:

Paketi
hind
alates

• 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

95

€

inimene

0¤t
10
kinkekaar
¤rt
1kin0ke0
kaa¤

à 100€

0aa¤
rt
1ki0
rt t
nkek0aa¤
k
r
e
10
0
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e
1k0
ink

k

Paketi hind saabumisega P-N 95€
Paketi hind saabumisega R-L 110€

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

auhinnafon
d

9000
€

Pakkumine kehtib kuni 31.05.2017

TALLINN, Pärnu mnt. 238, (Järve keskus)
TARTU, Ringtee 78
NARVA, Tallinna mnt 30B
RAKVERE, Lõõtspilli 2, (Vaala keskus)
PAIDE, Tööstuse 26

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

www.fasters.ee

Võru tn 79

Grill-Buffee
E - R 9 - 17
Liharoad ja lisandid 100 g
Supid 100 g

24h

Takeaway
Osta kaasa

0.99
0.69
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Raamatumüük ja relvad viisid
TARTU POISI EUFOORIASSE
Ma poleks iialgi uskunud,
et midagi sellist tahaksin
teha, aga ühel päeval
helises telefon ning minu
endine klassivend gümnaasiumist kutsus mind
Southwestern Advantage’i suveprogrammi
infotunnile.
Juhtusin just väga heas tujus
olema ja nõnda nõustusingi
kokku saama. Infotund purustas eelarvamused ja müüdid,
mida olin varem raamatumüügi kohta kuulnud ning huvi suvetöö vastu aina kasvas. Samal
õhtul mainisin kokkusaamist
ka emale, kes minu üllatuseks
tundus programmist isegi rohkem teadvat ja tõi magamistoast
Peep Vainu raamatu „Kõige
tähtsam küsimus“ ning soovitas
autori elumuutvast raamatumüügikogemusest lugeda.

õppinud, et iga vastuvõetud
väljakutse on võimalus omandada midagi uut – olgu selleks
siis mõni hea oskus eluks, huvitav kogemus või uued sõbrad.
Naljakas oli kuulda oma endiselt keskkooliõpetajalt, et ta
poleks iial uskunud, et Kristjan
mingit müügitööd teeb, ja seda
veel mitu aastat järjest ning
et ta nüüd veel abiturientidele
eesmärkidest rääkima tuleb.

Tüütu tudeng

Kes suvi otsa pühendunult tööd rügab, võib viimastel päevadel omale veemõnusidki lubada. SOUTHWESTERN ADVANTAGE

olnud. Suvine raamatumüük
on eelkõige õpetanud kontrollima kontrollitavaid asjaolusid. Olen kuulnud head ütlust,
et elu on 10% seda, mis sinuga
juhtub ja 90% seda, kuidas
sellele reageerid. Ei saa muuta
seda, mis ilm väljas on ja seega
90% kontrolli
Selsamal õhtul lugesin üle ei tasu ka olla mures, kui jaapoole raamatust läbi ja peat- nipäeval ja jõuludel on kraade
selt oli siht silme ees. Läibisin +5 ja vihma sajab. Samuti ei
kandideerimisprotsessi ja osu- saa me kontrollida, kui palju
tusin valituks. Usun kindlalt, või kas keegi ostab raamatuid.
et see on parim suvetöö, mida Hea tunde saab aga hoopis sellest, kui tead, et anNaljakas oli kuulda oma endi- nad endast parima
ja seda igal juhul.
selt keskkooliõpetajalt, et ta
Oma kolme
poleks iial uskunud, et Kristmüügisuve jooksul
olen elanud Kanjan mingit müügitööd teeb.
sases, West Viriial teinud olen. Raamatu- ginias ja Floridas. Iga osariik
müük on seiklus, elukool ja on olnud erinev ja seega olen
uued sõbrad-tuttavad. Siiani neist kõigist mingi hea oskuse
pole kuulnud, et kellelgi mu omandanud ja põnevat kogesõpradest oleks huvitavam suvi nud. Näiteks Floridas sain õp-

4. - 7. MAI

Mais kõik Monieri Est-Steini
betoonist katusekivide
komplektid

-30%

pida, kuidas suhelda edukalt
paljude erinevate rahvustega,
ja suurendasin oma kuumataluvust. Florida oma mõnusa
sooja kliimaga meelitab turiste
ja hooajatöölisi üle kogu maailma, samas on ka sageli sihtkohaks Mehhikost, Kuubalt,
Tahitilt ja paljudest teistest
lõunapoolsematest riikidest
pärit inimestele, kes on Ameerikasse elama asunud.

Silme eest kirjuks
Southwesterni suveprogrammi juures meeldib mulle
veel seegi, et kui terve suve teevad tudengid kõvasti tööd, siis
suve lõpud mööduvad sõpradega reisides, poodeldes ja pidutsedes. Näiteks seekord käisime
ära Ameerika kõige lõunapoolsemas tipus Key Westis. Järgmisel päeval avastasime end
juba ühes Florida kuurortlinnas Panama Citys, kus sai nau-

tida nii rannamõnusid kui ka
ostukeskusi, et oleks koduseid
millegagi kostitada.
Kõige ägedam lugu, mis kohe
meelde tuleb, juhtus möödunud suvel, kui ühel pühapäeval
tekkis võimalus minna laskma.
Kohalikul autotöökoja omanikul oli niivõrd kirju kollektsioon tulirelvi, et võttis lausa
silme eest kirjuks. Meiega juhtusid koos laskmas olema ka
mõned kohalikud tuletõrjujad,
politseinikud ja üks Apache’i
sõjaväehelikopteri piloot. Päev
oli vägev ja koju läksime toakaaslasega mõlemad suure adrenaliinilaenguga.
Kuna näeme igal nädalal nii
palju erinevaid inimesi, tekib
tegelikult sageli selliseid ägedaid võimalusi, millega Eestis
kokku ei puutuks. Naljakas
selle loo juures oli see, et järgmisel nädalal sattus üks neist
politseinikest minuga kokku

keset müügiala. Olin parasjagu potentsiaalse kliendi majas,
kui politseiauto peatus ja minu
pabereid kontrollima tuli.

Võmm semutses
Samal ajal, kui noorem politseinik tööluba kontrollis, tuli
üks vanem ja näiliselt kõrgema
auastmega ametivend autost
välja, tervitas mind nimepidi
ja küsis, kuidas läheb. Olime
temaga just päris põneva pühapäeva veetnud, aga teisele
politseinikule ja juuresolnud
kliendile võis küll üllatav
olla, kuidas kohalik politseiülem teab näiliselt suvalist
ukselt-uksele-raamatumüügi-kutti Euroopast.
Programmis osalemine on
mind kindlasti muutnud palju
enesekindlamaks ja otsustusjulgemaks. Julgen võtta riske ja
ei karda enam, kui asjad ei lähe
päris nii, nagu loodaks. Olen

Kokkuvõtteks arvan, et kõige olulisemad selle töö juures
on suhtumine ja töökus. Raamatumüügis kuuleme paljudelt inimestelt, kelle uksele
koputame, vastuseks „ei“ – kui
seda isiklikult võtta, võib juhtuda, et kaotad usu nii iseendasse kui tootesse ja kaob kogu
entusiasm kõvasti pingutada.
Tudengid, kellel ei lähe selles
programmis hästi, lasevad end
mõjutada asjadest, mida tegelikult kontrollida ei saa. Teadsin
juba kohe alguses, et selleks, et
olla sellises programmis edukas, pean olema võimalikult
õpetatav.
Tagantjärele meenutati, et
olin kevadel üks heas mõttes
tüütu tudeng, kes muudkui
küsis küsimusi ja tahtis kõike
teada. Sellest oli mulle palju
kasu, kuna lõpetasin suve saja
parima esimese aasta tudengi
hulgas ehk tublima viie protsendi seas. Kindlasti oli kogu
pingutus seda väärt ja tunne
suve lõpus uskumatult hea.
KRISTJAN KOSTIN
TTÜ Tartu kolledž
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KEEVITUSTEENUS

