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Raatuse juhupussitaja jäi
aasta päti tiitlist napilt ilma
Tartu maakohtu käest sai
mullu taas kõige kõvemini sugeda vähetuntud
narkokurjategija, samas
kui linna jahmatanud
noakangelane pidi leppima hõbedase „autasuga“.
Traditsioonilise lihtsummeerimise teel reastatud
vanglakaristused näitavad,
et võrreldes 2016. aastaga on
kohtuhaamer märkimisväärselt raskemaks muutunud. Kui
mullu võis 25 tegusaima päti
hulka pääseda 3,5-aastase koguvangistusega (jättes arvestamata liitkaristused ja tingimata vabastused), siis tänavu
kujunes künniseks koguni
kuus aastaringi. Viiki lahutavad edetabelis kõikvõimalikud
rahalised väljamõistmised.

Ümarlaua needus
Kodumaise mehemeele
suurimaks häbiks läheb tiitel
sedapuhku idapiiri taha: massilise metamfetamiini smugeldamise eest korjas enim
vangla-aastaid Vene kodanik
Nikolay Vigovskiy. Tagatipuks
läkitatakse Vigovskiy lisakaristusena ühes kümneaastase
sissesõidukeeluga kodumaale
tagasi.
Hoopis rohkem tunneb lihtrahvas Karl Kristjan Nurmikut, kel koos sõbrapoiss Joosep
Mooriga üks veebruariõhtu
totaalselt käest libises. Pärast
ohjeldamatut käraka ja ecstasy tarbimist jõudsid Jõgeva
klassivennad vastu hommikut
Ümarlaua baari, kust edasi liiguti uue kamraadi korterisse
Raatuse tänaval.
Ootamatu väljaviskamine
tingis olukorra, kus Kivi tänava väikepoest tuli järjekordne
Laua viin, ent ka kööginugade
komplekt soetada, et seejärel
kättemaksu nõutama naasta.
Viinauimas Nurmik jõudiski
rappida kolme inimest, enne
kui mõistis, et on eksikombel
valesse korterisse sattunud.

TARTU

Tartu kohtumajas 2017. aastal mõistetud karistused
1

Nikolay Vigovskiy (3332 €)

2

Karl Kristjan Nurmik (9548,97 €)

3

Ilja Lilitškin (4497,76 €)

4

Andri Ladev (885,2 €)

10 a 6 k
10 a
9a2k
7a8k

5

Heino Mertsin (6626,63 €)

7a6k

6

Sulev Reidmaa (2839 €)

7a6k

7

Levan Jefremov (10180,38 €)

8

Oliver Kolde (7519,53 €)

7a

7a3k

9

Frank Vadi (3947,3 €)

7a

10

Kalmer Kolde (2970,53 €)

7a

11

Heinar Tüllinen (2665,15 €)

7a

12

Reido Savisaar (6380 €)

6 a 10 k

13

Margus Kuli (2741 €)

6 a 10 k

14

Sirli Põldoja (8525,1 €)

6a7k

15

Artur Kalashnikov (5917,74 €)

6a6k

16

Erki Johannson (3079 €)

6a6k

17

Margus Kapanen (2597 €)

6a6k

18

Keio Saluste (8478,8 €)

19

Aleksandr Valkov (11 486,7 €)

20

Andrei Dritšik (7173,32 €)

6a

21

Silver Kolde (3815,53 €)

6a

22

Karl Parts (2436,8 €)

6a

23

Erlend Saks (1598,8 €)

6a

24

Heino Hindre (1172 €)

6a

25

Karl Poolakese (379 €)

6a

Pronksimees Ilja Lilitškini
ampluaa on oluliselt laiem,
nii et süstemaatilist lubadeta
sõitu on teiste tempude seas
kummaline mainidagi. Lisaks
on endine MMA-võitleja Anne
kanali ees maha saanud korraliku peksmisega, tegelenud vägivalla ähvardusel väljapressimisega ning käidelnud suures
koguses kanepit ja hallutsinogeenseid seeni.
Kõige juurateadlikumaks
laureaadiks võib küllap pidada Andri Ladevit, kes on
peale varguste võtnud heaks
eksnaist relvataolise esemega
ähvardada, elukaaslase ja pisipõnni keeva veega üle valanud ning Fastersi restorani ees
kaaskodanikku väitsaga tor-

6a3k

kinud. Pikaajalises elupaigas
Tartu vanglas armastab ta aga
meeletus koguses kaebuseid
vorpida: küll pahandab teda
asjatu segamine lõuna ajal,
küll väärväited ajakirjanduses.

Koldede kolmik
Omamoodi vigurvänt on
Heino Mertsin, kes peale
amfetamiini ja teiste vägiainetega sahmerdamise on
silma torganud eriti kummaliste võõra vara omastamise
juhtumitega. Tema küüsi on
erinevatest Tartu ümbruskonna kauplustest sattunud nii
segisti, külmsuitsuskumbria
kui naiste raseerimiskomplekt
Gilette Venus.
Üldjoontes tuleb tõdeda, et

HÄÄ HIND!

56 488 967
www.vedamine.eu
andrus@vedamine.eu

6a

kindlaim tee pättide edetabelisse käib mastaapse narkokaubanduse kaudu, mille
eest tavapäraselt suurem ports
kurjategijaid ühekorraga oma
vitsad kätte saab. Näiteks kanepihuvilised vennad Oliver,
Kalmer ja Silver Kolde võivad
prokuratuuri buldogihammastest näiliselt süütu botaanikasõpruse kallal omajagu
pajatada.
Seevastu kõigist pattudest
halvima leiame alles 11. tabelirealt. Sai ju Nõo vallas joomakaaslase noaga teise ilma
saatnud Heinar Tüllinen vaid
seitse aastat. Häguse õhtu
järelkajana, kus süüdistatav
püüdis vahepeal ka kõrvaliste isikute sekkumisele viidata

(„Vaevalt, et kolmekesi viina
juues üks jõi pitsist ja kaks otse
pudelist,“ kõlas kohtunik Rutt
Teeveeri karm hinnang sündmuspaigalt leitud ühele pitsile
ja kahele poolikule viinapudelile), takistas kõrgemaid kohti
püüdmast viimaks puhtsüdamlik ülestunnistus ja ise
häirekeskusesse helistamine.
Kui 2016. aastal võitles tegusaim naiskriminaal välja 10.
koha, siis seekord tuli narkokaubitseja Sirli Põldojal leppida
14. positsiooniga. See-eest kaunistavad edurivi kaks vanema
põlvkonna pedofiili: alaealiste
pilastamise eest palju aastaid
pälvinud Sulev Reidmaa ja
Heino Hindre.
KAUR PAVES
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LUGEJA KIRI

