Teame Tartu kandist neid pallimängijad küll, kes 32-aastaselt
juba pillid kotti panid.
Tarmo Paju
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Kuku raadio, 23. mai

See auto võiks olla päriselt sinu!
LOOSIME ühele õnnelikule
püksikandjale
JETTA PÄRISEKS!
Kui ostad FlexiWork tööpüksid
tavahinnaga, saad loosikupongile
lisaks kapuutsiga pusa
TASUTA kaasa.
art 2823/0400
(pusa väärtus 55 €)

Lihtne! Sina ostad Tamrexi kauplusest
SNICKERS Workwear FlexiWork tööpüksid,
meie anname sulle loosikupongi.

1 paar pükse = 1 loosikupong

Mida rohkem FlexiWork tööpükse ostad, seda suurem on võiduvõimalus.

6902/0404

6902/8604

6902/8704

6902/9504

6903/0404

6902/8704

6905/8604

6905/8704

132 € 132 € 132 € 132 € 120 € 120 € 108 € 108 €

6904/8704

90 €

FLEXI kampaania kestab 01.04–15.06.2017. Loosimine toimub 20.06.2017. Kampaania ei kehti laste pükste ostu puhul. Lisainfo ja kampaania reeglid www.tamrex.ee

TAMREX OHUTUSE OÜ
TALLINN
Laki 5, Pärnu mnt 130, Katusepapi 35

TARTU
Aardla 114, Ringtee 37a

Tel 654 9900 Faks 654 9901 e-post: tamrex@tamrex.ee www.tamrex.ee
PÄRNU
Riia mnt 169a, Savi 3

RAKVERE
Pikk 2

VILJANDI
Riia mnt 42a

JÕHVI
Tartu mnt 30

VÕRU
Piiri 2

VALGA
Vabaduse 39

NARVA
Maslovi 1

HAAPSALU
Ehitajate tee 2a

PAIDE
Pikk 2

JÕGEVA
Tallinna mnt 7

TÜRI
Türi-Alliku

RAPLA
Tallinna mnt 2a
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Pensionär äsab ÜHISTUMAFFIALE
Tolstoi tänava sangar
Eldur Pärna tõotab
ühisköögis laamendavad
kriminaalid põlvili suruda – kui see ka tema elu
viimaseks teoks peaks
jääma.
Pensionär Pärna plaanile
vanaduspõlv Karlova vaikuses
veeta on kriipsu peale tõmma
nud omalaadne majaplanee
ring, mis ta ühes kahe naabri
ga ühiskööki sunnib. Viimased
aga on vanahärra väitel hoones
vägivalla toel kehtima pannud
oma reeglid, mis valge inimese
käitumismallidega kokku ei
taha käia.

Rumal omasooihar
Säästliku meelega Pärna ei
suuda sallida, kuidas ühisruu
mides, mille veearve mõistagi
samuti solidaarselt jaguneb,
alalõpmata pesumasin undab
ja kraan jookseb. „Palun mulle
vett mitte nii palju peale tõm
mata, ma ei jõua seda enam
kinni maksta,“ ahastas ta. „Las
maksab see, kes pesu peseb ja
iga päev ennast vannitab.“
Korteriühistu revidendi Anu
Undi väitel ei suuda Pärna
lihtsalt mõista, kuidas kaas
omandis kulude jaotamine
käib. „Veemõõtur on kolme
korteri peale üks ja vastavalt
näidule jagatakse kulu korteri
te vahel, arvestades seal elavate

Eldur Pärna on juhtunust õppinud vaid üht: riigi abile
tavakodanikul loota pole mõtet. 
KAUR PAVES
inimeste arvu,“ selgitas ta.
Mure vee pärast on kõigest
Pärna kannatuste jäämäe ti
puks. Tema süüdistuste ko
haselt rakendab kokk Tiivi
Petrova korteris elutsev eks
vang Aavo Loorits oma taht
mise läbisurumiseks terrorit,
olles lõhkunud ka köögiuk
se. „Mind on lubatud tappa,
mitmel korral kallale tuldud,
viimati ründas Petrova kinga
kontsaga vastu pead tagudes,
põletikuga käin nahaarsti juu
res. Prillid lõhkus kah ära,“ vu
ristas pensionär. „Nende väike
laps on juba nii tark, et oskab
remonditud truubi peale kirju
tada pede ja loll.“
Maffialaadset tegevust toe
tab Pärna hinnangul korteri

ühistu juhatus, kes teda ja teist
kaasomandis kannatajat Olga
Kubrjakovat taga kiusab, maja
jõukuritele aga üha uusi soo
dustusi loob. „Keldris on teil
kraan kahe veemõõtja vahel
autode pesemiseks, välissei
nas aga prožektor väljavalitute
jaoks või ühe romu valvami
seks,“ süüdistas ta. „Kes on
endale ostnud maffiaühistult
kaks parkimiskohta puukuu
ride ette?“