SÕIDUAUTO

HAAGISED

SUURIMALT HAAGISETOOTJALT EUROOPAS

• malm
• alumiinium
• roostevaba

Neptun Pratik ptd
Kasti sisemõõdud:
2020 x 1140 x 300 mm

480 eurot

Lõunakeskuse uues osas on avatud massaaþisalong

Valikus üle 50 mudeli. Asume Tallinnas, Mäealuse 3a.
Haagiste kohale toomine koos registreerimisega 150
eurot (MNT-riigilõivud 93 eurot, teenustasu ja
transport Mandri-Eesti piires).

www.haagis.ee tel. 656 6205, 525 0221
E–P 10–20
Kvaliteetne
klassikaline-, spordi- ja ravimassaaþ.
Broneeri aeg siit:
www.fixmassaazid.ee
Avamise puhul kõik massaaþid -10% soodsamalt.
Tel 5355 2808, info@fixmassaazid.ee

erootikakauplus

Pikk 12b, Tartu • tel 734 3888, 5664 3979
E–R 10–18, L 10–15, P suletud www.liblikad.eu

Erootiline pesu naistele ja meestele (body'd, sukad, negliþeed jm)
kostüümid sõutantsijatele • DVD-d • ajakirjad • kingitused
seksuaalelu abivahendid • tellimine kataloogist
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Hoian tooli käetugedest kramplikult kinni. Toolilt kaob jalatugi,“
viitab reportaaž, et hoolimata
säravatest euronõuetest nõuab
omapäi ühistranspordi pruukimine invaliidilt endiselt omajagu
julgust.

22 aasta tagune Liivimaa
Kroonika kõlab hämmastavalt tabavalt kokku
tänapäevaga: ülemäärast
jõudu kasutanud seadusesilmadega pahandavad nii sulesepad kui
inimesed tänavalt.

.ee

1995. aasta 3. mai juhtkirjas
selgitab ei keegi muu kui Ingrid Tähismaa isiklikult, miks
ta Eesti politseid kardab. „Iga
kord, kui näen Raekoja platsil
seismas politseiautot, hakkab
mul õudne,“ pajatab ta. „Kahtlemata valvavad nad linnakodanike julgeolekut, tagavad
nõnda – mustade päikseprillidega neljakaupa autos istudes,
järjekindlalt nätsu närides
ning ristsõnu lahendades –
igaühele nii vajaliku turvatunde.“
Ironiseerimise põhjus on
ilmne: alles läinud nädalal on
Tallinna kriminaalpolitseinik
Ivar-Vahur Fuks politseioperatsiooni käigus Olümpia hotelli lähedal maha kõmmutanud kõrvalise auto esiistmel
olnud noore naise. Hiljem
pälvis mees teo eest seitsmeaastase vangistuse, mis küll
ennetähtaegselt katkestati.
„Praegu pole aga tõepoolest
enam suurt vahet, kas sind tümitab paadunud maffiajõugu
liige või sile ja sirge noormees
Eesti politsei ridadest,“ põrutab Tähismaa.
Samal küljel saavad Fuksi
tembu kohta arvamust avaldada ka linnakodanikud. „Endised tolgused koolipõlvest
on relvad ja võimutunde kätte
saanud ja nüüd demonstreerivad seda,“ hindab näiteks
27-aastane Aivar võimukandjate tegevust. Endine riigikogu
liige Kalle (39) leiab, et kuni politsei pole õppinud korralikult
käituma, tuleks neilt püssid
ära korjata ja mõõgad pihku
pista. Kristjan (21) aga keeldub objektiivset hinnangut
andmast. „Kummaline on, et
süütuid inimesi niimoodi lastakse, aga ju siis on elu selline,“
arvab ta.
Relvakangelane Fuks jõudis
ruuduliste kardinate taga veeta
kaks aastat ja neli kuud, kui president Lennart Meri talle armu
andis. Ometi püsivad politsei
võimalikud võimuliialdused avalikkuse huviorbiidis tänini ning

Kuidas täpsemalt seostub apetiitne naisekeha tähemärgiteadusega, jääb 1990ndate lugeja enda mõtiskleda.

Stalinistlik keelamishüsteeria pole ajalehe tagakaanele veel jõudnud.
käsitlusest pole pääsenud ka
ülikoolilinn: vastse mootorrattasaaga valguses meenutatakse
paratamatult ka 2015. aastal
Riiamäel politseibussi kihutavate
rataste all hukkunud noormeest.
1990ndate keskpaigaks on
metsik ajastu jõudnud siiski
sinnamaale, kus verevalamiste
kõrval suudab neljas võim tähelepanu pöörata ka ühiskonna nõrgematele liikmetele. Nii
viib söakas toimetus läbi eksperimendi, mille käigus üritab
linna sõlmpunktidest läbi pugeda nii ratastooli kui lapsevankriga. Vaatluse tulemused
on kiidusõnadest kaugel.
Kaubahalli (tänase Kesklinna keskuse) ülesehitus viitab
autorite sõnul koguni surmale
poeuste vahel. „Küüni tänava

poolse külje treppidest saab
üles ainult tõsteakrobaatikat
viljeledes: ikka mõne lahke
meesterahva abiga vankriotstest kinni ja nõnda lõõtsutades
mäkke,“ kirjeldab Tähismaa
Kolgata teed. „Kaubahall vahetas küll hiljuti vanad uksed
uute vastu, ent paremad pole
need eelmistest karvavõrdki.
Keeruline, et mitte öelda võimatu, on neist omal jõul koos
toidukoti ja lapsevankriga välja
pääseda.“
Omaaegne hiilgav ostumeka
E-Kaubamaja on aga tindisolkijate arvates mõeldud ilmselgelt vaid rikastele ja tervetele.
„Kui poemajas valvet pidava
turvavormis noormehe käest
küsida, soovitab ta lapse sülle
võtta ja vankri kohvikupoolsesse trepinurka ootama jätta,“
raporteerib Tähismaa. Kartusele, ega siit vanker juhuslikult
kaduma või minna, kehitanud
aga turvamees elutargalt õlgu:
„Varastatakse, siis varastatakse.“
Abivajajatele on vähemasti omapoolse targutamisega
appi tõtanud ka LK õigusjärglane Tartu Ekspress. 2012. aastal püüdis meie reporter Katre
Tatrik ukerdada ratastooliga
värsketesse madalapõhjalistesse bussidesse, mis end vabariigis enneolematuks titulleerisid.
„Raudtee peatuses sõidan iseseisvalt ka bussi kaldteest alla.
Takerdun kohe lumme. Bussijuht
üritab mind sellest läbi rammida.

Ning loomulikult ei saa
maikuu esimene lehenumber
mööda ülikoolilinna aasta
suurpeost: volbriõhtul kummutati liitrite kaupa õlut, vihuti orgastiliselt tantsu ja täideti pilgeni kõik klubiruumid.
Saunapeod algasid juba Singer
Vingeri kontserdiga Sõbra majas, kus higi kondenseerus lakke ja tilkus alla. Korraldajate
hinnanguil kogunes üritusele
umbes 900 T-särkides õllehigist isikut, kes kohusetundlikult liibusid üksteise vastu
ja üürgasid vanu hitte kaasa
laulda.
Laulu- ja saunapidude kulminatsiooniks kujunes õllene
volbriöö Tartu kahhelkividega vooderdatud turuhoones,
kus roostevabadel lettidel
seisvad ja vahekäike ummistavad linnaelanikud lõugasid
ülemeelikult koos Kukerpillidega laulda ja tantsida.
Suures rüseluses keerutas
jalga ka lahkunud ülikooli
rektor Peeter Tulviste koos
abikaasaga. Hommikul kell
kuus tuias linnatänavail ringi
rohkelt teklitega salku, veinivõi õllepudel kaelapidi käes,
mõned isikuist reipaid laule
karjumas.
Oluliseks märksõnaks kujunes seksuaalsuse eksponeerimine. Tudengilaadale
tundus olevat iseloomulik inimesemüük: üheksa õlle eest
võis reporter Kristina Kase
sõnul päris kena poisi saada.
Teatejooksu põhitegijaiks kujunes võistkond Elus Ona (vrd
Elu Sõna). Viibutades käes punast Ona Piiblit, eksponeerisid
alasti mehed end hargnevates
ja väljaveninud trussikutes,
paljastades aeg-ajalt riista.
Tulles helgest minevikust tänapäeva, jääb üle vaid häbelikult
pea langetada ja möönda, et
1990ndate vallatustest ei tea tänane tudengkond ööd ega mütsi.
Winny Puhhi šokirokkarid võivad ju Rotalia korporatsioonis
midagi üritada, ent kõik see jääb
kõrgaegadega võrreldes tühiseks,
silutud ja steriilseks.
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Raadiopaar vallandas INIMJAHI
Tartu muusikaringkondade tõusev täht DJ
Marek Veltmann jäi päevapealt ilma nii naisest
kui viiest lapsest, mis on
kogu Playsoundi netiraadio ümber kogunenud
võitlusgrupi tagajalgadele ajanud. On’s intensiivsest meediasõjast ka
mingit tolku?