Saatuslik detailplaneering röövib mitmeltki majaomanikult päikese.  MERIKE KOTTER

Kasutu nupp
Kuna silla alt praegu läbi ei
saa, on tulnud kasutada Emajõe-Kroonuaia fooriga ristmikku. Varem oli see seadistatud
normaalsemalt, kuid nüüdsest
olukorrast võib tuua eriti reljeefseid näiteid.
Inimene tuleb kesklinna
poolt ja tahab minna Supilinna
poole mööda Emajõe tänavat.
Jääb foori ees seisma ja ootab
ühe tsükli, teise tsükli ja kolmanda tsükli ajal ületab ristmiku punase jalakäijate fooritulega. Miks? Ta ei tulnud selle
peale, et selja taga on nupp.
Miks on seadistatud see nupuvajutus selliselt, et kindlasti
tuleb foor tellida ajal, kui liiklus
on sillalt Kroonuaia tänavasse
autodele roheline? Kui mõni
hetk hiljaks jääda, tuleb oodata
Emajõe tänava autotsükkel (jalakäijale jääb punaseks) ja seejärel veel Kroonuaia tsükkel (mis
on päris pikk). Tegelikult jõuaks
jalakäija üle ka siis, kui mõned
sekundid on Emajõe tänava autotsükkel käinud. Milleks üldse
seda nuppu seal vaja on?

Ahto Meho
alalise liikluskorralduse
peaspetsialist
Kui ristmikule ei lähene sõidukeid, on kõigis suundades
transpordifoorides punane tuli.
Sõiduki lähenedes fikseerib andur sõiduki ja annab foori rohelise tule. Kui sõidukeid on palju,
pikendab andur foori rohelise
tule aega kuni teatud piirini.
Kui ristmikul sõidukeid ei
ole, saab jalakäija nupule vajutamise järel kohe rohelise tule.
Kui jalakäija nupule vajutamise
ajal on fooris sõidukile roheline tuli, saab jalakäija rohelise
fooritule järgmises tsüklis. Vajalik on see seetõttu, et jalakäija ei astuks ette juba pöördel
olevale sõidukile. IB Foor OÜ
spetsialistid kontrollivad, kas
fooride töös on tekkinud kõrvalekaldeid, ja vajadusel korrastavad fooriprogrammi.
Jalakäijate väljakutsenupp
paiknes varem eraldi postiga
Kroonuaia silla põrkepiirde
juures. Paraku sõideti see post
aeg-ajalt maha, mistõttu tuli
väljakutsenupp ümber tõsta.
Ainus võimalus oli nupp paigaldada silla piirde külge.
Allikas: Tartu LV

LAUSEGA
nõudega tselluloositehase
kavandamise protsessiga
uuesti alustada.

Aupärg
bussijänestele
Lugejad valisid 29%-lise toetusega Tartu Ekspressi eelmise aasta parimaks artikliks
13. aprillil ilmunud monumentaalteose „Bussirebased
ei saa Facebooki vastu“, mis
õpetas ka senistele võhikutele, kuidas ühistranspordis
pileti eest maksmata liigelda.

160

Haigla laieneb
VALGUSE ARVELT
Raad kehtestas plaani
laiendada L. Puusepa
tänaval asuvat Maarjamõisa haiglakompleksi,
kuid ei arvestanud, et
kavandatav laiendus
jätab hoone vastas olevad eramud pimedusse.
Haigla vastas olevate eramute päikeseanalüüsidest
selgus, et hoone laiendamise järel on nendes korterites
päikesevalgust nõutud määral. Eramute L. Puusepa 15,
Tasuja 6, L. Puusepa 13 ja L.
Puusepa 11 elanikud peavad
aga linna tellitud analüüsi
tulemusi kallutatuteks ning
esitasid planeeringule hulga
vastuväiteid.

Kõrge avalik huvi
Kohalike väitel on päikeseanalüüsid tehtud nii,
et neist ei tuleks välja, kui
palju vähem päikesevalgust
võrreldes praeguse olukorraga nende kodudesse pärast
haiglahoone laienemist pääsema hakkab. Nad kaebasid,
et valgust mõõdeti vaid eramute esimese korruse korterites, kuid mitte kõrgematel
korrustel. Murelik rahvas tõi
välja, et kuna kõrgemal paistab päike pikemat aega, siis
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on nendel korrustel ka päikesevalguse kestuse muutus
suurem kui madalamal.
Linnavolikogu liige ja endine esimees Vladimir Šokman
on detailplaneeringu kehtestamise otsuses välja toonud,
et analüüside käigus hinnati
kõige halvemas olukorras
olevaid kortereid, milleks on
alati kõige madalama vaatluspunktiga elamispinnad.
„Kui seal on päikesevalgus
nõutud määral tagatud, siis
ei saa kuidagi väita, et kõrgemal korrusel oleks vähem
päikesevalgust,“ lisas Šokman. Standardi järgi ei ole
analüüsi puhul oluline üksnes päikesevalguse kestus,
vaid ka selle kestuse muutus.
Detailplaneeringu kehtestamises osalenud endine
abilinnapea Jarno Laur ütles,
et küsimus pole sugugi tulemuste kallutamises või muus
taolises. „Linn kui planeeringu kehtestaja kaalus planeeringu vastu protestinud
elanike õigusi ja huve ning
teiselt poolt avalikkuse huve,“
resümeeris ta. Lauri sõnul on
elanike kahju oluliselt kergekaalulisem kui haiglahoone
laiendamisest saadav kasu.
Haigla vastas oleva eramu
elanik märkis, et detailpla-

neering, mis määrab Maarjamõisa haigla laienemise,
kehtestati linnavolikogu istungil, kuigi planeeringu dokumendid olid puudulikud.
Viidates menetlusprotsessile
on sõnaka linlase sõnul pärast maavanemalt saadud
kinnitust muudetud detailplaneeringu põhikirja ja seletuskirja ning tehtud uus
päikeseanalüüs.

Jaht broileritele
„Tegu on menetlusnormide
rikkumisega. Ei oska öelda,
kas volikogu liikmed ei tutvunud materjalidega või on
nad poliitbroilerid, kes tõstavad käe siis, kui kästakse,“
ütles Maarjamõisa haiglaga
maid jagav elanik. Laur aga
detailplaneeringu menetlusviga enda sõnul kommenteerida ei oska.
Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja Urmas Ahven ei soovinud samuti Puusepa tänava
detailplaneeringust rääkida.
Volikogu arengu- ja planeerimiskomisjoni liige Verni
Loodmaa aga teatas, et selle
juhtumi kommenteerimiseks tal aega ei ole.

liiklusõnnetust leidis mullu
aset Riia ringil, mis tegi sellest liikluskindlustusfondi
andmetel vabariigi kõige
ohtlikuma ristmiku.