ETKVLi hingus
Undi sõnul on Pärna kaebu
sed naabrite kohta vaieldavad,
sealjuures näiteks ukse lõhku
mine kindlasti liialdatud ning
toimingust ei puudu ka kae
baja enda roll. „Pärna vahetas

köögi välisuksel luku, keeras
ukse lukku, keegi ei pääsenud
sealtkaudu sisse ega välja,“
meenutas ta. „Seepeale naab
rimees lõhkus luku, nii et uks
jäi terveks, kuid lukku keerata
enam ei saa.“
Samuti jättis Pärna oma
aegreas mainimata, et eelmise
aasta juunis võttis ta naabrite
sooja vee boileri köögiseinalt
maha ja viskas aknast välja
ning vedas õue ka häiriva pe
sumasina. Mis veel hullem,
detsembris lennutas omakoh
tuihalus ta koguni kriminaal
menetlusse. „Virutas malakaga
naabrile pähe, tekitades lahtise
haava,“ rääkis Unt.
Ometi on Pärna täielikult
veendunud, et selles etendu
ses tema ohvrirolli mängib.
Muu hulgas pressivat ühistu
temalt välja veearveid, mis
tegelikkuses juba ammu ta
sutud on. „See on juhatuse
liikme Katrin Ermeli kaval
plaan, eks tal jääb omale maja
ehitades raha puudu. Pügavad
majarahvast nagu lambaid,“
arvas ta end teadvat. „Raha
mul ühistu käest vaja pole,
tahaks lihtsalt, et nad raama
tupidamise korda teeks ja lõp
peks ära see, et kogu aeg minu
käest ülearu küsitakse.“
Maikuu seisuga on Pärna
ühistule võlgu 220,56 eurot
kommunaalteenuste kasuta
mise eest. „Tal on maksmata

eelmise aasta detsembri ja
alanud aasta jaanuari arve.
Ise väidab, et on maksnud,
kuid ühistu pangakontol neid
ei kajastu,“ raporteeris Unt.
„Ühistu juhatus on palunud
tal esitada oma pangakontost
väljavõtted võlgnevuse maks
mise kohta, kuid Pärna pole
neid esitanud.“
Lisaks nörritab Pärnat ühis
tu juhatusele määratud sõidu
kompensatsiooni suurus – 500
eurot aastas olevat liig mis liig.
„Küllap käiakse seenel, süües
kasvab isu. Harjutud elama
ETKVLi kombel,“ spekuleeris
ta.

Kirsturaha jääb
puutumata
Undi hinnangul tegeleb
Pärna siingi lihtlabase blufiga,
sest majandusaasta aruanne
vaadatakse ühiselt läbi igal
aastal. „Pärna on koosolekust
alati osa võtnud ja kordagi pole
ta avaldanud pahameelt auto
kompensatsiooni maksmise
üle, sest kõik majaelanikud
teavad, et see raha kulub ko
jamehele palga maksmiseks,“
paljastus tõde.
Kõigele vaatamata ei jäta
söakas seenior jonni ning pole
lõplikult maha matnud ka loo
tust kolmanda võimu kaudu
õigus majja nõuda. Selleks va
jab mees aga riigi tuge.

LASTE VABARIIK LÕUNA-EESTIS!
7. juuni
8. juuni
9. juuni
10. juuni

VASTSELIINA
VÕRU
RÕUGE
12. juuli
ANTSLA
13. juuli
14. juuli
15. juuli
20. juuni OTEPÄÄ
21. juuni TÕRVA
22. juuni VALGA
lastevabariik.ee

Tasuta!

TARTU
ELVA
ÜLENURME
ALATSKIVI

KAUR PAVES

UUDISED

Neljapäev, 25. mai 2017

3

LAUSEGA

LUGEJA KIRI

Hess leekides
Pühapäeva varahommikul
süttis Anne tänava Hesburgeris fritüür, mis tuli kustutada tulekustutustekiga.

73%

Tartu juhtivas autoesinduses müüdud sõidukitest olid
mullu tuttuued.

Mõisavahes suveks
kiirus maas
18. augustini on Mõisavahe
tänava rekonstrueerimise
tõttu liiklemine piiratud lõigul Mõisavahe 21b - Nõlvaku 19. Kiirus on kärbitud 30
km/h ja avatuks jääb 1+1 sõidurada.

Telepeatus nihkub
Programmi eesmärk on ühene – et 2015. aasta novembris Riia tänaval juhtunu laadseid surmasõite enam iial ei esineks. 
PPA

Liikluses on sihiks null
Poolsajandi keskpaigani
kehtima hakkav Tartu
liiklusohutusprogramm
kehtestab vikatimehele
nulltolerantsi.
15. juunini linna kodulehel
avalikul väljapanekul ilutseva
dokumendi võiks kokku võtta
lihtsakoelise tõdemusega: liik
lus peab saama ohutum. „Kui
varem oli välja toodud huk
kunute arv, siis antakse riigi
tasandil sisendiks kohalikele
omavalitsustele, et tulevikus
võiks olla nulltolerants ehk siis
null hukkunut, nagu eelmisel
aastal Tartus,“ resümeeris abi
linnapea Valvo Semilarski.

Puškinile appi
Peamine rõhk on abimee
ri sõnul pandud kooliteedele.
„Me oleme neid protsesse juba
algatanud ja sellel aastal saab
Puškini gümnaasium omale
korraliku liikluslahenduse,“ tõi
ta näite. „Pean siinkohal just
silmas üleminekuid, täienda
vat valgustust ülekäiguradadel
ja muid nüansse.“
Oma sisendi plaanidesse an
navad ka ettevalmistused ak
tiivseks rattaringluseks, mille
tulemusena rattaliiklus ilmselt
lähitulevikus linnapildis veelgi
suureneb. „See nõuab erilist
tähelepanu kergliiklejate tur
valisuse valdkonnas,“ tunnis
tas Semilarski. „Rääkimata

KATSED
BALLETIKLASSI
5-7 a lastele
kolmapäeval,
31. mail
kell 18
Jakobi 41 (balletisaal katoliku koolis)
Täida avaldus: www.idatantsukool.ee
Info: 555 84 963

loomulikult teede ehitusest ja
planeeritavast tunnelist, via
duktist, mis kõik kokku peaks
tekitama väiksema õnnetuste
arvu.“
Opositsiooniline linnavoli
nik Jüri Ginter rõhutas samas,
et projekt kujuneb vägagi ku
lukaks. „Julgen väita, et siin
tekivad ka vastuolud üldpla
neeringuga. Kas see jääb liht
salt paberiks, sest eesmärk on
väga suur? Aga ma kardan, et
me seda ei saavuta,“ arutleb ta.