et ega see romanss Kärdiga tal
kaua ei kesta. Mulle on juba
saadetud hulk kirju, kus räägitakse, kuidas ta naistelt aina
lasterahasid välja petab. Lubab
muudkui ise tööle minna, aga
seda muidugi ei juhtu. Jään
vastuse võlgu, kuidas selline
rets mu naise südame võita
suutis.“

Vallatused
veebikaameras

Hobimuusik ja legendaarne
kirjasaatja Hillar Kohv ning
teisedki Playsoundi fännid
tõmmati peretülisse juba aprilli keskel, mil Veltmanni jälje
tult kadunud elukaaslast Ageli
Jakobsoni esialgu tõsimeeli
politsei abiga taga otsiti. Peagi ilmnes siiski, et otsest ohtu
naise elule ja tervisele pole, sest
naine oli uue õnne leidnud pikaajalise armukese, vanglamõnusidki maitsnud Ahto Kärdi
embuses.

Tundepuhangud
Facebookis
„Kui Mareki ema oli Marekil
ja Agelil külas, siis oli Ageli pidevalt kellegagi telefonitsi rääkinud, ning kui Mareki ema
oli Agelile lähemale läinud, oli
Ageli kõne katkestanud ja öelnud, et helistab tagasi,“ raporteeris uurimise enda peale
võtnud Nelli Teataja reporter
Hillar Kohv. „Nüüd siis selgus
selle salatsemise põhjus – Ageli
leidis omale uue mehe ja petab
temaga Marekit.“
Tegevus vallandas mõistagi
pereväärtuste kaitsjate pahameeletormi. Kõrvuti Kohviga
on Jakobsonile mõistust pähe
suunama asunud endine Rakvere teatri koristaja, homoürituse tagant kraamimast keeldunud ja seetõttu ametist ilma

Alles märtsis nautisid Marek Veltmann ja Ageli Jakobson kihlusvilju, nüüd aga poseerib daam juba retsidivist
Ahto Kärdi rüpes. 
Erakogu
jäänud Innele Õispuu. „Ageli,
alles kuu aega tagasi kihlusid oma mehega ja juba uus?
Nalja teed või? Kas sul lastest
kahju üldse ei olegi?“ hurjutas
ta. „Kas usud, et see uus mees
, kes on töötu ja jagab igas
tutvusportaalis agaralt oma
andmeid, teeb su nüüd õnnelikuks?“
Veltmann märkis, et soovib
küll ennekõike rahu, kuid ei
tee fänniklubile ka mingeid
takistusi sõnumi levitamiseks.
Jakobsoni lahkumine olevat
olnud täiesti ootamatu ning
mees on sellest siiani šokis.
„Olin just vallamajja riideid
viimas, kui tagasi tulles avas-

klaasukseta
Leiliruum: 6 -16 m3
L 490 K 770 S 510
Kaal: 60 kg
249
298 €

€

Pliit "Alma"

Biokamin seinale
L 648 K 374 S 160
Kaal: 4,5 kg
72 €
56 €

Hakitud seebikas
Heausklik Veltmann ei
kahtlustanud seni midagi,
kuigi Jakobson juba ammu
saladuslikult ümber ühise
pesa telefoniga käis ja kellegagi kudrutas. „Eks see Kärt
sai vanglast välja ja hakkas
Facebooki teel mu naisele kirju saatma,“ tõdes raadiomees
tagantjärele tarkust. „Ühel

Kamin "Diana"

Saunaahi "F116"

8kW
L 925 K 800 S 550
Kaal: 79 kg
529
598 €

tasin, et teda pole. Telefon oli
välja lülitatud, Facebook blokeeritud,“ raporteeris DJ. „Ma
ei ole tal kunagi keelanud kuskil käia, aga niimoodi kellelegi
teatamata lahkuda, endal alla
aastane laps kodus?“

korral tõmbasin naisel telefoni
käest ja siis läks tal selle tagasi saamisega nii kiireks, et ei
jõudnud isegi kella kuuest seebikat lõpuni vaadata.“
Saatusel oli Sodiaagi kultusbaari lemmikule varuks
veel üks valus hoop: nädala
pärast naases Jakobson sündmuspaigale ning vedas politsei ja sotsiaaltöötajate eskordi
saatel minema ka viis ühist
ihuvilja, kes ametlikult daami
kui vallasema kontole jäävad.
Seda vaatamata tõsiasjale, et
Veltmann alles mõned päevad varem vanima poja Mairo
vihapurske ema aadressil
internetti riputas. Juhtunut
lähemalt kommenteerida polnud Kullamaa abivallavanem
Katrin Viksil avaliku teabe seaduse perekonnaelu üksikasju
kirjeldavate andmete punktile
viidates võimalik.
Plaadijumal ise pole aega
kaotanud ning loodab juristi
abiga siiski lapsed enda tarre
tagasi saada. „Minul on kindel töökoht olemas, Agelil pole
mitte midagi,“ argumenteeris
Veltmann. „Miskipärast arvan,

€

5kW
L 390 K 780 S 390
Kaal: 57 kg
199
239 €

Ometi on ka Jakobsonil poolehoidjaid, kes komplitseeritud
pokkerimängus kaarte pisut
enam avada aitavad. Hoopis
teistsugune nägemus on näiteks Rummu avavangla veteranil Uno Kulleril. „Proovige
ise Ageli asemel olla, aastaid
kodus istuda ja lapsi sünnitada, aeg-ajalt selle eest ka kere
peale saada,“ lajatas ta. „Marek samal ajal ei osanud muud
teha kui mingit totakat raadiot
ehitada. See pläusäund ei tee
enam ammu ühtegi piiksu.“
Selliseid süüdistusi nimetas
Veltmann otsesõnu täielikuks
jamaks, sest Jakobsoni väited
rääkivat siinkohal iseendale vastu. „Läheb esmaspäeval
minu juurest minema ja siis
neljapäeval tuleb rääkima, et
tal on sinikad. Kui mina need
tekitasin, miks ta siis kohe valda ei jooksnud?“ arutles DJ, kellel tõenäoline pärissüüdlanegi
varnast võtta. „Küllap see Kärt
oli, varemgi on kuulda olnud, et
tal päris kõva löögirusikas on.“
KAUR PAVES

Kaminasüdamik "Jokker"