Pigipõleng
Tervishoius
16. jaanuari hilisõhtul süttis
Tervishoiu tänaval asuva eramaja korsten. Pigipõlengust
oli korsten sedavõrd kuumenenud, et selle lähedusse ulatuvad konstruktsioonid hakkasid suitsema ning
korstnasse tekkinud pragudest hakkas ruumidesse imbuma suitsu.

Lõhnamaias kurikael
15. jaanuaril pidas turvatöötaja Riia tänava kaupluses
kinni 35-aastase härrasmehe, kes püüdis varastada lõhnaõli.

Jäärada paisjärvele
Linn andis loa Ilmatsalu paisjärvele autode jääraja rajamiseks ja treeningsõitude korraldamiseks.

33 kehakultuuri
Sel aastal on spordiklubidele
ja -koolidele antava pearaha
määraks 234 eurot ja toetust saavate laste ja noorte
koguarvuks 6395. Linna toetatud klubides tegeldakse
33 erineva spordialaga, suurem huvi on Tartu noortel
jätkuvalt jalgpalli, ujumise ja
võimlemise vastu.

Suur malesimultaan
Täna kell 18 kõneleb suurmeister Jaan Ehlvest ERM-i
Sillal Paul Kerese 102. sünniaastapäeva puhul legendi
tähendusest Eesti ja eesti
maleajaloos ning annab seejärel valitud malesõpradele
simultaani 30 laual.

Virtuoos raekojas

Muretsejad
tagajalgadel
Täna annab teadlaste ja linnakodanike aktiivgrupp linnavolikogule üle rohkem kui
700 allkirjaga pöördumise

SÄHVATUS

Klaverivirtuoos Kirill Lissijenko annab reedel kell 18
raekoja saalis kontserdi, mille kavast leiab nii Mozarti,
Schumanni, Tšaikovski kui
Bizet’.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

PUUKUURI ELAMA:
uljas kodanik müüb
abihoonet ja puukuuriks mõeldud ehitist
süüdimatult eluhoonena. 
CITY24.EE
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Palametsa
pajatused
450.

Mehenässi seksuaalsusest Balti medalikunstini
Kunstimajas täna üheaegselt avatavad kolm
näitust tervitavad juubeliaastat mitmekülgse
huumoriprisma kaudu.

Näiliselt tundetud loomatümikad võivad kunstniku käe kaudu edasi anda hiiglaslikke
mõttelende. 
ERJA KÄRKKÄINEN

Suures saalis aitab vaesemad velled hädast välja Soome
kunstnike Anssi Hanhela ja
Erja Kärkkäineni ühisnäitus
„Uus maastik“, mis vaatleb
ümbritsevat maailma kolmest
lähtepunktist: inimese suhe
ühiskonna, teiste indiviidide
ja loodusega. Hanhelale võib
maastik iga kord olla täiesti
värske kogemus ning uue elu
lootustandev algus. Kärkkäinen aga maalib oma tundeid,
andes neid edasi loomade ja
looduse abil. Koos moodustub
kahte lähenemist ühendav uus
maastik, mis on nähtud kummalise huumoriprisma kaudu.

Vanad sõbrad

Kahele saatele kulus ikka
terve pikk päev. Tasu selle
eest ei olnud just suur, aga
mulle kulus lisana põhipalgale marjaks ära.

Hanhela on Oulus elav maalikunstnik, kes päevikuvormis
maalib keskealise mehe elu,
jäädvustades nii oma seksuaalsust, ahistavat ühiskonda kui
kooselu naisega. Analüüsides
ja süstematiseerides kunsti kaudu tundeid, naerab ta
mürinal kõige üle. 1980ndatel
Soome kunstiellu saabunud
Hanhela on varem nii Eestis
kui Tartuski näitustel osalenud, viimati 2015. aastal meie
oma Kunstimajas Lapimaa
kunstnike ühisprojektis „Kuidas lugeda pimedas?“.
Samas linnas resideeriv
teatritaustaga maalikunstnik
Kärkkäinen on jõudnud tööd
rügada lavastaja, stsenaristi
ja lavakunsti õppejõuna. Kirjalikul ja visuaalsel narratiivil
on oluline roll ka tema lavastuslikes projektides ning kogu
tema praktikat iseloomustab

interdistsiplinaarsus. Sobiva
meediumi määrab projekt:
Kärkkinen osaleb näitustel
2012. aastast ning on viimastel
aastatel teinud palju koostööd
just Hanhelaga.
Kell 16.30 langeb väikeses
saalis saladuseloor Tõnis Vindi plakatikujunduste valikut
tutvustavalt näituselt. Kujundas ju Vint oma esimesed plakatid juba 1960. aastate lõpus
vahetult peale ERKI lõpetamist piimatööstusele ja muusikaüritustele. Kuigi ka neis on
hilisemast ajast tuttavaid vindilikke jooni ning elemente,
võime nende puhul siiski rääkida pigem kümnendile omasest kujunduskeelest.
Tõeliseks Vindi tour de
force’iks saab lugeda komplekti

Angaar
üürile

2017. ja 2018. a. sündinud lastele on

Kümnes šanss
Juba kell 16 kuulutatakse
monumentaalgaleriis avatuks
kümnes Balti medalikunsti

triennaal alapealkirjaga „Balti ühtsus“. Alates 1986. aastast
on Leedu medalikunstnikud
koostöös sealse kunstnike
liiduga triennaali organiseerinud ning sel aastal on kümnenda juubeli puhul kutsutud
peale Balti riikide kunstnikke
ka Poolast ja Rootsist.
Seoses kõigi Baltimaade
peagi läheneva sajanda juubeliga on näitusele valitud sada
teost ning väljapanek käib läbi
kõik osalevad riigid. Asjaosaliste kinnitusel on medalil kui
kunstivormil lihtsalt sedavõrd
palju eeliseid, et ümmarguse
tähtpäeva tähistamiseks sobida: see on pikaealine, lihtsasti
levitatav ning mälestab erinevaid sündmusi, ideid ja isikuid.
KAUR PAVES

Metafoorid kodule
Kunstimuuseumis avatakse täna kell 18 noorte
eesti kunstnike grupinäitus „Metafoorid kodule“,
mis kuulub ka EV100
kunstiprogrammi.

