Kas president saadaks oma
lapsed ujuma kohta, kust kümme kilomeetrit ülesvoolu on
tselluloositehas?
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Punaveteranid usaldasid hauduvad jalad helladesse kätesse
Staadioni tänaval pööraseid koosviibimisi korraldavad seeniormehed
on leidnud uue muusa
jalaravispetsialisti näol,
kes on härrade vanaduspäevad taas särama
löönud.

Kui Monika Simm meesteklubi veterani Taavi Männamaa tagajäsemete kallal askeldab,
jääb fotograaf Rein Parmul üle vaid kuiva suuga pealt vaadata. 
KAUR PAVES

Eakat kampa regulaarselt
külastava Monika Simmi sõnul pole jalaravi ometi tarvilik
mitte ainult vanuritele, vaid
tegelikult kõigile tööl käivatele inimestele. „Üks-kaks korda
aastas peaks spetsialisti külastama, et suuremaid probleeme
ennetada,“ kinnitas ta. „Aga
Eesti inimene selle ameti võlusid veel ei tea.“

Mõistmatu laristamine

Ootamatu oht
Värske patsiendi Taavi Männamaa peal tegi Simm kärmelt
selgeks, et esmalt huvitab teda
jalgade üldseisund. „Seega
käiakse läbi küüned – näete,
siin ongi sissekasvanud küüs.
Eakatel tahes-tahtmata küüned paksenevad ja neid on
raske lõigata,“ vuristas ta hoolealuse ümiseva heakskiidu
saatel.
Veel enne tuleb aga pilk
peale heita inimesele kui tervikule: vaadata üle endised
diagnoosid või kui neid ei ole,
siis selgitada lihtsalt vestluse
teel välja, kas tal võib olla näiteks diabeet või südame- ja veresoonkonnahaiguseid. „Väga
ohtlik on, kui tavaline pediküürija ei tea, et inimene võtab
verevedeldajat, et trombe lahustada, ja asub talda masseerima,“ kirjeldas Simm. „Võib
juhtuda, et jalas ongi tromb,

ning seal erialase hariduse
omandanud Simmi väitel mõjub Maarjamaal üllatavalt see,
et siin otsib mees ta enne üles
kui naine. „Naine tuleb alles
siis, kui olen mehele juba välja öelnud, et tal jalaseen on,“
naeris ta. „Meestele on aga hävitavalt mõjunud Nõukogude
armee: kirsad tegid oma töö.
Jalad läksid oma õigest asendist sageli välja ja hakkasid
hauduma.“

mis massaažiga liikuma pannakse, ja kui see südamesse
jõuab, lõpeb asi halvasti.“
Just nimetatud tõbi on küljes
ka Männamaal, kes täienenud
teadmistepagasist suisa vaimustusse sattus. „Verevedeldajat olen võtnud juba aastaid,
kuid nüüd siis tean, mida tohib
masseerida, mida mitte. See
kergendas meie kodust elu oluliselt,“ kiitis ta.

Hirm amputeerimise ees
Ehkki jalaravispetsialisti
võib nimetada ka ravipediküürijaks, pidas Simm ülimalt
oluliseks toonitada, et tegemist on ikkagi meditsiinilise
haridusega professionaaliga,
kes oskab läbi viia ka tarvilikke uuringuid. „Vanemal
generatsioonil on oluline see,
et tasakaal püsiks ja liigesed
ei kuluks,“ kõneles ta. „Kui

tuvastame, et tasakaal on
rohkem ühe külje peal, siis
sisetaldadega saame seda paremaks sättida. Kui jalas vereringe korras, on teil ka terviklikult parem olla.“
Männamaa möönis, et tasakaaluga jagub tal tõepoolest omajagu probleeme: nii
kui poodi saab, tekib tunne,
nagu põrand kõiguks. „Kodus
aga olen selili pikali ja vaatan
telekat,“ tunnistas vanahärra
samas pattu. „Kuhu sa siin linnas liigudki? Elan suures majas
kolmandal korrusel: käid ühe
tiiru ümber maja ära ja siis tuled tuppa tagasi.“
Järjekorras oma kohta nooliv Rein Parm on aga paadunud
diabeetik, kellele Simm enda
sõnul kõvasti toeks on olnud.
„Et ei tekiks olukorda, kus astute kuskil pudelikorgi jalga,
ise ei tunnegi ja lõpuks jõuame

amputatsioonini,“ manitses
spetsialist.