€

12kW
L 692 K 520 S 400
Kaal: 107 kg
454 €
319

€

€

Pelletikaminad al 999 €
"Ketty"
6,2kW
L 456 K 884 S 507
Kaal: 90 kg
1126 €

Vangide ringkaitse

5.-31. MAI

Malmkamin "Elena”
5kW
L 320 K 625 S 480
Kaal: 66 kg
229
260 €

Hämmastav on Veltmanni
hinnangul see, kuidas lastekaitsjad naise tegevusele takka
kiidavad. „Saadet „Krimi“ vaadates näeme ju, kuidas politsei
suurimad pätidki koduuksele
viib, aga minu naist koju tuua ei
saa – täiskasvanud inimene pidi
ise kõike teadma,“ kurtis ta.
Austajaskonna jaoks tähendas sündmuste selline areng
mõistagi veelgi soojemat sümpaatiat ja lohutuspuhanguid
oma iidoli aadressil. Õispuu
hinnangul on see täiesti üle
mõistuse, kuidas sõidetakse
üle oma armastava mehe ja
nende viie ühise lapse tunnete.
„Kui Marekiga on nii eluhäda ta metsa saata, siis parem
valik oleks enne üksi edasi
minna kui mehega, kes otsib
armuafääre, käskides sind veel
veebikaamera ees alasti poosetada,“ õpetas ta.
Läänemaa juhtiv arvaja Malle Pilt pidas koguni vajalikuks
nimetada Jakobsoni poegimismasinaks, kellel kuppel ära
sõitnud. „Ei see naine aru pähe
võta. Tüdruk usub uut idülli,
kuid elu on näidanud midagi
muud,“ prognoosis ta. Veltmanni kohta teadis ta aga meenutada vaid meeletut töökust. „Rügas karjalaudas öösel ja päeval.“
Asjasse on nõu ja jõuga sek-

kunud ka Vaili Tuisk. „Tunnen
veel ühte, kes jättis oma mehe
maha ja kolis uuega kokku.
Aga oli üürike aeg seda ônne:
see, kelle juurde suure jooksuga läks, lôi ta sealt minema,“
pajatas elutark naine. „Tuleb
see aeg, kui Ageli on koos lastega tänaval.“
Jakobson ise suhtus avalikku debatti ükskõikselt ning
kutsus kõrvalisi isikuid üles
oma asjadega tegelema. „Enne
võiksite uurida, miks läksin,
kui mind süüdistate,“ kõlas
tema sõnum oponentidele. „Te
usute, et läksin lihtsalt niisama minema, aga nii see ei ole.“

999 €

Norra ahi “Salzburg”
Soojendusala 50 m2
Kaal: 610 kg
L 680 K 1458 S 480
2930 €

2490 €

TARTU, TURU 34 (KÜTTESALONG). TEL 59 118 119, tartu@kyttesalong.ee

JÕHVI, Lille 3 (Kaminapood), tel 33 22 033 • RAKVERE, Jaama 5 (Küttesalong), tel 55 86 786 • NARVA, Fama 4, tel 50 44 732.
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Lõika välja ja tule poodi

KINO
CINAMON

SOODUSKUPONG

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!

SINU

AUTO

5.05 kell 11.30, 13.45, 15.30,
17.40; 6.–7., 11.05 kell 12.45,
15; 8.–9.05 kell 12.45, 15, 17.15;
10.05 kell 12.45, 14.45, 17.05
Boss beebi

SUURPUHASTUST?

5.05 kell 16.30, 20; 6.–9., 11.05
kell 16.30, 20.15; 10.05 kell
17.15, 20.15 Ema soovid

SELLE KUPONGIGA

5.–9.10 kell 15.45, 18.30, 21.15;
10.05 kell 16.15, 21.30; 11.05
kell 16.15, 21.45 Galaktika
valvurid vol. 2

VAJAB

KÕIK PUHASTUSVAHENDID
meie kaupluses MAI lõpuni

20

%

-

5.05 kell 14; 6.–9., 11.05 kell
13.30; 10.05 kell 14.15 Kauni
tar ja koletis

autošampoonid
svammid
kuivatuslapid
vahad
poleerimispastad
pigieemaldajad
nahapuhastajad
salongihooldusvahendid jne

FI
OO
OS
FIL
I

ik

põ

AN
ST

KA

se

E

TE

a
Elv
Tamme
staadion

Ka

UD

RA

LIK NÕU
ASJATUNADPEALE!
KAUB

AUTOLACK-CENTER

AUTOKEEMIA
KAUPLUS

IA

RI

5.05 kell 22.20; 6.–11.05 kell
22.30 Nocturama

240 €

46 GERD ITC

ITU

KASTANI 46, TARTU

IA
RI

5.05 kell 14.30, 17.15, 19.45,
22.30; 6.–7., 10.05 kell 14.30,
17.30, 19.30; 8.–9.05 kell 14.30,
17.30, 19.30, 22.15; 11.05 kell
14.30, 17.30, 18.45 Kiired ja
vihased 8

Turvalukukomplekt
ASSA Entre
patenteeritud
südamikuga
ja lingiga

Kastani

MB

E - N 9 - 17 R 9 - 16
tel 733 3585, info@gerd.ee

LE

AUTOHOOLDUSVAHENDID
AEROSOOLVÄRVID

I
AL
KS
VA

NI
STA
KA

KAUPLUS

Salaagent

5.05 kell 14.45; 6.–11.05 kell
15.30 Hing anumas

492 €

VÕRU

12

Asume Lõunakeskuses
(Liuvälja ja Myfitnessi naabruses)

www.palmett.eu

5., 10.05 kell 12; 6.–9., 11.05
kell 11.30 Pingviinide marss 2.
Kutse
5.05 kell 21.45; 6.–11.05 kell
22 Päästik põhja
5., 11.05 kell 21.30; 8.–9.05
kell 19, 21; 10.05 kell 22.15
Salaagent

MERLE JÄÄGER
MEELIS FRIEDENTHALI NÄIDENDIS
LAVASTAJA TIIT PALU — KUNSTNIK MAARJA MEERU
VIDEOKUNSTNIK JANEK SAVOLAINEN — VALGUSKUNSTNIK KASPAR AUS
TŠELLOT MÄNGIB HEIKI PALM — LAIPA MÄNGIB SIIM SAREAL
AINULT 9 ETENDUST MAIS!
ESIETENDUS 5. MAIL
TARTU ÜLIKOOLI MUUSEUMI VANAS ANATOOMIKUMIS

EDISON

5.05 kell 18 Mailaul 2017: Priit
Strandberg & Maimu Jõgeda

6.05 kell 21.30 Steve Lury (UK)
& Andres Roots

RISTIISA PUBI

EESTI RAHVA MUUSEUM
5.05 kell 19 Dagö
10.05 kell 19 Trio Kärmas,
Agan, Maaker
11.05 kell 19 Smilers
13.05 kell 18 Siiri Sisask
14.05 kell 15 Stig Rästa

4.05 kell 21.30 Blue Dreams
6.05 kell 21.30 Raen Väikene
ROCK & ROLL
12.05 kell 21 J.M.K.E. Harja
bakter, V.P.J. Lendav Siga
TARTU ÜLIKOOLI AULA
14.05 kell 16 The Ilves Sisters

ERINEVATE TUBADE KLUBI

TIIGI SELTSIMAJA

4.05 kell 22 Mailaul 2017:
Projekt 7

5.05 kell 18 Riia Tehnikakol
ledži noortekoori Mits ja
Tartu noortekoori kevad
kontsert

5.05 kell 20 Mailaul 2017:
Lepatriinu & Joel Havea
GENIALISTIDE KLUBI

5.–11.05 kell 12.30 Smurfid:
Kadunud külake

VANEMUISE
KONTSERDIMAJA

6.05 kell 22 Mailaul 2017: Mike
Parker Trio & Puuluup

4.05 kell 19 Jarek Kasar

5.05 kell 19.20; 6.–11.05 kell
20 Stiilne lahkumine

JAANI KIRIK
4.05 kell 20 Mailaul 2017: Eeva
ja Villu Talsi, Lunau & Sund

14.05 kell 18 SWR raadio süm
fooniaorkester (Saksamaa)

NÄITUS

10.05 kell 19; 11.05 kell 17.05,
19.15 Eellinastused: Kuningas
Arthur: Mõõga legend