Linn sõlmib Roosi 83
endise lennuangaari tasuta kasutamise lepingu
sihtasutusega Eesti Teatri
Festival ja teaduskeskusega Ahhaa.
SA Eesti Teatri Festival soovib angaari kasutada 15. augustist kuni 15. septembrini
festivali Draama raames mängitavate etenduste ettevalmistamiseks ja esitamiseks. Ahhaa
aga kavatseb 7. kuni 22. märtsini ja 17. septembrist kuni 2. oktoobrini läbi viia Robolahingu,
mis on peredele ja igas vanuses
tehnikahuvilistele mõeldud
avalik üritus, mille eesmärk on
tehnika ja robootika tutvusta-

1980. aastate esimeses pooles
valminud plakateid, mis on
peamiselt mõeldud nii teiste
kunstnike ühisnäituste kui
grupiväljapanekute jaoks. Eesti
graafika korüfee Jüri Hain on
öelnud, et 1980ndatel kerkis
plakat staatusse, milles pole
seisnud ei kunagi varem ega
hiljem ning Vint on kindlasti
autoriplakati tõeline suurmeister. Kunstniku autorlus
on selgelt tähtsamal kohal kui
reklaamitav ning nii võib Vindi
plakateid käsitleda iseseisva ja
olulise komplektina tema loomingulises pagasis.

mine ja tehnikateaduse populariseerimine.
Raadi linnaosas tühjana ja
kütteta seisvale endisele lennukiangaarile pole linn veel
kindlat funktsiooni leidnud
ning seda üle tuhande ruutmeetri suuruse pinna ja erilise
arhitektuuriga hoonet antakse
üürile erinevate avalike ürituste, festivalide ja teatrietenduste korraldamiseks.
KAUR PAVES

„Eesti sajandal aastapäeval
kutsub Tartmus mõtisklema selle üle, mida tähendab
tänasel päeval Eesti noorele
kodu, kas ja kuidas seda endale
luuakse, on see füüsiline paik
või emotsionaalne olukord,“
sõnas näituse kuraator Joanna
Hoffmann. Ta selgitas, et näituse idee on seotud moodsas
muutuvas ühiskonnas muutuva kodu mõistega.
„Maailmas õppimiseks, töötamiseks või seiklemiseks ringi rändavad noored on eemal
perekonnast ja paljudest sõpradest, kõigest tuttavast ning

turvalisest. Seetõttu tuleb püsiva koduta noorel luua enese
jaoks järjepidevalt kodu(tunde)
asemele laiendusi, uusi süsteeme, et muuta võõrad ja ajutised
paigad ning olukorrad koduselt tähendusrikkaks,“ avas
kuraator näituse tausta.
KAUR PAVES

ELAMUS
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Uuno Kivilinnast

Umbeestluse pantvangis
Mitte kõik tehnikauuendused
ei hõlbusta elu – nii mõnigi
neist kipub abitumaid kodanikke hoopis kahjustama.
Selle tõdemuseni jõudsin
unelmate maal Küprosel. Kohe
saabudes juhatati mind läbi
klaasist pöörduste – Kivilinna
Konsumis ega Saare Maximas selliseid pole. Kuna minu
tempo on alati kiire olnud, ei
pannud hämaras seda naljakat
süsteemi tähelegi ja põrutasin
peaga vastu klaasi. Klaas oli
paks, minu pea aga pehmem.
Kohalikud veel mõmisesid midagi stiilis „Orait?“, aga ma ei
mõistnud sellisele mõnitusele
midagi vastatagi. Muhk püsis
mitu päeva peas. Kellele selliseid totraid uksi vaja on?

Põõsas või pingil
Naiskaaslased ei kõlvanud
reisigrupis kuhugi, kuid selle
eest sain omale eluaegse semu
– kõrge ühistujuhi Raimo Jõgeva, kellele nüüd pidevalt helistan ja uudiseid teatan. Kõva
naljamehena küsin ikka kõigepealt, kas Jõgeva kuuleb – ja
jaatava vastuse peale põrutan,
et oma arust helistan ikka Tallinna.
Paljud on narrinud, et kui

Luksusliku pakettreisi jaoks peab majahoidja tööd rügama mitu aastat. 
MERIKE KOTTER
ma nii kange mees olen, miks
siis ometi ühtki kreeka jumalannat linade vahele ei saanud.
Süüdistada saab puhtalt haridussüsteemi: inglise keeles
oskan ainult „I love you“ öelda,
kuid esimesele kohtingule see
päris hästi ei sobi. Selle taha asi
jääbki, tegelikult võiks Küpros
oma tütarlastele rohkem võõrkeeli õpetada.
Eestis on jälle omaette hädad: küll prouad mulle juba
tormi jookseksid, kui mul
omaette elamine oleks. Kahjuks pean valitsuse saamatuse
tõttu nagu üliõpilane ühiskorteris redutama ja kuhu ma
neid siis kutsun: põõsasse või

pingi peale? Ja ega see olukord
enam parane: enne kui terve
elu rüganud töömees Bingo
peavõitu ei saa, ta endale korterit lubada ei suuda.

Soss-seppade paraad
Mingi väärikus peab mehele
ikkagi jääma ja koduväiks ma
kellelegi ei lähe. Sõprade halb
kogemus räägib selle kohta
selget keelt. Ka mul oli kunagi naine, kel kaheksa tuba ja
saungi olemas. Tundub justkui
ahvatlev, aga kui minu nägu
ühel hetkel enam ei meeldinud, siis kästi mul oma seitse
asja võtta ja sinna, kust tulin,
tagasi minna. Igal mehel on õi-

PUNANE
KUKK
Meelis Kaldalu Tartu vangla päevikud

Bernhard Kangro kirjandusahinna võiduraamat

NR 2

HIV-test näitas tõde
Peagi pakkis minu näljastreigi esimestele ilmingutele reageerinud kiirabibrigaad juhtmed kokku ja sõitis minema. Pugesin voodi
alla tagasi ja jäin vist magama.
Järgmine hommik, 27. oktoober kell 8.09.
„Kaldalu?“
„Jah.“
„Asjad kokku!“
„Miks?“
„Lähed sõitu.“
„Kuhu?“
„Kohtusse!“
„Kõik asjad?“
„Jah!“
Lootus hakkas kahanema, kui me Aardla
tänavale keerasime. Kuna tunnen seda kanti hästi, siis esitasin tagasihoidliku protesti
riigi diislivarude ebaratsionaalse kasutamise
kohta. „Ühest kohast sõidame veel läbi,“ kõlas
vastus.
Ja nii ma siia sattusingi. Hiljem kuulsin,
et see on täitsa tavaline praktika. Arestimaja
on oma olemuselt vist kunagi algselt ülikooli
biokeemia instituudi laiendus olnud, aga arstiosakonda pole seal tänini. Ja kui keegi mõne
häda üle liigselt kurtma hakkab, siis kupatataksegi ta järgmise etapiga linna teise otsa
Emajõe luha peale eelvanglasse.