Arusaamatud ambitsioonid
Semilarski tõdes, et ülerii
gilised eesmärgid on karmid:
vähendada nii hukkunute
kui vigastatute arvu aastaks
2025 poole võrra. „Kui rääki
da kallidusest, siis tegelikult
on tegemist ikkagi väga olu
lise valdkonnaga,“ märkis ta.
„Kindlasti on paljudel meist
tuttavaid, kes on liiklusõnne
tuses vigastada saanud ja kelle
tervis ei pruugi taastuda.“
Samuti linnavalitsemisest
kõrvale jäetud Jüri Kõre hin
nangul on küsitav, kas linlased
avalikustatud projektist üldse
aru saavad. „Minu arusaamise
järgi teid ja tänavaid projektee
ritakse meil mingite norma
tiivide järgi, mida ei kehtesta
meie,“ arutles ta. „Nüüd me lu
bame näiteks meetme „eakate
ja puuetega liiklejate ohutus“

all projekteerimislahenduste
sõbralikumaks muutmist ehk
teiste sõnadega, me hakkame
neid normatiive muutma. Mil
lest lähtudes me neid muuda
me?“

Ratastooliga Kaarsillale
Semilarski lausus, et loomu
likult kehtivad kõikjal Eestis
samad standardid, kuid kerg
liikluskomisjonis on arutletud
sellegi üle, et Tartus võiks olla
mingisugune oma standard,
mis vaegliikujate ja –nägijate
arvamust alati arvestab. „Näi
teks Kaarsilla kaldenurk võiks
ikka jääda kuue, mitte soovi
tusliku kaheksa kuni kümne
protsendi peale, mis on selline
libe tee, kus võib-olla ratastoo
lis liikuja ikkagi ohtu satub,“
ütles ta.
Linnavolikogu esimees Vla
dimir Šokman võttis teema
kokku tõdemusega, et ehkki
preventiivsed meetmed on
väga kallid, läheb nende mit
terakendamine tavaliselt veel
kallimaks kaotatud inimelude
või elukvaliteedi kaudu. „Te
gelikult me räägimegi ju Tartu
standardist, mis peab kindlas
ti vastama minimaalselt riigis
kehtestatud nõuetele, aga on
nii mõneski punktis natukene
kõrgemate nõudmisega,“ sõnas
ta. „Me Tartus suudame veidi
rohkem.“

Puitmaterjal Annikorus

kuni -30%

KAUR PAVES

Sellest nädalast muutus sademeveetorustiku ehituse
tõttu bussiliinide 18 ja 19
ümbersõidumarsruut ning
ajutise Televisiooni bussipeatuse asukoht, mis tähistatakse Suurele kaarele Tamme puiestee ristmikust 25
meetrit raudtee suunas.

Tahvelarvutid
seenioritele
Terve kooliaasta eakate nutiringis vanemale generatsioonile nutiseadmete kasutamist
õpetanud Veeriku kooli viiendikud kinkisid viimases nutiringis koos partneritega osavõtjatele viis tahvelarvutit.

Värsked viidad
Linn asub paigaldama uhiuut
viidasüsteemi – sügiseks valmib kasutajauuring, millega
kaardistatakse linnas liikujate
ootused ja vajadused.

Kaubabetoonitootja Betoonimeister taaskäivitab Vahi
tehnopargis aasta tagasi
soetatud tehase ja betoonijääkide taaskasutusseadme.

Lõpp Atlantisele
1995. aastast linnarahvast
hullutanud ööklubi Atlantis
jagab piirkondliku konkurendi Club Tallinna kurba
saatust ja paneb uksed kinni.
Viimane võimalus endises
Kaunase restoranis muusikale anduda on laupäeval
2 Quick Starti saatel.

Karikale järele

Linnakirjanik jõel
Hooaja viimane Tartu Folgiklubi algab täna kell 19
Tartu Sisevete Saatkonnas.
Autoritunnis on linnakirjanik,
luuletaja ja laulusõnade sepistaja Kristiina Ehin.

SÄHVATUS

Betoonijäägid
taaskasutusse

Tammeka jalgpalliklubi ajaloolisele karikafinaalile Tallinnasse põrutab omasid
toetama ka kõigi aegade
mastaapseim fännireis. Bussid väljuvad Tamme staadionilt laupäeval kell 11.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

BEIBE BEIBE: lihtsalt tavapärane vaatepilt Tartu
Ekspressi kirjakastis.

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

4

KULTUUR

Neljapäev, 25. mai 2017
Lämmatava väikekodanluse
meeleheide viib Hedda Gableri
ajastus erakordsete manipulatsioonideni. 
TÕNIS JÄRS

Palametsa
pajatused
424.

Eriline elu iga hinnaga
Üle 40 aasta taas Vanemuise lavalaudadele
jõudnud Henrik Ibseni
draama „Hedda Gabler“ jääb küll truuks
originaalsele ajastule,
ent mõjub ehmatavalt
kõnetavalt ka tänastele
lumehelbekestele.