5.05 kell 12.15 Keskpäeva
muusika veerandtund, esinevad Rebekka Tutskanjuk (viiul)
ja Ebe Müntel (klaver)

KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU

6.–11.05 kell 11.45, 13.45 Eelli
nastused: Rokikoer

5.05 kell 22 Mailaul 2017: Mick
Pedaja

10.05 kell 19.15, 21.45; 11.05
kell 19.45, 22.15 Eellinastused:
Tulnukas: Covenant

9.05 kell 12.15 Keskpäeva
muusika veerandtund, esineb
Schola Gregoriana Tartuensis

kuni 31.05 Rukkilille laste
aia loovtööde näitus Kevade
värvid

5.05 kell 13.30 Saksa kino:
Offline – elu ei ole arvuti
mäng

12.05 kell 12.15 Keskpäeva
muusika veerandtund, esineb
Anna Humal (orel)

5.05 kell 19 Saksa kino: Rämp
sudetektiiv

6.05 kell 20 Mailaul 2017:
Silver Sepp

KONTSERT

Vaim masinas.
G. F. Parrot

PABERIMUUSEUM

5.05 kell 13; 6.–9., 11.05 kell
13.15; 10.05 kell 13.30 Salaka
val Urfin ja tema puusõdurid

5.05 kell 17.05; 6.–11.05 kell
17.45 Viimane sõna
147. HOOAEG

12.05 kell 21.30 Nedsaja Küla
Bänd

ANNELINNA RAAMATUKOGU
10.05 kell 18 Kella viiene viis
BIG BEN PUB
5.05 kell 21.30 Mode
6.05 kell 21.30 Kolumbus Kris

KARLOVA TEATER
8.05 kell 19 Kaunimate Aasta
te Vennaskonnna kevadkontsert Igavesti noor
LINNAMUUSEUM
11.05 kell 17.30 kontsert Pois
telt emadele

kuni 7.05 Jane Liivi maalinäitus
Õied

LINNARAAMATUKOGU
kuni 22.05 Andrus Peegli ja Ar
tur Kuusi ühisnäitus Joonista!
kuni 22.05 raamatunäitus Don
na Tartt’i raamatust Ohakalind
kuni 27.05 raamatunäitus En
disaegseid tegelusraamatuid
kuni 17.06 näitus Tõe ja Õiguse
Inimesed
TAMMELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 13.05 Delegatsioon K
maalinäitus Lipiti lapiti serviti

MUU
LINNARAAMATUKOGU
4.05 kell 18 Raamatuesitlus ja
vestlusõhtu, külas on raamatu
Minu Tansaania. Kaks aastat
safarit autor Maiki Udam
TAMMELINNA
RAAMATUKOGU
4.05 kell 17 Alari (Papa) Jan
soni uue luuleraamatu Pöörab
Ära esitlus

ARVAMUS
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Uuno Kivilinnast

Püüdlikkust peab pärssima?
Eestlaste töörügamist
on ikka hinnatud – miks
peakski täies jõus mees
pensioniea saabudes
jalad seinale viskama?
Nii pole minagi kojamehetööd kunagi paljuks
pidanud, ehkki vanus
lubaks juba rahulikumalt võtta. Ei suuda
lihtsalt töökultuuri
samamoodi suhtuda nagu Kaunase
puiesteele arusaamatut jalgrattateed
rajavad ehitusvellod,
kes tööpäeva alustuseks tund aega niisama traktorit soojendavad.

Annelinna häll
Kui juba midagi teed, siis
tee korralikult. Siin peitub ka
vastus küsimusele, miks minu
ja pikaajalisest EKRE liikmest
emakese Luule teed lahku läksid. Kui vägistajast isake Kalle
meie seast lahkus, töötas ema
postiljonina ja jättis sihilikult
mulle matusekutse toomata,
et ma ärasaatmisele ei pääseks.
Tõi alles siis, kui talitus juba
läbi oli. Sellist tööeetika rikkumist pole kahjuks võimalik
andestada.
Loomulik on eeskujuliku
soorituse eest ka normaalset
tasu saada. Kaunase puiestee
16 korteriühistul on sellega
küll tõsiseid probleeme, kuid
õnneks olen augustist ametlikult pensionil ning elan tormilise eluviisi juures kuidagi ära.
Koerapalgalistele pakub
teadupärast leevendust aasta
algus, kui maksuamet liigselt

kooritud pa lga
tagastab. Sellele jäin
lootma ka sel aastal, kui tuludeklaratsiooni täitma läksin
– õnneks paikneb vähemalt
see asutus suurimas linnaosas
Annelinnas, mitte jõukurite
kesklinnas, kuhu mitme bussiga vurama peab.

Tervis ennekõike
Saagi järele põrutasin ka sel
aastal. Pehmelt öeldes polnud
ma just meelitatud, kui selgus,
et tavapärase maksutagastuse asemel ootab mind kahe
tuluallika tõttu hoopis juurdemaks. Tegin kohapeal kõva
lärmi ja ähvardasin ametile
pommiähvarduse teha, kuid

TÜHJENDUSMÜÜK
Tartus Popsport! kontor-laos Tähe 131 ja
Zeppelini keskuses Turu 14

HINNAD ALL KUNI

www.popsport.ee

daam
jäi endale kindlaks.
Nii et siit kõva õppetund kõigile mitmel rindel
ponnistajatele: jälgige, et mitmes kohas maksuvaba miinimumiga ei arvestataks. Ülearu
suuri plaane pole mõtet kujuteldava rahasummaga samuti
teha. Märksõnaks olgu ikka
säästlikkus ja terved eluviisid.
Mitte nagu minu onu Toivol,
kes iga päev peab jalgrattaga 12
kilomeetrit Türile väntama, et
oma joomanälga rahuldada.
Minu suhtes jagub sellistel aga
kriitikat kuhjaga.
Kutsuksin üldse austajaid
üles elu positiivsemalt võtma.
Kui emeriitprofessor Mare
Lotile ja pensionär Aita Puri-

kule minu lood ei meeldi, pole
ju tarvis neid lugeda. Iga minu
lauset ei pea täht-tähelt ja tõsiselt lugema, ümbritsevas tasub
ka huumorit näha. Kui Lott
sõimab mind Kivilinna taadikõbiks, siis minu silmis on ta
vana lehm, kes Indias on, muide, püha loom.

IMRE VÄHI
rühmatreener, üheksakordne
Eesti meister klassikalises kulturismis

Kui linna esikulturist jõusaalis oma võimeid demonstreerib, jääb topsisõbrast fotograafil üle vaid toimuvat
konstateerida. 
KAUR PAVES
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REKLAAM

EHITUS

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

KINNISVARA MÜÜK

Neljapäev, 4. mai 2017
Noor pere soovib osta Tartus ga
raaži. Soovitatavalt otse omanikult.
Tel 58 232 707.
Ostan kinnisvara 7 päevaga.
www.kiiretehing.ee, tel 508 6958.
Ostan maja Tartus. Vastu pakkuda
2-toal mug korter Tartus ja suvi
la+komp. Tel 5817 2199.

Tel 7 420 240
504 8379
www.robinson.ee

Kinnisvarateenused aastast 1997

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

ÜÜRILE ANDA
1-toal ahik korter, san-remont
tehtud. Tel 5569 1050.
Kööktuba Vaba tn (16 m², ahiküte,
WC koridoris). Tel 503 1946.
Müügikoht turul (värsked liha- või
kalatooted). Tel 748 6863.

Aedade, väravate, väravaauto
maatika ja tõkkepuude müük ja
paigaldus. Tel 501 6453,
www.nr1aiad.ee
Aiameistrid - piirdeaedade ehi
tus, müük ja hooldus. Võrkaiad,
puitaiad, väravad, automaatika.
Tel 5907 1680, www.aiameistrid.ee
Betooni-, müüri- ja väiksemahu
lised ehitustööd. Tel 5634 5782.