gus oma elamisele.
Seega jääb rõõmu tunda
ainult tööst, kus olen saavutanud kõrge professionaalse
taseme. Enamik majahoidjaid
pühib suitsukonisid mingi
pika harjakesega kühvlikese
peale, nii et pooled maha jäävad. Mina veel nii vana pole, et
kummardada ei jõuaks – teist
nii puhast kõnniteed annab
Annelinnast otsida.
Mulle kuulub korteriühistu
täielik usaldus ning võin osta
piiramatus väärtuses tööriistu
– kõik makstakse kinni. Hiljuti läks lumelabidas katki ja uue
leidmiseks tuli pool linna läbi
käia. Küll mina juba tean, mis
hea on, ja peab tõdema, et kodumaised labidad ei kõlba kassi saba allagi. Need on rohkem
laste mänguasjad – vähegi tihedamat sulalund ei kannata.
Õppigu Fiskarsilt.
Lõpuks sain korraliku Kanada labida. Tõesti imekerge riist
ja kestab veel pikalt. Nii kaugele oleme siis jõudnud – teiselt poolt maailma tuleb meie
lumerohkesse riiki niivõrd elementaarset kaupa vedada. Oleme küll uhked oma IT-saavutuste üle, kuid kõige lihtsamaid
lumelabidaid teha ei oska.

Tavaliselt tulevat mitu päeva kolistada ja
kella lasta, nii et mul läks ikka õige nobedalt.
Ilmselt ei soovinud arestimaja juhtkond liigseid riske võtta pärast seda, kui metsavahi
mahalaskmises kahtlustatud noor salakütt
end septembri lõpus peagi pärast vahistamist
kambrilakke lambi külge üles poos. Muidugi
võis ka mõni muu põhjus olla.
Vang saab üldiselt ülevalt tulevatest otsustest alles pärast nende teostumist teada. Kui
ma HIV-testi andma minnes psühhiaatriaosakonnast mööda kõndisin, jõudis see kõle
tõde mulle luudeni kohale. Raporteerin veel,
et nädalatepikkune näljastreik on tänaseks
lõppenud. Vahepeal käis küll pea juba korralikult ringi ja tekkis oht, et kanüül veeni lükatakse. Ei võtnud vanglalt terakestki leiba vastu
ja ega lõpuks enam püütud andagi. Lisaks kirjutasin iga päev vangla direktorile, et küsida,
mis on saanud minu avaldustest riigikohtule
haldusreformi põhiseadusvastaseks kuulutamisega seoses.
Mõni võib ehk huvi tunda, kuidas ma nii
kaua vastu pidasin. Aga siin vanglas kehtivad
oma reeglid, kaaslased on mind elus hoidnud.
Näiteks praegune kambrivend, pühendunud
liiklushuligaan Meelis Kalvet, on igati abivalmis tegelane.

Luule- ja kinkeraamat

LEA MÄNDMETS

50sonetti

Ma pintsli otsa võtan maasikvärvi ...

10 €
11 €

Tõlkija Mai Tõnisoo debüütromaan

15 €

info@torekirjastus.ee | www.torekirjastus.ee
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EESTI RAHVA MUUSEUM

KINO
CINAMON

19.01 kell 19 Indrek Patte ja
Robert Jürjendal

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!

VANEMUISE
KONTSERDIMAJA

19.–23., 25.01 kell 20.15;
24.01 kell 20.30 Astraal 4:
Viimane võti

20.01 kell 19 Pärnu linnaorkestri fagotikontsert. Solist
Martin Kuuskmann

19.–23., 25.01 kell 10.30,
11.30, 12.40; 24.01 kell 10.30,
12.40 Coco

19.–23., 25.01 kell 16.10; 24.01
kell 18.30 Kutsu mind oma
nimega

Tosin tugevat

KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU

24.01 kell 15.30 Lauluässad 3

kuni 31.01 Kiira Kahro akvarellinäitus Talvine Tai Kuningriik

24.01 kell 16.15 Maailma suurim showmees

LINNARAAMATUKOGU

24.01 kell 17.45 Molly mäng

19.–23., 25.01 kell 12.50;
24.01 kell 12.50, 22.10 Rohelised kassid
19.–23., 25.01 kell 22.30;
24.01 kell 22.35 Stalini surm

RISTSÕNA

ÜÜRILE VÕTTA
Betoonitööd: vundamendid,
monoliittrepid, seinad, vahelaed,
basseinid jpm. Tel 5625 4171,
monoliittrepp@gmail.com
Ehitus, katus, remont, viimistlus,
lammutustööd. Teeme üle Lõuna-Eesti. Tel 5858 6953.

Võtan üürile möbleeritud toa
eramusse 6-10 kuuks. Olen 69 a
suitsu- ja alkoholivaba mees.
Tel 511 0681.

KOOLITUS
Emajõe Keeltekool: uued kursused. Tel 740 4050, info@emajoe.ee,
www.emajoe.ee.

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

kuni 20.01 miniraamatute näitus Maailm peopesal

24.01 kell 10.40 Paddingtoni
seiklused 2

19., 24.01 kell 11, 15; 20.–23.,
25.01 kell 15 Putukate salajane elu: võluaed

Talumaja koos maaga. Hooned
võivad vajada põhjalikku remonti.
Tel 508 0065.

kuni 20.01 raamatunäitus Palju
õnne! Soome 100

19.–25.01 kell 22 Mees rongis

19.–22.01 kell 13, 15.15, 17.45,
18.45, 20, 21.15; 23.01 kell
13.50, 15.15, 17.35, 18.45, 20,
21.15; 24.01 kell 13, 17.35,
21.15; 25.01 kell 13, 15.15,
17.35, 20, 21.30 Pilvede all.
Neljas õde

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

ANNELINNA RAAMATUKOGU
kuni 21.01 Aime Asi akrüülmaalide näitus Sadu: lehesadu, vihmasadu, lumesadu,
tähesadu…

Ostan maja Tartus või 3-4-toal
rõduga korteri 1.-2. korrusel.
Tel 5817 2199.
Ostan pidevalt garaaže Tartus.
Soovitavalt Annelinnas või Kuuse
tänava kandis. Tel 5363 4295.