Nii et Päts oli julge ja hea
kõnemees, kes oskas
massidega suhelda, tunnistab W. Tomingas

Seni vaid iseenda tekste la
vastanud Mehis Pihla pidas
Ibsenit valikuna loogiliseks
jätkuks, sest soovis end ase
tada madistama materjaliga,
mis on end juba väga tugeva
dramaturgiana ajaloos keh
testanud. „Noore lavastajana
tahtsin ennast proovile panna
ja klassikalise dramaturgiaga
aega veeta, õppida parimatelt,“
kinnitas ta. „Ibsen on oma
žanris ju vaieldamatu tipp, see
tekst on tõepoolest hea.“
Esimest korda 1891. aastal
etendunud tükki on korduvalt
püütud muuta tänapäevase
maks: raamatute põletamise
asemel sülearvuteid sodiks
pekstud ja muud säärast. Pih
la pole seda teed siiski läinud.
„Tegelaste olemust tabab na
tuke paremini, kui ajastu kon
teksti lisada,“ põhjendas ta.

MAI
lõpuni
AKNAD
kuni

„Seal oli naise roll ju piiratum
kui praegu, sotsiaalsed reeglid
palju-palju kallutatumad nais
te vastu.“
Igavast väikekodanlikust
elust tüdinenud abielunaine
Hedda (Piret Laurimaa) asub
kõige ümbritsevaga ohjelda
matult manipuleerima. Pihla
väitel aga hakkavad materjali
süübides läbi kumama naise
käitumise motiivid ja see, et
tegelikult on ohvripositsioonil
just tema. „Lihtsalt selle mõist
miseks on vaja natuke avada
tema tegelase minevikku,“
lausus lavastaja. „See ongi hea
dramaturgia tunnus, et mõis
tad, kust tegelased tulevad ja
kuhu minna tahavad, et aru
saada nende traagikast.“

Keskpärasus traumeerib
1975. aastal „Hedda Gableri“
lavastanud Evald Hermaküla
lõi tükis ka ise näitlejana kaa
sa. „Minul seda kommet pole
olnud ja ei tea, kuhu peaksin
veel arenema, et need kaks po
sitsiooni korraga ära teostada
suudaksin,“ tunnistas Pihla.
Omaaegne näidend oli tä
nasest abstraktsem ja lihtsus
tavam. „Meie oleme üritanud

-65%

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

Järelmaksuvõimalus kuni 6 kuuks (intress 0%)
Palju eri mõõdus valmis aknaid laos!
Kaunase pst 25, TARTU
aknaari@city.ee
Tel 736 6886,
www.aknaari.city.ee
5645 2502, 501 6158

PUIDUST UKSED
TREPID
AKNAD

OÜ DOZ

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

väga sügavalt tegeleda tegelas
te psühholoogiaga ja istunud
pikalt selle otsas, miks nad nii
käituvad,“ tõi Pihla välja pea
mise erinevuse. „Samas räägi
takse, et Evald mängis selle nii
briljantselt maha, et küllap ta
ikka mänguline ja elav oli.“
Paralleeli tänapäevaga toob
aga sisse just Hedda lakkama
tu, totaalne ja järeleandma
tu võitlus selle eest, et tema
elu oleks eriline. „See paistab
praegu minuealiste seas ole
vat üks suuremaid püüdlusi ja
vastuolusid. Igaüks püüab ela
da oma elu kuidagigi eriliseks,
ükskõik milles see siis ka ei
väljenduks,“ kirjeldas lavasta
ja. „Hirm keskpärasuse, tavali
suse ees on see, mis meid kõiki
ajendab.“
See hirm muudabki „Hedda
Gableri“ nii värskeks, et seda
ka sada aastat hiljem ikka ja
jälle mängitakse. „Vaadates
oma tutvusringkonna prob
leeme, näen, et kui sul on head
eeldused, nagu Heddal, jõuda
kaugele ja lennata kõrgelt, siis
selle pealt „tavalist asja“ teha
võib niivõrd traumeerivalt mõ
juda,“ lausus ta.
KAUR PAVES
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Ainult Lõunakeskuse Klickis kuni mai lõpuni

EPILAATOR Silk•èpil® 3 SE3170

-13

-18

PARDEL 170-S

€

-20%
€

• FÖÖNID
• JUUKSESIRGENDAJAD
• PARDLID
• JUUKSELÕIKUSMASINAD

Sile nahk kerge vaevaga!

Lihtne ja nahalähedane raseerimine!

• massažirullikud masseerivad kergelt
nahapinda • 20 pintsetti eemaldavad
õrnalt karvad koos juurtega • sile nahk kuni
neljaks nädalaks • sisseehitatud valgustus

FÖÖN SALONDRY ACTIVE ION

29.

99

€

€

JUUKSESIRGENDAJA

24.

99

-19

• lõikab eri suundades kasvavad karvad
• pardlipea kohandub sellele avaldatava
survega • pestav • pika habeme trimmer
• töötab vooluvõrgust

42.99

-8

42.99

Juuksesirgendaja/lokitangid!
Võimas ja soodne föön!

42.99

• keraamilise kattega kuumutusplaadid
mõõtudega 28 x 100 mm • 6 astmeline
temperatuuri reguleerimine • sobib
pikkadele ja poolpikkadele juustele

23.

99

• Ioniseerimine
• 6 reguleeritavat temperatuuri
• külma õhu pahvak
soengu kinnitamiseks

23.99

15.

99

5

6

VABA AEG

Kariibi mere piraadid: Salazari kättemaks

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

Neljapäev, 25. mai 2017
Müüa mustmuld 6 €/m³.
Tel 5365 8185.

KINNISVARA MÜÜK

RIIDED
Kaubapesa: kasutatud riided, allahindlus kuni 50%. Tartu, Sõpruse
pst 8, E-R 10-18.

Tel 7 420 240
528 5880
www.robinson.ee

Kinnisvarateenused aastast 1997

CINAMON

26.–30.05 kell 17.05; 31.05–
1.06 kell 17 Tulnukas: Covenant

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!