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
2-toal ahik + õhksoojus korter
Tartu Karlovas (renoveeritud; 40,40
m²). Katrin, tel 5354 1283,
katrinkuusma@remax.ee

Ehitus, remont, siseviimistlus. Pikaajaline kogemus. Tel 5622 9840.

ÜÜRILE VÕTTA
1-toal korter. Tel 503 2345.
2-3-toal korter. Tel 5561 4114.
Otsime oma klientidele erinevaid
üürikortereid, maju, majaosasid
ja tube Tartus ja maakonnas. Aadlivilla Kinnisvara OÜ, tel 521 4672,
786 8087, Martin.
www.aadlivillakv.ee
Tuba Tartus naispensionärile.
Tel 5392 3357.

KOOLITUS

Plekitöökoda Tiigi 80 (hoovis):
painutamine ja paigaldus.
Tel 516 6152, info@plekitood.ee
Puusepa- ja ehitustööd, puit
hoonete, saunade, terrasside jm
ehitamine. Tel 5749 4994.

3-toal mug korter Jaama 77 (eh
1967. a, üp 66,8 m², 3/5, D, keskmine seisukord, rõdu, 65 000 €).
Kutseline maakler Sirle Uiga,
tel 526 4198, 786 8085,
www.aadlivillakv.ee Kutseline
maakler Sirle Uiga, tel 526 4198,
786 8085, www.aadlivillakv.ee
Elva linnapiiril müüa tiigiga suve
maja (52801:004:0174 ).
Tel 5669 3622,
viiendal.tanaval@gmail.com
Kinnistu Roiul, oja kaldal. Detailplaneering. Katrin, tel 5354 1283,
katrinkuusma@remax.ee

Sanitaar- ja kapitaalremont, ka
elektri- ja torutööd. Ehitus- ja
lammutustööd. Garantii.
Tel 5837 2544.
Sise- ja väliehitus, renoveerimine
vundamendist katuseni, kõik
materjalid, teostus, garantii.
Tel 5820 2040.

A-, B-, BE-, C-, CE-kat, veokijuhi
ameti- ja ADR- ning lõppastme
koolitused. Tel 507 8230, Kalda tee
30, www.sõiduõppe.ee
Arvuti algkoolitus. Algus 9. mail.
Hind 40 €. Täpsem info
tel 742 8000. www.nort.ee
Emajõe Keeltekool: uued kursu
sed. Tel 740 4050, info@emajoe.ee,
www.emajoe.ee.
Hüdrotõstuki ja troppija koolitus
Tartus 27. ja Tallinnas 15. mail
2017. Palume eelnevalt registreerida e-postile: info@kolmasaste.ee,
tel 524 6691
Personaalne (tahvel)arvuti, nuti
telefoni õpe - 10 € / 60 min.
Tel 5880 4321, tere@koodikiri.ee

KÜTE

Trepikodade remont kortermaja
des. Tel 518 7207, trepikoda.eu

Maja Kõrvekülas (tube 5, maaküte,
225 000 €). Katrin, tel 5354 1283,
katrinkuusma@remax.ee

Vesi, küte, kanal, vent - kõigi siseja väliosade paigaldus, materja
lid, teostus. Garantii. Tel 504 0334.

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

Viimistlus- ja remonttööd.
Tel 518 7207.

Müüa äri- ja elamumaad Lõunakeskuse lähedal. Omanikult.
Tel 5554 0831.

MATERJAL

Õuna-marjaaed ja 2 ha maad.
Tel 5624 9595.

KINNISVARA OST
3-toal korter Tartus. Raha olemas.
Tel 558 1346.
Garaaž Tartus. Tel 5811 3422.
Keskküttega korter Tartus.
Tel 5681 1160.

MÖÖBEL
Mööbli komisjonimüük, Puiestee
114. Müügil uus kõrgläikega köö
gimööbel. Avatud E-R 9.30-17.00,
L 10.00-15.00. Tel 5569 3580.

OTSIN TÖÖD
Diplomeeritud sotsiaaltöötaja
(bakalaureus) otsib tööd sotsiaalhoolekande valdkonnas.
Tel 5667 9373,
mihkel.kruusmaa@gmail.com

PAKUN TÖÖD
Haljasalade hoolduse ja prügiveoga tegelev firma pakub tööd
autojuhile, laadijale, mehha
nismijuhile, niitjale, koristajale.
Tööpiirkond – Tartu linn. Helistada
tööpäeviti kl 9–16 tel 5342 4856.
juri.kuropatkin@nvhooldus.ee

Müüa VW Passat Variant 1,8 kW,
bensiin, 1994. Praeguse omaniku käes 2006. aastast. Punane
(originaal). Läbisõit 253 000 km.
Ülevaatus ja kindlustus 17. aprillist
2017. Hind kokkuleppel.
Tel 5388 7102.

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

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

TEENUSED
Niitmine, trimmerdus,
heki- ja võsalõikus, äravedu.
Tänavakivi-, fassaadi- ja katusepesu.
Tel 5381 7161
info@hooldusproff.ee

Maamaja Tartu maakonda. Võib
olla hooldamata ja remonti vajav.
Tel 522 5495.
Maatükk, krunt metsatukaga.
Tel 5382 4774.
Metsakinnistud (ka läbiraiutud),
põllumaa ja raieõigus. Metsakin
nistute ost ka koos hoonetega,
hüpoteegiga, looduskaitsealade
ga ja kaasomandiga. Tel 523 4445.

Pakume tööd suvelillede müüjale
välitingimustes. Tel 521 1927,
vesneriaed@gmail.com

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

Pakun CE-kat juhile aasta ringi
tenditööd Baltikumis. Tel 507 2696.
Pesumaja REA võtab tööle tubli ja
kohusetundliku pesumaja töölise.
Asume Sepa 20, Tartu. Küsi julgelt
infot. Tel 747 7486.
Puitakende, uste tootja AS Finak
(Maramaal) pakub tööd kogemustega puidutislerile ja detailide
pahteldajatele. Tel 730 3465,
ira@finak.ee
Teedeehituse tööjuhile.
Tel 5663 5601.

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ
E T K N R 10.00 - 18.00 Telefon: 765 4202
Aadress: Ringtee 1, TARTU

HAUAPIIRDED VAASID PINGID

Teedeehitusel liiklusreguleerija
tele. Töö toimub üle Eesti.
Tel 5683 6040.

Hauakivide ja plaatide valmista
mine. Tel 5691 7488,
www.kiviraie.ee

Kaevetööd 6-25-tonniste ekskavaatoritega. Kallurveod: killustik,
purustatud betoon, liiv ja muld
koos transpordiga. Lammutus
tööd ja ehitusprahi utiliseerimi
ne. Tel 512 5350, info@relss.ee,
www.relss.ee
Kaevetööd, kaevamine, planeeri
mine, kanalisatsioon, septikute ja
imbväljakute paigaldus.
Tel 553 7638.
Kaevetööd, planeerimine mi
niekskavaatoriga JCB8018 Tartus
ja maakonnas, 25 € tund.
Tel 5818 5222.
Kanalisatsiooni ummistuste likvi
deerimine. Tel 735 3777, 5566 1888.
Katlamajade ehitus, remont ja
hooldus. Tel 735 3777, 5566 1888.
Kaubaveod ja kolimisteenused,
töötame iga päev Tel 522 5196.
Kellassepp Annelinna keskuses.
Ehte-, prilli- ja
kellaparandus.
Patareivahetus
vaid 4 €!

Teetöölistele, haljastustöölistele.
Tel 504 8778, 737 1770.

Kolimis- ja veoteenus.
Tel 502 0426.

Tootmismahtude jätkuva kasvu
tõttu ootab Trives OÜ oma tootmisüksustesse (tooriku ettevalmistus,
hööveldus, viimistlus ja pakkimine)
uusi, motiveeritud, teotahtelisi ja
positiivse ellusuhtumisega kollee
ge. Pakume stabiilset tööd, korralikku töötasu, toetavat meeskonda,
transpordikompensatsiooni,
ühisüritusi ja loomulikult põnevaid
väljakutseid. Tel 5344 5300,
cv@trives.ee,

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!