Jalaseen naistele
Parm kiitis ka ise, et jalad pärast protseduure enam sugugi
endistviisi turses pole ning
küüneravivahendki on oma
tööd tublisti teinud. „Aastaid
olen diabeeti põdenud, kuid
jalgu polnud mul seni keegi
kontrollinud – puhta tegemata
töö teiste arstide poolt,“ hurjutas ta.
Peavoolumeditsiini suunas
on etteheiteid külvata Männamaalgi. „Mind hoiti kaks kuud
haiglas ja tehti röntgenpilte
eest ja tagant. Iga kord küsisin
üle, et ega mul songa pole. Vastati ikka, et ei ole. Kui siis välja sain, märkas üks teine arst
kohe, et song. Ometigi ise ju
nägin, et suur muhk on.“
Pikalt Soomes toimetanud

Siiski kinnitas Simm, et ka
traditsioonilisel pediküüril on
tähtsa teenusena oma koht
olemas, mida halvustada ei
maksaks. „Kosmetoloogid teevad head tööd: kellel on ikka
küüsi vaja lakkida, saavad selle
seal tehtud,“ märkis ta. „Mina
küüsi ei laki, küll aga teen küüneproteese. Kui on küüs kollane, katki ja inetu, siis mina
suudan selle ilusaks teha.“
Männamaa aga rääkis, et
tal on nüüd proua ees tavaks
kelkida, et mehelgi oma isiklik
pediküür olemas on. „Sellest
tema omast ei saa ma üldse
aru: 20 eurot maksad sinna ära
ja mis nad siis teevad – lakivad
küüsi või?“
Meesteklubi vaimne liider,
reformierakondlane Kalev
Jahnson nõudis küll, et tema
isiklikud hädad vaka all hoitaks, ent raius ka omalt poolt,
et Simm on asju ausalt ajanud.
„Meil kõigil on temast palju
kasu,“ arvas ta.
KAUR PAVES
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JURIST VASTAB
Sõge naaber
naudib Arktikat
Minu maja on kaasomandis, kuid teine naaber ei
küta talvel üldse.
Eelmisel talvel küttis ainult korra, mingit teist kütteallikat tal ka ei ole. Elektriga ta ei küta, sest see
kajastuks elektrinäidus.
Ühissein õhkab külma, temale kuulub ka minupealne teine korrus, mis samuti
külm kui jää.
Eelmisel suvel soojustasin endapoolse vundamendi ja maja seinad,
tema endapoolsest soojustamisest keeldus. Kindlustus ütles mulle, et naaber peab toasooja hoidma
vähemalt 15 kraadi. Naaber aga vastas, et tema
magab Arktika magamiskotis ja see olevat tervislik.
Mida teha edasi? Kütan
ahju ja pliiti iga päev, kui
on külmad ilmad, aga et
tema oma osa ei küta, jahtub see ruttu maha. Igal
talvel on naabril köögis ka
vesi ära külmunud.

Marili Jõesuu
linnakantselei õigusteenistuse juhataja asetäitja
Uue, jaanuaris kehtima hakanud korteriomandi- ja
korteriühistuseaduse järgi
on korteriomanikul kohustus hoida korteri piires
sellist temperatuuri ja õhuniiskust, mis tagab kaasomandi eseme säilimise
ning teiste korteriomandite
kasutamise nende otstarbe
kohaselt ja ilma ülemääraste kulutusteta. Seadus
ei sätesta konkreetset temperatuuri, mida peab eluruumis hoidma.
Kaasomanikevahelisi
vaidlusi lahendab kohus.
Juhul, kui naaber kahjustab kütmata jätmisega hoone seisukorda ega
ole nõus tegema hoone
säilimiseks vajalikke kulutusi (maja remontima või
soojustama), siis on õigus
kohtult nõuda kaasomandi lõpetamist või ka temale
kuuluva osa võõrandamist.
Allikas: Tartu LV

Mittekaasav eelarve
jääb domineerima
Tartust üle riigi kombitsaid küünitava
kaasava eelarve maht
tikub aasta-aastalt üha
lustakamalt paisuma,
ent kuivõrd tähendab
see lihtrahva tegelikku
kaasamist ja mil määral
küünilist asendustegevust?
2013. aastal käima läinud
iga-aastasel otsedemokraatia
pidupäeval jaotasime esmalt
140 000 eurot, mis tänaseks
on kümne tuhande võrra kasvanud. Aastal 2019 läheb aga
linnavolikogu värske otsuse
kohaselt loosi juba koguni
200 000 eurot (ühele ideele
maksimaalselt pool sellest),
mis on mõnegi kriitiku kulmu
kortsutama pannud.