NÄITUSED

19.–23., 25.01 kell 17.45; 24.01
kell 11.30 Jumanji: Tere tulemast džunglisse
19.–25.01 kell 17 Kahandamine

EHITUS

kuni 20.01 näitus Riia – Rõngu
– Oklahoma : Ivar Ivask 90
kuni 14.02 filateelianäitus Helisevad margid
TAMMELINNA
RAAMATUKOGU
19.–25.01 kell 14.45 Star Wars:
Viimased Jedid
19.–25.01 kell 19.30 Tosin
tugevat
19.–23., 25.01 kell 22.20;
24.01 kell 20 Vereraha
19.–22., 24.–25.01 kell 13.50;
23.01 kell 13 Väike ime

25.01 kell 18.45 Eellinastus:
Labürindijooksja: Surma
ravim

KONTSERT
BIG BEN PUBI
19.01 kell 21.30 Fookus
20.01 kell 21.30 Mode

kuni 18.01 Kersti Kohtla maalinäitus Mäng akvarellidega

MUU
TAMMELINNA
RAAMATUKOGU
20.01 kell 12 Lühijuttude kirjutamise töötuba

Katuse- ja fassaaditööd, vundamentide remont ja soojustamine.
Eramud, korteriühistud. Talvesoodushinnad! Tel 5649 4929.
Katuste ja puitfassaadide ehitusja remonditööd. Tel 515 7062.

Korterid, majad, majaosad

Siseviimistlusremonditööd
Tartus ja ja
maakonnas.
(ka väiksemad).
5606 4572.
AitameTel
kinnisvara

ja üürimisel.
Teememüümisel
kõik ehitusja renoveeriMeelis
Karu, tel 511katuseni
5949
mistööd
vundamendist
Lina,
5042040.
8379
kõikjalEne
Eestis.
Tel tel
5820
742 0240 • www.robinson.ee

KINNISVARA MÜÜK

Sõiduõppe ABC. A-, B-, C-kat,
lõppastme-, ameti-, ADR- ja
järelkoolitused hea hinnaga.
www.sõiduõppe.ee Tel 507 8230,
soiduoppe@gmail.com

KÜTE

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!

ANEKDOODID
„Te nimetasite mind lollpeaks!
Võtke otsemaid oma sõnad tagasi!“
„Sõnad võin ma heameelega
tagasi võtta, kuid ma kahtlen,
kas te sellest targemaks saate.“
***
„Kuule, kuidas on selle tuhande euroga, mis ma sulle nädala
eest laenasin?“
„Mis sa sellega öelda tahad?“
„Siis sa kinnitasid mulle, et vajad seda raha ainult lühikeseks
ajaks.“
„Täiesti õige. Ta oli mul ainult
veerand tundi taskus.“
***
Mees kõnnib vanalinnas, kui
märkab äkki, kuidas mingi kahtlane tüüp teda kangialusesse viipab.
„Mida te must tahate?“
„Kas te pornograafilisi pilte
soovite osta?“
„Olge nüüd! Mul pole kodus
pornograafigi!“
***
„Ma võin sulle selle klaveri tassimises abiks olla,“ pakub sõber
naabrimehele.
„Ei ole vaja, ma sain juba klaveri üles.“
„Kuidas?“
„Kass vedas.“
„Üksinda? Viiendale korrusele?“
„Just.“
„Aga kuidas?“
„Piitsaga sundisin.“
***
Kõrget riigiametnikku saadetakse pensionile ja selle puhul
antakse talle teenetemedal.
Sõbrad ja tuttavad õnnitlevad
meest autasu puhul.
„Öelge, palun, mida te tegite,
et teid nii kõrge autasuga meeles peeti?“ küsib keegi daam
seltskonnast.
„Ei midagi, aga ma tegin seda
väga kaua.“

Tel 7 420 240
5 115 949
www.robinson.ee

Kinnisvarateenused aastast 1997

Korterid, majad, majaosad
Tartus ja maakonnas.
Aitame kinnisvara
3-toal korter Kastani 28 (üp 65,7
müümisel ja üürimisel.
m², 1/2, kamin, g-küte, terrass,
Kai98
Persidski,
tel 5190maakler
3394
renov,
500 €). Kutseline
GerttelSuik,
tel 515786
3773
Sirle Uiga,
526 4198,
8085,
742 0240 • www.robinson.ee
www.aadlivillakv.ee

KINNISVARA OST
1-3-toal remonti vajav korter Tartus. Tel 5917 3602, tartu@solo.ee
1-toal korter või kööktuba Tartus.
Tel 5612 6628.
2-3-toal korter Tartus. Tel 558 1346.
2-3-toal remonti vajav korter
rahulikus piirkonnas väiksemas
majas, I-II korrus. Või vahetada
maamaja vastu Põlvamaal (50 km
Tartust). Tel 505 4018.
Balti Metsakeskus OÜ ostab
kasvava metsa raieõigust.
Teenustööna metsaistutamine ja
maapinna mineraliseerimine.
Tel 508 0065.

Kuiv kaseklopp (28-29) 40 l võrk 2
€, 60 l 2.50 €. Tel 5591 5281.
Kuiv kasepind 30, 40, 50 cm, vedu,
tšekk. Tel 5594 7098.
Kuiv kask 30 sm 40 l 2,1 €; segalehtpuu 40 sm, kask 40 sm. Vedu
tasuta, väiksed kogused.
Tel 521 2015.
Kuiv kask, lepp 30, 40, 50 vm
laotud m³. Kaminapuu kask, lepp
30 cm 40 l võrk. Tel 557 6177.
Kuivad kamina- ja pliidipuud 40 l
võrgus, 2 € võrk. Transport tasuta.
Tel 5631 5129.
Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puitbrikett, küttegraanulid. Vedu tasuta. Tel 523 8332,
433 3130.
Kuivad küttepuud võrgus 40 l.
Tel 510 0451.
Müüa kuivad kasekamina puud
40 l võrkkotis. Hind 2.20 € võrk.
Alates 25 kotist kohaletoomine
tasuta! Tel 5351 5322.

Garaaž Tartus. Raha kohe.
Tel 5811 3422.
Maagia KV ostab ja võtab müüki
kinnisvara. Tel 5855 0720,
maagiakv.ee
Maamaja Tartumaale. Võib olla
hooldamata või renoveerimist
vajav. Tel 522 5495.
Maja (osa) Elva kandis.
Tel 5811 3422.
Maja Tartumaal, mis võib vajada
põhjalikku taastamist. Kõik pakkumised oodatud! Tel 505 0954.

Soojuspumbad soodsa hinnaga
maale ja linna! Tiigi 57, Tartu,
tel 5623 7113.

REKLAAM
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Puitbrikett. Koostis kuusk ja kask.
Tel 511 9782.

kütte torude kaevamine.
Tel 5306 5322, info@reovesi.ee

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

LOOMAD
Pikakarvalise taksi mustad kutsikad. Tel 504 1924, enehelve@hot.ee,
jahisarv.onepagefree.com

MÖÖBEL
Mööbli komisjonimüük Puiestee
114. Avatud E-R 9.30-17, L 10-15.
Tel 5569 3580.