Turvatöötajale. Tööaeg nädalavahetustel. Sobib lisatööks!
Tel 5683 6040.

RIIDED
Jõe butiigis naiste pluusid,
kleidid, püksid, pintsakud (suured
numbrid!). Soola 10. FB: Jõe butiik
Jõe butiigis suur valik kasutatud
botaseid ja kontsakingi! Soola 10,
E-P 9-16. FB: Jõe butiik
Odavad rõivad, Kastani 121. Kogu
kaup -20%. E-R 10-18, L 10-15.

Kööktuba või 1-toal korter. Raha
olemas. Tel 5612 6628.

Liiv, kruus, killustik, muld koos
kohaletoomisega. Priit,
tel 5192 2327.

Puud (25-50 mm, 28-34 €, vedu
hinna sees). Tel 5381 3086.

Kodused elektritööd.
Tel 735 3777, 5566 1888.

Soodne hind majal Otepää lähedal
järve ääres. Notaritasu ja vajadusel
hindamisakti tasub müüja. Küsi lisa!
Katrin, tel 5354 1283,
katrinkuusma@remax.ee
Talukoht-maja kõrvalhoonetega
Pajusi vallas (3 ha). Tel 511 0681.

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

Müüa sõidukorras mopeed Delta,
dokumentideta. Tel 5373 8595.

Fekaalivedu Tartus ja Tartumaal, ka
laupäeviti ja pühapäeviti.
Tel 5340 2060,
Veodeestis@gmail.com

Lõhutud küttepuud koos kojuveoga (kask 33 €, lepp 30 €, metsakuiv okaspuu 30 €). Tel 5377 4476.

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

Katuste ja puitfassaadide ehitusja remonditööd. Tel 515 7062.

Liiv, kruus, killustik (veoga).
Tel 5821 2229.

Lõhutud kaseküttepuud (märg,
50 cm) veoga. Min kogus 2,2 rm.
Hind 36 €/rm. Tel 5612 7434.

Müüa Ford Fiesta (1996, mootor
korras, poritiiva ääred natuke roostes, 220 €). Tel 5597 3262.

Otsime hoidjat 1-aastasele poisile
Tähtveres. Tel 516 7731.

Katuse- ja fassaaditööd, vunda
mentide soojustamine ja remont,
eramud, korteriühistud.
Tel 5649 4929.

Kõik ehitustööd ühest kohast:
www.innover.ee. Tel 5904 2174.

Kuivad kütteklotsid ja kami
napuud, puit- ja turbabrikett,
küttegraanulid. Vedu tasuta.
Tel 523 8332, 433 3130.

Erinevat sorti kvaliteetsed kütte
puud veoga. Tel 529 2305,
734 9800, www.kasumetsa.ee
Kasepinnud (jämedad 30, 40, 50
cm, vedu, tšekk). Tel 5594 7098.
Kask 40 l võrgus - 2.20. Kojutoomine tasuta. Tel 521 2642.
Kask, lepp 30, 40, 50 cm, laotud
ruum. Tel. 557 6177,
Kuttepuud.com

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.
Müüa Ford Escort (66 kW, läbisõit
54 000 km). Tel 5344 5592.

Konditsioneeride kontroll, täit
mine ja remont Tartus.
Tel 506 9367, www.jaad.ee
Korstnapühkija Lõuna-Eestis.
Linnas ja maal. Järjekord kevadel
lühike. Ametlik akt. Tel 5191 6605.
Korstnapühkija. Puhas töö ja
soodne hind. Akt. Tel 505 0040,
korstmar@gmail.com
Abi san-tehnilistel töödel.
Tel 735 3777, 5566 1888.
Arboristitööd: (vilja)puud, hekid,
ohtlike puude hooldus ja raie.
Tel 5699 9884, laur@puujuuksur.ee
Boilerite puhastus, paigaldus ja
remont. Tel 518 7207.
Boilerite puhastus, veemõõtjate
vahetus, san-tehnilised tööd.
Tel 5646 9025, 734 8044.
Eesti ja välismaiste firmade (sh
km-kohuslased) ost, müük, muu
datuste vormistamine ja likvidee
rimine. Legal Baltic Inc OÜ,
tel 508 9565, www.vatnocorp.com
Elektritööd eraisikutele ja firma
dele! Tel 5137 844,
www.elekter24.ee

Korstnapühkija-pottsepp!
Töö kiire, hinnad soodsad!
Tel 5805 0201,
www.korstnapuhkimine.ee
Korteriühistu raamatupidamine,
revisjon. Tel 735 3777, 5566 1888.

Elektritööd. Tel 5609 3099.
Fekaalivedu (kuni 10 m³). Tellimine
tel 521 1125,
meitman.ou@gmail.com

Kändude freesimine, ohtlike
puude ja võsa raie. Tel 506 6550,
tauno@kännuhunt.ee

KUULUTUSED
REKLAAM
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Mullafreesimine, muruõhutami
ne ja samblaeemaldus väikeaeda
des. Kuulutus ei aegu.
Tel 5831 1411.

Aabitsad, fotod, piiblid, post
kaardid, teatmeteosed, doku
mendid, maakaardid jne.
Tel 5803 6752.

Muru niitmine, trimmerdamine,
hekkide pügamine. Tel 5341 2026,
517 5309, www.gramina.ee

Erinevate kollektsioonide ost mündid, märgid, fotod, õllepude
lid, paberrahad jm! Tel 5649 5292.

Uus vann vanasse vanni, garantii 3
a. Lisainfo tel 503 1943,
www.vannvannis.ee.
Muru niitmine, trimmerdamine,
hekkide pügamine ja kändude
freesimine. Tel 5346 1476,
www.niitmine.ee

prossid, sõrmused, käevõrud,
vanad kuld- ja hõbeehted. Huvitavad ka vanad raamatud, mööb
liesemed, nõud, kujud, maalid,
mänguasjad ja palju muud. Alati
aus asjaajamine ja parim hind!
Tel 5639 7329, Liina

OST

Ostan sellise kannu. Maksan 30 €.
Võib olla erineva pildiga! Tulen ise
kohale! Tel 5803 6752.

Vannide emailimine. Tel 557 0877.
Veame tasuta ära vanametalli,
kodumasinad, vanapaberi, akud.
Prahivedu prügimäele 5 €/m³.
Tel 5825 9300.
Veo- ja kolimisteenus kaubiku ja
furgooniga Tartust üle Eesti 7 päeva
nädalas. Tel 553 7638.

Veneaegsed ja vanemad rahad,
medalid, ordenid, rinnamärke,
dokumente, postkaarte, tehnika
ajakirju, raamatuid, kellasid ja
palju muud. Kõik vana huvitab!
Tel 5872 5458.

Plaanid kolida või said päranduseks korteri? Ostame üleliigse
vanakraami, raamatud!
Tel 5649 5292.
Hõbe, ehted, raamatud, märgid,
mündid, fotod, kunst jm! Ost
parima hinnaga, raha kohe!
Tel 5649 5292.

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

Muru õhutamine, samblatõrje ja
riisumine. Tel 5346 1476,
www.niitmine.ee

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

Sõled, prossid, setu ehted, mere
vaik, hõbeehted, kullast kellad ja
ehted! Raha kohe! Tel 5649 5292.

Ohtlike puude asjatundlik lange
tus, äravedu, viljapuude hooldus
jne. Tel 5818 5222, 2arboristi.ee

Katalüsaatorid, mikroskeemid,
transistorid, kondensaatorid,
hõbe jne. Tel 5634 3115.

Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.