1.06 kell 13, 15 Eellinastus:
Särts: Kosmose kangelane

26.–31.05 kell 12.30, 15; 1.06
kell 12.30, 13.30 Boss beebi

31.05–1.06 kell 17.05, 19.50
Eellinastus: Wonder Woman

KINO

26.05–1.06 kell 16.30, 21.50
Galaktika valvurid vol. 2

Yale pika sangaga
tabalukk

Yale alumiinium-seeria
karastatud terasest
pika sangaga tabalukk,
kaitstud plastikkattega
Sanga pikkus: 38mm
3 võtit
Soovitav
sisetingimustesse

26.05–1.06 kell 13.45 Lubadus
26.–31.05 kell 13, 16.15, 20.30;
1.06 kell 15.30, 20 Puhkuse
pantvangid
26.–31.05 kell 18.15; 1.06 kell
17.30 Ring

4,50 €
6€

26.05–1.06 kell 11.30 Rokikoer

26.05–1.06 kell 19.30 Stiilne
lahkumine

ia an
s
Aastor
re

Aedade, väravate, väravaautomaatika ja tõkkepuude müük ja
paigaldus. Tel 501 6453,
www.nr1aiad.ee

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

26.05–1.06 kell 19.15, 22.35
Kuningas Arthur: Mõõga
legend

26.05–1.06 kell 11.45 Smurfid: Kadunud külake

Tel 514 2173

Betooni-, müüri- ja väiksemahulised ehitustööd. Tel 5634 5782.

26.–31.05 kell 13.30, 22.25;
1.06 kell 22 Kiired ja vihased 8

Asume Lõunakeskuses
(Liuvälja ja Myfitnessi naabruses)

Ehitus-remondimees (tegelenud
14 a ehitus- ja remonditöödega,
olemas auto, haagis 3 x 1,5 m; tööriistad). Vajadusel paberimajandus
OÜ-ga. Töö kvaliteedi ja alkoholiga
muret pole. Oodatud ka väiksemad
tööd. Tel 5553 8686,
Vaikne15@gmail.com, Kalle
Katuse- ja fassaaditööd, vundamentide soojustamine ja remont,
eramud, korteriühistud.
Tel 5649 4929.
Katuste ja puitfassaadide ehitusja remonditööd. Tel 515 7062.
Korstnad ja katused. Töö kiire ja
korralik. Garantii. Tel 5625 1750,
tomeli.ee, outomeli@gmail.com

E-N 11-22; R-L 11-23
P 12 - 22

HIINA, NEPAALI JA TAI TOIDUD

Maitsvad ja teravad elamused valmivad nepali kokkade käe all

TOIT KOHAPEAL, KOJU JA KONTORISSE
küsi infot tel 747 7093, 5691 4817, kam296@hotmail.com
või vaata pakkumist: www.vagamama.weebly.com

ISIC kaardiga menüüst -10%
Söögi kaasa tellimine -10%

Kõik ehitustööd ühest kohast:
www.innover.ee. Tel 5904 2174.
Liiv, kruus, killustik (veoga).
Tel 5821 2229.

Garaažiboks Tartus Männi 8a.
Tel 510 2507,
e-post: aadoal@gmail.com
Väiksem privaatne osaliselt renoveeritud maja Vara vallas. Krunt
2,15 ha. Tel 506 4350.
Äri- ja elamumaad Lõunakeskuse
lähedal, omanikult. Tel 5554 0831.

KINNISVARA OST
1-2-toal remonti vajav korter
Tartus, vana talukoht, metsamaa!
Tel 5917 3602, tartu@solo.ee
1-toal korter, kööktuba või vahetada krundi vastu Tartu lähedal.
Tel 5612 6628.
3-toal rõduga korter Anne või
Kalda tee tänaval (5-korruselises
majas). Tel 5800 9290.
Garaaž Tartus. Tel 5811 3422.

Maja Tartus. Vastu pakkuda 2-toal
mug korter Tartus ja privaatne
maamaja. Tel 5817 2199.

Plekitöökoda Tiigi 80 (hoovis):
painutamine ja paigaldus.
Tel 516 6152, info@plekitood.ee

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

Puusepa- ja ehitustööd, puithoonete, saunade, terrasside jm
ehitamine. Tel 5749 4994.

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

Sanitaar- ja kapitaalremont, ka
elektri- ja torutööd. Ehitus- ja
lammutustööd. Garantii.
Tel 5837 2544.

KINNISVARA VAHETUS

Soodsad siseviimistlus- ja remonditööd. Tel 5606 4572.
Tänavakivide paigaldus, haljastustööd, piirdeaiad. Tel 5623
3867, www.clinkerservice.ee

• malm
• alumiinium
• roostevaba

786 8080, www.aadlivillakv.ee

Maamaja Tartu maakonda. Võib
olla hooldamata ja remonti vajav.
Tel 522 5495.

Sise- ja väliehitus, renoveerimine
vundamendist katuseni, kõik
materjalid, teostus, garantii.
Tel 5820 2040.

KEEVITUSTEENUS

Korterid, majad, majaosad
Tartus ja maakonnas.
Aitame kinnisvara
2-toal müümisel
ahik korter
vald,
jaRõngu
üürimisel.
Kõduküla, Tamme kvt 2, (üp 44 m²,
Kai Persidski, tel 5190 3394
2/2, kivimaja, uus elektrijuhtmestik,
Gert Suik, tel 515 3773
vajab remonti, 5900 €). Kutseline
742 0240
• www.robinson.ee
maakler
Peeter
Meus, tel 506 2212,

Keskküttega korter Tartus.
Tel 5681 1160.

www.palmett.eu
Ülikooli 2, III korrus, SEB pangahoones.
Sissepääs maja eest E-R 11-17 (Ülikooli tn)
Vanemuise pargi poolt lahtiolekuaegadel.