Euroopa julgus
„Põhjenduseks on toodud,
et kui seda summat suurendada, siis saab rohkem lennukaid ideid realiseerida. Miks
seda nii vähe suurendada?“
ironiseeris näiteks IRL-i kohalik ninamees Peeter Laurson.
„Võiks ju miljonini tõsta, siis
saavad veel suuremad ja lennukamad ideed realiseeritud.“
Tõsisemas toonis märkis
EKRE fraktsiooni juhtiv Indrek Särg ära, et ettepanekuid
on konkursile laekunud suurejoonelisemaidki, 400 000
– 450 000 euroni küündivaid.
Keskerakondlasest abilinnapea Monica Rand kinnitas
sealjuures, et tegu on kompromissiga, kuid kui 2019. aasta eelarve reaalselt arutlusele
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LAUSEGA
 asta
A
kultuurisündmus
2. märtsil peetakse Sodiaagi kultusbaaris DJ Heiki
Hainsalu sünnipäevapidu,
kus tuleb esmaesitlusele
Hainsalu ja Hillar Kohvi järjekordne hitt „Vana baar“.
Kohv astub üles laulude ja
luuletustega ning plaanis on
laulda ka Ergo Korpiga „Aiamaja“.

35

kilomeetri kõrgusele heiskas
teaduskeskus Ahhaa ilmaõhupalliga Eesti lipu.

restaureeriti ja 1965. aastal
valminud juurdeehitusele
lisandus uus korrus. Esmaspäeval lõpetatud tööd läksid
kokku maksma 1,07 miljonit
eurot.

Prohvet rahva ees
Amatöörteater Must Kast
toob märtsis vaatajate ette
Kaija M Kalveti ühtaegu
kurbnaljaka ja tõsise lavastuse „Prohvet“, mis on suunatud kõigile, keda huvitab
ümbritsev maailm ning selle
jätkusuutlikkus.

Eriti külm arve

Mullusel hääletusel tõotatud maale pääsenud Mart
Reiniku kooli taskupargi idee saanuks tuleval aastal
maksumaksjalt juba oluliselt võimsama rahalise puraka.
Tartu LV
Sotside tõusev täht Gea Kangilaski pidas omalt poolt sobimatuks olukorda, kus summat
igal aastal muudkui ühekordsete otsustega tõstetakse. Selle
asemel võiks tema hinnangul
tõusu ette näha pikemas perspektiivis. „Kaasava eelarve
vastuvõtmise esialgne mõte
oli muuta eelarve üha kaasavamaks,“ tõdes Kangilaski.
„Mis muu saaks olla kaasavam
kui kaasava eelarve osa suurenemine, mitte selle nii-öelda
üksikute projektidena välja jagamine?“

Asjale õige nimi

Laurson IRL-ist aga leidis, et
eelarve jagamine kaasavaks ja
„mittekaasavaks“ ei kõlba üldse kuhugi. „Et ainult
Kodanike algatatud projek- 200 000 võimalik
mind
tide konkurss, mille rahas- kaasamiseks,
näiteks isiklikult ei
tus tuleb linnaeelarvest.
rahulda. Kuidas jäävad kõrvale sellised
tuleb, võib kaaluda ka priske- asjad nagu lasteaiaõpetajate
maid summasid. Kinnitas ju palgad?“ päris ta. „Me peaksika Kadri Leetmaa (SDE), et me ikka kogu eelarvet vaatama
mõnelgi pool Euroopas on läi- ühtemoodi ja linnarahvas peab
nud protsendid põhieelarvest olema kaasatud täielikult.“
„üsna julgelt suureks“.
Linnavolikogu esimees Aadu

Must (KE) meenutas siiski, et
kogu volinike vastutus selles
seisnebki, et suuta üles leida
oma valijate ettepanekud ja
neid rakendada. „Kui me sellega hakkama ei saa, siis me
peame andma kogu eelarve
kaasavaks eelarveks,“ ütles ta.
Rahanduskomisjoni reformierakondlasest esimees Veljo
Ipits lohutas, et protsessi käigus välja koorunud head ideed
võivad eelarvesse pääseda nii
või teisiti. „Meil on võimalik
järgmise aasta eelarves neid
arvestada märksa suuremas
mahus kui kaasavas eelarves,“
sõnas ta.
Valimisliidu Tartu Heaks
esinumber Jüri-Ott Salm võttis teema kokku tõdemusega,
et vähem kui protsendi ulatuses linnaeelarve hääletusele
panekut kaasavaks eelarveks
ristida tähendab igatpidi liialdamist. „Pigem ikkagi peaks
selle nimetama, nagu see on:
kodanike algatatud projektide
konkurss, mille rahastus tuleb linnaeelarvest,“ rõhutas ta.
„Kaasava eelarveni on kõvasti
arenguruumi.“
KAUR PAVES

EV100 keskööl virutas Mõisavahe tänaval 16-aastane
noormees teda teenindanud taksojuhi autost enne
väljumist makseterminali ja
juhi rahakoti koos sularaha
ja dokumentidega. Sündmuskohal peeti nooruk kinni
ning temaga tegeleb edasi
politsei.