Ohtlike puude langetus, kärpimi
ne, puuhooldus, hekkide lõikus,
jne. Kogemust 15 aastat.
Tel 5621 7955.
Ohtlike puude raie ja puude hool
dustööd. Tel 5686 6157,
info@nordicarb.ee.
Plekksepatööd. Rihmerk OÜ,
Ringtee 1, Tartu, tel 517 2156,
plekksepp@hot.ee,
www.rihmerk.eu

Veo- ja kolimisteenus täiskõrge
kaubikuga. Hinnad soodsad.Töötan
iga päev. Tel 502 2116.
Veotakso, kolimine, utiliseerimi
ne, laadijad, klaverite vedu jne.
Tel 5621 7955, www.kiiredkolijad.ee

Rakke- ja salvkaevude puhasta
mine, süvendamine, kaevamine ja
remont. Tel 5638 1774.
Rakkekaevude kaevamine, pu
hastamine ja remont. Rõngaste
vahetamine. Tel 557 4792,
Milar.Padu@mail.ee
Rehvivahetus. Plekkvelg 20 € / 4
tk. Valuvelg 25 € / 4 tk.
Tel 5837 2544.
San-tehnilised tööd, boilerid,
kraanid, wc-potid, vannid, vala
mud, torustik jne. Tel 5621 7955.
Septikute paigaldus ja müük. Tel
5757 0202, erlend@eestiseptik.ee
Soodne fekaalivedu Tartumaal.
Tel 5382 8791.
Tasuta vanaraua ja kodumasinate
äravedu. Välja arvatud külmikud ja
telerid. Tel 5386 9008.
Tänavakivide paigaldus, puit- ja
võrkaedade ehitus, haljastus
tööd. Tel 5599 8657.

VHS-kasseti ja slaidide digitali
seerimine. Tel 5808 4419,
fortiusfoto@gmail.com
Ääre- ja tänavakivide paigaldus
Tartus ja Tartumaal. Tel 5608 1282,
www.roadlink.ee

Maalid, ikoonid, graafika (ka
nõuka perioodist). Muuda kasutuna
seisev kunst rahaks! Tel 5649 5292.
Nahkköites raamatud „Kalevi
poeg“, „Eesti Vabadussõda 19181920“, „Kalevala“, „Eesti ajalugu“
jne. Maksan 100 €/tk.
Tel 5459 7300.

Bioenergeetika. Haiguste põhju
se diagnostika ja kõrvaldamine.
Tel 5823 1190.

62 a maja ja autoga naine. Kas
leidub mees, kes hoolib minust ja
minu kodust? Tel 5569 9574.

MÜÜK
Müüa küttepuid (28-32 €, vedu
hinna sees). Tel 5627 8248.

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

Tartu Rendibuss

AM-, A-, B-, BE-, C-, CE-kat, veo
kijuhi ADR- ja ametikoolitused.
Lõppastme- ja järelkoolitused.
Kalda tee 30, tel 507 8230,
www.sõiduõppe.ee
Vanavara (mündid, märgid, medalid, ordenid), kulla ja hõbeda kok
kuost. Meie pood asub aadressil:
J. Kuperjanovi 62, Tartu. Raha kohe
kätte! Tel 5815 0312,
www.emiliaantiik.ee

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

TEATER

Vanad raamatud, merevaigust
ehted, portselanist kujud, möö
bel, märgid, samovarid, medalid,
mündid, paberraha, postkaardid,
fotod, maalid, graafika jne.
Tel 5829 9810,
kristiinas95@gmail.com

Nõukogudeaegsed hõbedast
käevõrud kuni 50 €/tk! Raha kohe
kätte! Tel 5649 5292.
Nõukaaegsete märgikarpide, me
dalite, ordenite, fotoaparaatide,
mänguasjade jm ost!
Tel 5649 5292.

Ropkamõis lõngapood uus!
Saksamaa linane kangas 15 €/m
(särgid, kleidid), linane niit alates
12 €/kg, puuvillane lõim alates
8.50 €/kg. Ropkamõisa 10, Tartu.
NB! Leia meid Facebookist!
Tel 520 7727,
www.aardlakaubandus.ee

Ajaleht OÜ, Ülikooli 1, 51003 Tartu
Toimetus 730 4535
Reklaam 521 3038
Kuulutused 730 4455
tartuekspress.ee

Nõukogudeaegne kaubandu
se entsüklopeedia (Товарный
словарь, 9 köidet)! Tel 5649 5292.
Ostan parima hinnaga ümmar
guste või ovaalsete kividega
merevaigust kaelakee. Küsige
hinnapakkumist! Tel 5871 0351.

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

Vanad aabitsad, EW-aegsed
lasteraamatud ja muud vanad
raamatud (ka vene keeles). Tel
5649 5292.

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

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

TUTVUS

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

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

TERVIS

Vajad lahendust liiges- või
lihasvalule? Soovid nõustamist
kehalise aktiivsuse alal? Tule
füsioterapeudi vastuvõtule Tartus
Aardla 112. Tel 5190 0557,
www.ptfysio.ee

Vaas (20 €, võib ka teist värvi olla).
Tulen ise kohale! Tel 5803 6752.

Kauplus Inderlin ostab vanu raa
matuid, kunsti, hõbedat, ehteid,
märke, münte, nõusid jne.
Tel 5803 6752, Kompanii 4, Tartu
M. Bormeistri õlimaal. Paku ka
Uiga, Arraku, Uutmaa jt Eesti
kunstnike töid! Tel 5649 5292.

Puit-, kilp-, spoonparkett,
põrandate paigaldus ja hooldus.
Lihvimine, lakkimine, õlitamine.
Tel 522 7016,
lakoons.info@gmail.com
Raamatupidamisteenused, hinnad alates 24 eurot kuu. Raamatupidamine, mis toetab Sinu ettevõtte
edukust! Tel 5396 7381,
paludeoy@gmail.com

Tsaariaegsed hõberublad ja
kopikad, EW-aegsed mündid,
paberrahad jm. Parim hind!
Tel 5649 5292.

VABA AEG

Uuriripatsid kuni 300 €/tk! Paku
ka muid vanu märke, medaleid,
ordeneid! Tel 5649 5292.

Veneaegsed ja vanemad erinevad
naiste ehted: merevaigust kae
lakee (maksan kuni 800 €), sõled,

TÕNU SILLO
kiviraidur
Tartu
Tammelehe 4
738 3204
501 7237

HAUAKIVID
MATUSEPLAADID

Hauakivid ka tellija
materjalist-maakividest.
Vedu ja paigaldus.

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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NÜÜD AVATUD LÕUNAKESKUSES

NIKE FS LITE RUN 4
NAISTE JOOKSUJALATSID

80€

63€

12€

USA PRO RETUUSID

50€



32€

KARRIMOR MEESTE
JOOKSUKINDAD

2 = 48€

7.5€

REEBOK NAISTE
TREENINGJALATSID

50€

40€

20

% OFF

NIMI:
EMAIL:
1. Käesolev allahindluskupong annab 20% soodustust Sportsdirect.com
Lõunakeskuse kaupluses. 2. Kupong kehtib kuni 28/05/2017. 3. Ühe ostuga saab
realiseerida ainult ühe kupongi. 4. Kauplusel on õigus keelduda paljundatud,
muudetud või rikutud kupongide vastuvõtmisest. 5. Kupongil olevaid tingimusi
ega allahindlusprotsenti ei saa muuta ning kupongi ei saa vahetada raha vastu. 6.
Lõpliku vastuvõtmise otsustab kaupluse juhataja. 7. Kupongi ei saa realiseerida koos
teiste pakkumiste ega 20
kampaaniatega.
8. Pakkumine
PCNT SUND
ECHO kehtib kuni kaupa jätkub.

"1AA0A0!KKQOTT#

9

KARRIMOR HOT ROCK
MEESTE KÄIMISJALATSID

145€

58€

NIKE MEESTE
JALGPALLIJALATSID

80€

63€

KARRIMOR URBAN
NAISTE JOPE

145€

58€

ADIDAS QUESTAR
MEESTE T-SÄRK

2 = 38€

25€

KARRIMOR URBAN 30
SELJAKOTT

65€

26€

ADIDAS JUUNIORITE
JALGPALLIJALATSID

60€