PAKUN TÖÖD
Kooli toitlustuses Tartusse: kokk ja
köögi abitööline. Tel 5855 6765,
erakool@dussmann.ee
Kui Sul on oma muster ja tahad
kududa kampsuni müügiks, teenides lisa, helista. Tel 5335 8843.
Lisatöö valvur-müüjana pensionärile, kellel ei ole probleeme
alkoholiga. Kl 9-16 tel 5555 9581.

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
Vedamine OÜ
VEOTEENUS
Sõidukite

TUTVUS
Soodne kolimisteenus Tartus. Tel
501 5312, www.tartukolimine.ee

Autode remont ja hooldus.
Rehvide müük ja vahetus.
5345 3499 | sadloy@sadloy.ee

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

Kellassepp Annelinna keskuses.
Ehte-, prilli- ja kellaparandus.
Patareivahetus vaid 4 €!
Kolimisteenus, utiliseerimine,
klaverite vedu jpm. Furgoon ja
kaubik. Tel 553 7638,
www.kolimine24.ee
Laon puid riita (3 € ruum).
Tel 527 1226.

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

HAUAPIIRDED VAASID PINGID

Otsime kogemustega hooldajaid,
koduabilisi, lapsehoidjaid.
Tel 5340 2265, www.pihel.ee

Lumekoristustööd Bobcatiga.
Vajadusel lume äravedu.
Tel 5662 0058.
Ohtlike puude langetamine,
puude hooldus, okste hakkimine
ja äravedu, kändude freesimine.
Tel 5664 1413, info@treeservice.ee

Otsin hooldajat naisterahvale.
Tel 5593 9175.

TERVIS

Tartus on avanud
uksed uus
autode käsipesula! Broneeri aeg
internetis või
telefoni teel!
Jaama 143, Tartu
Tel 5681 5014,
www.jaamapesula.ee
Tasuta äravedu: vanametall,
kodumasinad, elektroonika,
vanapaber, akud. Prügi äravedu
7 €/m³. Tel 5825 9300.
Valmistame puidust uksi, aknaid
ja treppe. Tel 5567 9995.

Majanduslikult kindlustatud 69 a
mees tutvub kuni 65 a 167-170 cm
pikkuse sümpaatse Tartu daamiga. Tel 5345 7000.
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Tsaariaegsete hõberublade, kopikate, EW müntide, paberrahade
jm ost! Parim hind! Tel 5649 5292.
Vanad fotod, fotoalbumid,
postkaardid! Ka fotoaparaadid ja
objektiivid! Raha kohe!
Tel 5649 5292.
Vanad raamatud, aabitsad, piiblid, teatmeteosed jne! Ost parima
hinnaga, raha kohe! Tel 5649 5292.

MÜÜK

Müüa saunaahjud, erinevad. Teen
ka tellimistöid. Tel 5629 6070, Tartu.
Odavad rõivad, Kastani 121.
Müügil uisud, kindad, suusapüksid, joped jpm. E-R 10-18, L 10- 15.

Vanavara, kulla ja hõbeda kokkuost turu parima hinnaga! J. Kuperjanovi 62, Tartu. Tel 5815 0312,
www.emiliaantiik.ee

Veo- ja kolimisteenus. Ostetud
mööbli kojuvedu ja kokkupanek. 20-40 € tund. Tel 5610 8468,
e-post wiko.delivery@gmail.com

Vajatakse C- ja CE-kat autojuhti,
töö Eesti- Skandinaavia suunal.
Tel 503 3372, martin@traneks.ee

RIIDED

Uued kvaliteetsed lastekaubad,
riided, jalatsid ja mänguasjad
parima hinnaga - Sõbra keskuse II
korrusel. Tel 521 5056.

Jõe butiigis kogu kaup -20%!
Soodsa hinnaga lambanahad!
Soola 10 (avaturg) FB: Jõe butiik
Sepa kirbuturg avatud 7 päeva
nädalas! Sepa 21A, Tartu
FB: Sepa Kirbuturg

OST

SÕIDUKID
Auto ja veoki keretööd ja
taastamine. Uued ja kasutatud
keredetailid. Keevitame, värvime.
Tel 504 0334.
Müü oma auto meile. Sobiva
tehingu puhul raha kohe kätte.
Töötame 24/7. Tel 5823 2707.
Ostan Audi, Opeli, BMW, VW,
Fordi (kuni 2,0) kiirmüügi hinnaga.
Pakkuda võib kõike. Raha kohe. Tel
5624 0824.
Ostan kaubiku kuni 1500 €. Peab
olema ülevaatus. Tel 5363 4295,
objektihooldus@gmail.com
Sõiduautode kokkuost. Väga
kiired tehingud! Raha kohe kätte!
Tel 553 3060, www.carus.ee
Toyota sõiduautode hooldus ja
remont. Töödele garantii. Kogemus aastast 1997. Tel 5604 4241.

Amendero OÜ valmistab salvkaeve aasta ringi, rajab kanali- ja
veetrasse, paigaldab septikuid.
Tel 5620 2420,
kaevud@amendero.eu
Arvutite hooldus, remont ja varuosad Tartus Lõunakeskuses. OÜ
Maxi IT, tel 5452 2200.

.ee/kuulutus

alates 1 €

Boilerite puhastus, santehnilised
tööd, vannitubade ja saunade
remont jm. 25 aastat kogemust.
Tel 501 7225, arne@figuur.ee

Ohtlike puude raie, äravedu, hekkide lõikus, kändude freesimine
jpm. www.2arboristi.ee,
tel 5621 7955.

Ehitus- ja viimistlustööd (eraisik,
KÜ, firmad jms). Avatäidete paigaldus. Pikaajaline kogemus. Hea
hinna ja kvaliteedi suhe. Garantii.
Tel 510 0645.

OÜ Lemz teeb Euroopa piires reisijate juhuvedusid MB väikebussiga (7 kohta). Hinnad soodsad!
Tel 5696 8910, riia136@gmail.com
Plaatimistööd 24 h. Tel 5554 6422,
tatol72@yandex.com
Plaatimistööd, hüdroisolatsioonitööd, tasandustööd, vannitubade ehitus ja projekteerimine.
Tel 5676 0066, info@hometerm.ee
Printerid, toonerid, tindid. Müük
ja täitmine. Tartus Raekoja 13.
Tel 744 1100, futari.ee

Fekaalivedu, survepesu, ummistuste likvideerimine. Tel 558 8811,
www.fekto.ee.
FIE Raivo Kägo. Likvideerin ummistusi 24/7. Tel 521 4808.
Iseteenindus remonditöökoda.
Remondi ise oma veok või buss.
Keevitustööd 30 € tund. Ringtee
25, tel 5853 3250, Tartuelu.ee

San-tehn tööd (boilerid, kraanid,
wc-potid, torustik, vesi ja kanal,
kaevetööd). Tel 5621 7955.
San-tehn tööd. Vesi ja kanal, püstakud, köögi - ja vannitoatorustiku vahetus. Tel 5818 5222.
San-tehnilised tööd. Põrandaküte, dušikabiinid, wc-pottide,
boilerite jms paigaldus.
Tel 553 7638.
Santehnilised tööd: veemõõturi, boileri, siugtoru, segisti,
WC-poti, püstakutoru remont ja
vahetus. Tel 5616 4389.