30 cm, 1 ruum = 37 € / 39 €
40 cm, 1 ruum = 34 € / 37 €
50 cm, 1 ruum = 32 € / 35 €
Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!

Alumiiniumkatuseredelite valmistamine. Tel 515 9155.

26.–30.05 kell 13.15, 14.30, 16,
17.15, 18.45, 20, 21.30; 31.05–
1.06 kell 13.15, 14.30, 16, 17.15,
18.45, 21.30 Kariibi mere
piraadid: Salazari kättemaks

LÕHUTUD KÜTTEPUUD
toores lepp / kask

Tänavakivide paigaldus, piiredaedade ehitus, haljastustööd,
lammutustööd. Tel 5599 8657.

Haluküte OÜ müüb lõhutud küttepuid lahtiselt, võrgus, konteineris
+ lõikamisjääke. Tel 504 3100.
Kask 40 l võrgus - 2.20. Kojutoomine tasuta. Tel 521 2642.
Kask, lepp 30, 40, 50 cm, laotud
ruum. Tel. 557 6177, Kuttepuud.com
Kuiv lepp 30, 40, 50 sm, väiksed
kogused. Tel 521 2015.
Kuiv must lepp 38 €/rm, poolkuiv
30 €/rm. Koormas 6, 5 või 10 rm.
Tel 5357 8375.
Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puit- ja turbabrikett,
küttegraanulid. Vedu tasuta.
Tel 523 8332, 433 3130.

Müüa JOOP! firma ülikond. Tehtud Šveitsis. Firma disainib ülikondi
ainult noortele. Tel 5661 9448.
Odavad rõivad, Kastani 121. Uus
kaup!. E-R 10-18, L 10-15.

SÕIDUKID
Auto keretööd, taastamine,
hooldus. Kõik uued ja kasutatud
detailid. Teostus. Garantii.
Tel 504 0334.
Müü oma auto meile. Sobiva
tehingu puhul raha kohe kätte.
Tel 5823 2707.
Müüa Ford Fiesta (1996, mootor
korras, poritiiva ääred natuke roostes, 250 €). Tel 5597 3262.

Lõhutud küttepuud koos kojuveoga (kask 33 €, lepp 30 €, metsakuiv okaspuu 30 €). Tel 5377 4476.
Puud (25-50 mm, 28-34 €, vedu
hinna sees). Tel 5381 3086.
Vana katuseroovitus 25x100 laud
ca 3-5 m pikad, osaliselt naelad
sees. Tartus. Tel 5894 1653.

LOOMAD
Koerte pügamine. Tel 5559 6964.

MÖÖBEL

Müüa minikallurid ANT 4x4 (koos
sahaga, kandevõimega 250 kg,
1400 €) ja Cormid (lintidega, kandevõime 400 kg, 2200 €).
Tel 517 3277.
Sõiduautode kokkuost. Väga
kiired tehingud! Raha kohe kätte!
Tel 553 3060, info@carus.ee

TEENUSED

Talu koos maaga. Tel 5620 4096.

1-toal korter Nõos (mug, avar, II k)
müüa või vahetada korteri vastu
Tartus. Tel 5365 5579.
Maja Elvas müüa või vahetada
maja või korterite vastu Tartus või
selle lähistel. Tel 5365 5579.

ÜÜRILE ANDA
Vanemale daamile anda üürile ilus
tuba Karlovas (20 m², köök 9 m²,
pikemaks ajaks). Tel 5193 9583.

KOOLITUS

Uus klienditool ISO Black C11
(must, 18 €, valikus erinevad värvid,
kõrgus 85 cm, laius 53 cm, sügavus
42 cm). Tel 5853 5601, info@
kontoriabi.ee, www.kontoriabi.ee

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

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

HAUAPIIRDED VAASID PINGID

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

Krohvimine Lõuna-Eestis. Kõik
krohvid. Ka trimmerdamine ja
võsalõikus. Tel 5620 4194.

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

PAKUN TÖÖD

MATERJAL
Liiv, kruus, muld, purustatud
kruus, sõelmed, killustik.
Tel 520 7101.

Erinevat sorti kvaliteetsed küttepuud veoga. Tel 529 2305,
734 9800, www.kasumetsa.ee

Haljastustöölistele, teetöölistele.
Tel 504 8778, 737 1770.
A-, B-, BE-, C-, CE-kat, veokijuhi
ameti- ja ADR- ning lõppastmekoolitused. Tel 507 8230, Kalda tee
30, www.sõiduõppe.ee
Emajõe Keeltekool: uued kursused. Tel 740 4050, info@emajoe.ee,
www.emajoe.ee.

KÜTE

Pesumaja Rea pakub tööd pesumaja töötajale. Tulla Sepa 20,
Tartu. Tel 747 7486.

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

Puitakende, uste tootja AS Finak
(Maramaal) pakub tööd kogemustega puidutislerile ja detailide
pahteldajatele. Tel 730 3465,
ira@finak.ee
Tänavakivi paigaldajale ja trassitöödele. Tel 5564 9350,
tiit@trassid.com

PÕLLUNDUS
Müüa hobusesõnnikut 80 l kottides. Hind 4.50 € kott. Transport
Tartu piires tasuta. Tel 565 3845.