Peaaegu
viimane puder
EV100 varahommikul põles
Riia tänava korteri köögis
pliidil potis toit. Päästjad tõid
paksu suitsu täis ruumidest
välja vanaproua, kes anti
kiirabi hoole alla. Proua oli
söögi tegemise ajal magama
jäänud.

Kesklinna õpielamus
Kesklinna kooli 1912. aastal
ehitatud hoone välisfassaad

SÄHVATUS

Lipu uputamine
Vastukaaluks Ahhaa õhupalliavantüürile viisid Taaralinna
sukeldujad klubist Maremark
sinimustvalge lipu Egiptuses
Dahabis 100 meetri sügavusele vee alla.

Noorterohke öö
Tänane õhtu on kõigile ihult
ja hingelt noortele alates kell
16-st sisustatud Lille Maja
noortetoas, kus terve öö
vältava programmi jooksul
mängitakse ajumänge, toimuvad esmakordsed kokkamise lahinguristsed, piljarditurniir, disko, karaoke ja filmi
vaatamine.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

LOOMULIK VALIK: kui liuguste seatud karme ümbermõõdunorme ei täida, siis Eedeni ostumekasse ei
pääsegi. 
MAURI OTSUS

KUULUTA TARTU SUURIMA
TRÜKIARVUGA AJALEHES

trükiarv minimaalselt 20 400
KÕIGE ROHKEM KUULUTUSI
KÕIGE SOODSAMAD HINNAD

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 €
Hinnavõrdlus tugineb väljaannete kehtival hinnakirjal

tartuekspress.ee/kuulutused
või
kuulutus@tartuekspress.ee
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Palametsa
pajatused
458.

Peakangelane satub mustvalge ajastu lummavaisse kütkeisse. 

RANNO RÄTSEP

HELITU UNENÄGU
keerutab minevikku
Vanemuise verivärske
ballett „Kinolina kangelane“ ühendab esmapilgul hullumeelsel moel
moodsa tantsukunsti
mustvalge tummfilmiga.

Mulle näis, et meil olid
vabad käed. Kordagi ei
märganud „kompetentsete organite“ huvi meie
tegevuse vastu.

Ballett-komöödia tegevus
leiab aset 1927. aastal ning
kõneleb Josephist, kes töötab
režissööri assistendina filmistuudios, on armunud filmidiivasse ja unistab ühisest elust.
Paraku flirdib diivaga ka režissöör ise, mistap juhtub nii, et
ülemusele kohvi tuues vaatab
viimane oma ihaldusobjekti
nii pingsalt, et valab režissööri
üle.

Hillitsetud maailm
Pikema jututa vallandatud
Joseph pöördub koju, kus jääb
magama. „Unes näeb ta, kuidas tema juurde tulevad kõik
tummfilmitegelased eesotsas
Charlie Chapliniga ning viivad
tedagi filmi sisse,“ vihjas repetiitor Rufina Noor. „Ühtlasi
kohtub ta seal oma staariga:
täitub unistus ise režissöör
olla.“
Kunstnik Liina Unt lisas, et
peale väga filmiliku loo tasub
silmas pidada sedagi, kuidas

lavastaja Silas Stubbs seda jutustab. „Tummfilmi esteetika
ei peitu ainult kujunduses, vaid
väga tugevalt ka koreograafias:
selline kergelt ülepaisutatud,
groteskne, parimas mõttes
sentimentaalne, väga tundeline. See on üldises hillitsetud
balletimaailmas väga värskendav, mida on lausa lust ja rõõm
kõrvalt vaadata,“ tõdes ta.
Filmidiivat kehastavad solistidena Tartus juba tuntust
kogunud Hayley Blakburn ja
Amy Bowring. „Josephit etendav Gus Upchurch on seni rohkem rühmas tantsinud, aga on
väga emotsionaalne, soe ja tehniliselt kindel,“ rääkis Noor.
„Päris palju on groteskseid,
tsipa üle võimendatud rolle,
näiteks Chaplini oma. Ajastu
oli ju selline, kus ei saanud end
väljendada sõnade, vaid miimikaga.“