RESTAUREERIME
AKNAID ja UKSI

www puidumeister ee
Aia eri ehitised, rajatised. Aiad,
abihoone, grill, kuur, terass, varjualune. Ideest teostuseni.
Tel 5820 2040.
Aitan müüa põllu- ja metsamaa
väga hea hinnaga. Kiire tehing.
Tel 5620 4096.
Akende ja uste remont ning hooldus! Tel 5698 1284.

Kaardid ennustavad! 24 h.
Tel 900 1727, ennustus.ee

Hõbeda ost - lusikad, uurid,
sõled, mündid, esemed jm! Kokkuostudest palju parem hind!
Tel 5649 5292.
Kasutatud raamatud Tartus ja
Elvas. Ka nõukogude perioodist.
Tel 734 1901.

Maalid, ikoonid, graafika (ka
nõukaajast)! Tulen ise kohale, ost
parima hinnaga! Tel 5649 5292.

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

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

Tulede põhjalik taastamine, poleerimine Tartus (30 € paar).
Tel 5456 3333, www.alivinauto.ee

VABA AEG

Kunsti ost - maalid, graafika jm!
Muuda kasutuna seisev kunst rahaks! Parim hind! Tel 5649 5292.

Autoremont Tartus. Generaatorite ja starterite remont, rehvitööd,
õlivahetus, diagnostika ja elektritööd. Tel 5853 3080.

Elektritööd. Helista julgelt!
Tel 5687 2020.

TEENUSED

Kõige rohkem kuulutusi
soodsalt ja kiiresti!

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

Väga hea hinnaga ümmarguste
või ovaalsete kividega merevaigust kaelakee. Eriti hea hind
kollase- pruunikirju kee eest. Enne
müümist küsige minu hinnapakkumist. Tel 5871 0351.

Septikute kaevupumpade müük
ja paigaldus ning vee-kanal, maa-

Nõukaaegsete ehete, sõlgede,
märkide, medalite, koolimärkide,
fotoaparaatide jm ost!
Tel 5649 5292.

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

TEATED

Nõukogudeaegsed raadiod,
lintmakid, plaadimängijad ja muu
helitehnika. Ost ja äravedu.
Tel 5893 8528
Uus vann vanasse vanni, garantii 3
a. Lisainfo tel 503 1943,
www.vannvannis.ee.
Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.
Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine, laadijad. Parim hind!
www.kiiredkolijad.ee,
tel 5621 7955.
Veo- ja tõsteteenus kalluriga.
Tel 507 9037.

Ostan vanavara, pakkuda võib
kõike. Tel 513 2251.
Ostan vanu nõukaaegseid portselanist kujukesi. Maksan kuni 100
€. Tel 5590 6683.
Plaanid kolida või said päranduseks korteri? Ostame üleliigse
vanakraami ja raamatud!
Tel 5649 5292.
Setu ehted - sõlg (kuni 500 €), ketid, müntidest ketid, hõberublad
jm! Raha kohe! Tel 5649 5292.

Eripakkumine: 10 kg kott erinevat
lõnga 45 € (villane, linane, peenvillane, viskoos). Puuvillane lõim
alates 8.50 €/kg, Saksamaa linane
lõim 25 €/kg. Saadame postiga ka.
Ropkamõisa 10, Tartu. Tel 520 7727,
www.aardlakaubandus.ee
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Medeia
EURIPIDESE TRAGÖÖDIA AINETEL
LAVASTAJA JA MUUSIKALINE KUJUNDAJA TIIT PALU
KUNSTNIK EUGEN TAMBERG — VIDEOKUNSTNIK JANEK SAVOLAINEN
OSADES MARIA ANNUS — KÜLLIKI SALDRE — MERLE JÄÄGER — KÄRT TAMMJÄRV
ESIETENDUS 20.01 VANEMUISE TEATRIS

BUSSI

RENT paku hind

Küüni 5b,
TARTU

Citroen Jumper (2014) • 9 kohta • püsikiirushoidja

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

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

E–N kl 11–22
R–L kl 11–23
P kl 12–22

Tiibeti, t
restoranandoori ahju

ja india
ad
Päevapra-15 Toit koju ja kaasa
E-R kl 11

tudengitele -10% • kaasa -10%
Pakume maitsvaid samosasid, erinevaid
naanleibasid, India-pärast tandoori ahjus
küpsetatud kebaabi ja palju muud head.

seterikas
it
a
m
I
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eie juures! eelamusi!
m
D
U
A
IL
G
Ö
Ö
S
m
usi maits
stma u 296@hotmail.co e
kam
jajutud.e

a ja ava
e proovim

Tulg

käe-, jala- ja rinnaproteesid

606,
Tel 740 1

individuaalsed, kohaldatavad, sporditallatoed

käele, jalale, seljale valmistamine ja individuaalne kohandamine

4

5668 304

himaala

restoranhimaalajajutud

Tegevusluba L04192

 Hambahaiguste ennetus
 Hammaste ravi
 Igemehaiguste ravi
 Proteesimine
 Suukirurgia
 Iluteenused
Täiskasvanute raviks haigekassa leping.

Tasuta parkimine.

laias valikus ortopeedilisi ja anatoomilisi jalatseid, ka lastele

INDIVIDUAALNE KONSULTATSIOON
Info ja registreerimine tel 740 2316
Ootame Teid E - R 9 - 16, Turu 21b, Tartu
(asume Turu 21 sisehoovis)

www.oplusshambakliinik.ee
Aleksandri 9, 51004, Tartu  5622 2961, 662 8028
E–R 9–19  L kokkuleppel
Opluss Hambakliinik OÜ

KUULUTA TARTU SUURIMA
TRÜKIARVUGA AJALEHES

trükiarv minimaalselt 20 400

Kirjastus ootab romaanide, novellide,
luuletuste ja lasteraamatute käsikirju.
Tel 5116923.
Selles kuulutuses on 90 tähemärki.

PALJU SEE KUULUTUS MAKSAB?
Tartu ja Pärnu ühine

linnaleht

1.20 €
4.80 €
10.80 €

KÕIGE ROHKEM KUULUTUSI
tartuekspress.ee/kuulutused
KÕIGE SOODSAMAD HINNAD kuulutus@tartuekspress.ee

Hinnavõrdlus tugineb väljaannete kehtival hinnakirjal