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

REKLAAM

Neljapäev, 25. mai 2017
Aitame Sul alustada ettevõtlusega - koostame äri- ja turundusplaane. www.ideeturg.ee

Auru- ja teksiilipesuri rent Tartus.
Tel 517 3277, www.pesurid.ee
Boilerite puhastus, veemõõtjate
vahetus, san-tehnilised tööd. Tel
5646 9025, 734 8044.
Eesti ja välismaiste firmade (sh
km-kohuslased) ost, müük, muudatuste vormistamine ja likvideerimine. Legal Baltic Inc OÜ,
tel 508 9565, www.vatnocorp.com
Ehitus- ja viimistlustööd (eraisik,
KÜ-d, firmad jt). Avatäidete
paigaldus. Pikaajaline kogemus,
hinnad head, garantii. Tel 510 0645,
formcenter@gmail.com
Ehitus, remont ja siseviimistlustööd. Tel 5686 5118.
Elektritööd eraisikutele ja firmadele! Tel 5137 844, www.elekter24.ee
Elektritööd. Tel 5609 3099.
Fekaalivedu (kuni 10 m³). Tellimine
tel 521 1125,
meitman.ou@gmail.com

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

Kaevetööd 6-25-tonniste ekskavaatoritega. Kallurveod: killustik,
purustatud betoon, liiv ja muld
koos transpordiga. Lammutustööd ja ehitusprahi utiliseerimine. Tel 512 5350, info@relss.ee,
www.relss.ee
Kanalisatsiooni, toru- ja elektritööd. Tel 735 3777, 5566 1888.

FIE Raivo Kägo. Likvideerin ummistusi 24/7. Tel 521 4808.
Haljastus- ja kaevetööd miniekskavaatoriga, Raudkäpp OÜ, tel
5568 2671, raudkapp@gmail.com

San-tehnilised tööd, boilerid,
kraanid, wc-potid, vannid, valamud, torustik jne. Tel 5621 7955.

Kolimis- ja veoteenus.
Tel 502 0426.
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.

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

TUTVUS
60+/182 mittesuitsetav sale mees
soovib tutvuda üksindust tundva
53-60 a naisterahvaga. Sobivusel
kooselu. Tel 5605 1196.

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

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

Käin Sinu ostunimekirja ja rahaga
toidupoes + 4 €. Tel 5880 4321
(E-R 10-17), tuuaviia@gmail.com

Feklaalivedu, ummistuste
likvideerimine, kanalisatsiooni
läbipesu. Tel 516 9117.

Reoveepuhastid, biopuhastid,
puurkaevud, maasoojuspuuraugud, hooldus, remont.
Tel 5851 5156,
hellikuvilla@gmail.com

Kandlemees Sander - kandlemuusika ja laulud Su peole!
Tel 504 3202,
simmaniduo@gmail.com

Korstnapühkija. Puhas töö ja
soodne hind. Akt. Tel 505 0040,
korstmar@gmail.com

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

Roostevaba boiler 200 l, riidekapid (enne 1940), metallist keldririiulid kastiga, värviline villane
lõng, lõim, vaibalõng, ühekordne
lõng. Tel 5647 1505.
Septikud, reoveemahutid otse
tootjalt ning vee- ja kanalisatsioonitööd. Tel 5306 5322,
info@reovesi.ee
Septikute paigaldus ja müük. Tel
5757 0202, erlend@eestiseptik.ee
Soodne fekaalivedu Tartumaal.
Tel 5382 8791.

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

Aabitsad, fotod, piiblid, postkaardid, teatmeteosed, dokumendid, maakaardid jne.
Tel 5803 6752.

Tasuta kodutehnika ja vanametalli äravedu. Välja arvatud
külmikud. Tel 5386 9008.

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

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

Ventilatsioon Tartus ja Lõuna-Eestis. Asulavent OÜ, info@asulavent.
ee, tel 504 1710, asulavent.ee

Ohtlike puude langetus, kärpimine, puuhooldus, hekkide lõikus,
jne. Kogemust 15 aastat.
Tel 5621 7955.

Veo- ja kolimisteenus kaubiku ja
furgooniga Tartust üle Eesti 7 päeva
nädalas. Tel 553 7638.

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

Plekksepatööd. Rihmerk OÜ,
Ringtee 1, Tartu, tel 517 2156,
plekksepp@hot.ee,
www.rihmerk.eu
Printerikassettide kiire täitmine!
E–R 9–17, Raekoja 13, Tartu.
Tel 744 1100, www.futari.ee

Jalgrataste müük, hooldus ja
remont. Master Sport OÜ Tartus
Aardla 6b, www.mastersport.ee,
tel 659 1109, info@mastersport.ee
Kaevetööd, kaevamine, planeerimine, kanalisatsioon, septikute ja
imbväljakute paigaldus.
Tel 553 7638.
Kaevetööd, planeerimine miniekskavaatoriga JCB8018 Tartus
ja maakonnas, 25 € tund.
Tel 5818 5222.

Puit-, kilp-, spoonparkett,
põrandate paigaldus ja hooldus.
Lihvimine, lakkimine, õlitamine.
Tel 522 7016,
lakoons.info@gmail.com
Rakkekaevude kaevamine, puhastamine ja remont. Rõngaste
vahetamine ja kaevupealsete
ehitus. Tel 557 4792.
Rakkekaevude kaevamine, puhastamine ja remont.
Tel 5638 1774.
Rehvivahetus. Plekkvelg 20 € / 4
tk. Valuvelg 25 € / 4 tk.
Tel 5837 2544.

Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.
Veotakso, kolimine, utiliseerimine, laadijad, klaverite vedu jne.
Tel 5621 7955, www.kiiredkolijad.ee
Videokassettide ja slaidide digitaliseerimine, video- ja printimisteenus, ürituste pildistamine. Tel
5808 4419, fortiusfoto@gmail.com

Vanad mündid, paberraha, märgid, medalid, postkaardid. Paku
ka kollektsioone. Hindamine
tasuta ja raha kohe kätte!
Tel 5590 6683.
Vanad raamatud, merevaigust
ehted, portselanist kujud, mööbel, märgid, samovarid, medalid,
mündid, paberraha, postkaardid,
fotod, maalid, graafika jne.
Tel 5829 9810,
kristiinas95@gmail.com

Vanavara (mündid, märgid, medalid, ordenid), kulla ja hõbeda kokkuost. Meie pood asub aadressil:
J. Kuperjanovi 62, Tartu. Raha kohe
kätte! Tel 5815 0312,
www.emiliaantiik.ee
Vene rahad, medalid, ordenid,
rinnamärgid, dokumendid,
postkaardid, tehnikaajakirjad,
raamatud, kellad jpm. Kõik vana
huvitab! Tel 5872 5458.
Veneaegsed fotoaparaadid ja
neile sobivad objektiivid.
Tel 5872 5458.

Embleem 100 €. Palun pakkuda ka
muid märke, embleeme, käelinte
jne. Raha kohe! Tel 5607 7449.

VABA AEG

Erinevate kollektsioonide ost mündid, märgid, fotod, õllepudelid, paberrahad jm! Tel 5649 5292.
Hõbe, raamatud, medalid, märgid, mündid, fotod, kunst jm! Ost
parima hinnaga, raha kohe!
Tel 5649 5292.
Hõbedast lusikad, pitsid, ehted,
esemed jm. Kokkuostudest kuni
kaks korda parem hind!
Tel 5649 5292.

Setu ehted - suured sõled, ketid,müntidest ehted jm! Tulen kohale,
raha kohe! Tel 5649 5292.
Sõled, prossid, setu ehted, merevaik, hõbeehted, kullast kellad ja
ehted! Raha kohe! Tel 5649 5292.
Tsaariaegsete hõberublade, kopikate, EW müntide, paberrahade
jm ost! Parim hind! Tel 5649 5292.
Täisnahkköites ENE. Maksan kuni
500 €! Raha kohe kätte!
Tel 5649 5292.

Veo- ja kolimisteenus täiskõrge
kaubikuga. Hinnad soodsad.Töötan
iga päev. Tel 502 2116.

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

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

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

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

Hekkide lõikamine ja muru niitmine. Tel 525 2862,
www.kobruleht.ee

Ostan parima hinnaga ümmarguste või ovaalsete kividega
merevaigust kaelakee. Küsige
hinnapakkumist! Tel 5871 0351.

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

Niidame muru ja trimmerdame
Lõuna-Eestis. Martin, tel 5351 0305.

Pesurid pakuvad puhastusteenust
ja puhastusseadmete renti Tartus.
Täpsema info saate tel 517 3277,
www.pesurid.ee

Nõukaaegsete märgikarpide, medalite, ordenite, fotoaparaatide,
mänguasjade jm ost!
Tel 5649 5292.

OST

Mullafreesimine, muruõhutamine ja samblaeemaldus väikeaedades. Kuulutus ei aegu.
Tel 5831 1411.

Muru niitmine, trimmerdamine,
hekkide pügamine ja kändude
freesimine. Tel 5346 1476,
www.niitmine.ee

Müntide, märkide, hõbeda, ehete
jm vanavara ost! Tasun hästi! Tulen
kohale! Tel 5607 7449.

Saunaahi. Hind soodne. Teen ka
ahjusid tellimise peale. Tartu.
Tel 5629 6070.

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

Heki pügamine, (ohtlike) puude
hooldus. Arboristi- ja aiatööd.
Tel 5699 9884, laur@puujuuksur.ee
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Kauplus Inderlin ostab vanu raamatuid, kunsti, hõbedat, ehteid,
märke, münte, nõusid jne.
Tel 5803 6752, Kompanii 4, Tartu
Maalid, ikoonid, graafika (ka
nõuka perioodist). Muuda kasutuna
seisev kunst rahaks! Tel 5649 5292.
Nahkköites raamatud „Kalevipoeg“, „Eesti Vabadussõda 19181920“, „Kalevala“, „Eesti ajalugu“
jne. Maksan 100 €/tk.
Tel 5459 7300.

Vanad mündid, medalid, ehted,
kotkaga märgid, linnapildiga
nõud! Raha kohe! Tel 5649 5292.

Nõukogudeaegn e kaubanduse entsüklopeedia (ТОВАРНЫЙ
СЛОВАРЬ, 9 köidet). Tel 5649 5292.

TÕNU SILLO
kiviraidur
Tartu
Tammelehe 4
738 3204
501 7237

HAUAKIVID
MATUSEPLAADID

Hauakivid ka tellija
materjalist-maakividest.
Vedu ja paigaldus.

Kõige rohkem
kuulutusi
soodsalt ja kiiresti!

.ee/kuulutus

alates 1 €

AM-, A-, B-, BE-, C-, CE-kat, veokijuhi ADR- ja ametikoolitused.
Lõppastme- ja järelkoolitused.
Kalda tee 30, tel 507 8230,
www.sõiduõppe.ee
Mai-Agate Väljataga „Praeguse
aja energiad, kuidas need meid
mõjutavad ja tundma panevad“
27.05 kl 16 Gildi 3. Vajalik eelnev
registreerimine.
www.helisevsonum.ee,
tel 503 5599.
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REKLAAM

www.ruukki .ee

RUUKKI
KATUS
Ainult üks saab
olla usaldusväärseim
Ruukki katusepaigaldusega võite olla
kindel, et Teie kodu on ilma eest kaitstud.
Katusetöödele kuni 5-aastane ja
katusematerjalidele kuni 50-aastane
Ruukki garantii.

Kutsu tasuta katusemeister kohe:

ruukki.ee/meister

Neljapäev, 25. mai 2017