Kastanid tulest
Unt meenutas, et ajastu
matkimiseks tuli välja ajada
koguni asjakohane filmiprojektor. „Olulisem oli aga mänguline pool: kui unes tulevad
peategelasele külla Charlie
Chaplin ja Edna Purviance,
siis viivad nad ta mustvalgesse

filmi. Väljakutse oli muuta terve lava korraga mustvalgeks,“
sõnas ta.
Nii tuli publikule anda piisavalt vihjeid, milline Chaplin
või Purviance õigupoolest välja näeb, ja teha see kaasaegsele
vaatajale arusaadavaks nii, et
see ei mõjuks museaalse dokumendina. „See ei ole lihtsalt pildiraamat, mille me ette
lööme, vaid see peab meid kõnetama,“ mainis Unt. „Tuleb
selgeks teha, millised on tegelased – kes on rohkem nohikutüüpi, kes maadeavastaja, kes
suur diiva.“
Noor rõhutas omalt poolt
rahvusvahelise trupi meeletut ühtehoidvust, mille parimat näidet ilmutas lavastaja
Stubbs ise balleti „Raimonda“
käigus. „Peaosa pidi tantsima
Colin Maggs, aga viis minutit
enne etendust juhtus tal midagi seljaga. Istus täitsa kõveras ega saanud isegi hingata,“
kõneles repetiitor. „Silasel oli
seal ainult väike kõrvalroll,
aga küsisin temalt, kas ta saab
ilma proovideta minna ja peaosa ära teha. Ta riietus kiiresti
ümber ja trupp andis väga hea
etenduse.“
KAUR PAVES

ELAMUS

Neljapäev, 1. märts 2018

5

93.

Uuno Kivilinnast

Hainsalu välja, Kõlu sisse
Jalutasin kodust kesklinna poole tähtsatele
asjatoimetustele ja üks
koeraga mutt läks minust mööda.
Samal hetkel lendas meist
üle tohutu hakiparv ja nende
võigas lauluhääl on vast kõigile teada. Lärm meenutas
natuke hea partneri DJ Heiki
Hainsalu tegevust. Mees kinkis mulle hiljuti oma CD ja see
pole ainult minu arvamus, et
laulda ta ei oska. Heiki asemel
tuleks raadiosse palgata mu
uus semu Erkki Kõlu, kellel
paistab väga igav olevat. Näen
teda pidevalt nii poes kui poe
taga – lonkab küll ühte jalga,
kuid eetris seda ju ei näe.

Vastuolulised hobid
Igal juhul lõugasid hakid
nagu segased, mispeale vihjasin daamile, et kevad hakkab
vist saabuma – linnukesed
juba laulavad. Naine sai huumorist aru ja oli kohe näha,
kuidas tal tuju tõusis. Mulle
selline asi meeldib – olen positiivne inimene, ei soovi sõda,
vaid kõigiga hästi läbi saada.
Välja arvatud Maximaga.
Mõni asi püsib elus muutumatuna, näiteks see, et mul
ühe õllepudeli peale täpselt

Uuno on lugupidamise
pikaajalise kolleegi Heiki
Hainsalu suhtes minetanud. 
ERAKOGU
kaks suitsu kulub. Praegustes
ilmaoludes seisan aga lõhkise
küna ees: siseruumides ju sotsid kimuda ei luba, rõdul on
jälle märjukese rüüpamiseks
liiga pakaseline. Enesetunne
on selliste piirangute tõttu nii
kehv, et ei suuda ega tahagi
õieti kuhugi minna.
Järgmise reisi kohta vihjan
niipalju, et see saab olema ikka
kuumema kliimaga piirkonda
kui novembrikuine Küpros.
Kui juba end vigaseks maksan,
siis tahan palmi all varbaid
soojendada, mitte tavalist Eesti suve. Seda ütlesin mind alatasa moosivale Nikal Travelile
kohe välja, et nii külma ilma
jaoks mul villaseid sokke pole.
Puhkus kuluks samas ära küll
– majahoidja töö kuulub tõesti
selliste sekka, mida vaatamata
Tammsaare väidetele pole võimalik armastama hakata.

Raske on ka raha kõrvale
panna, kui valitsus pidevalt
vastakaid signaale saadab. Vahepeal kilgati kõvasti sellest,
et ühe- ja kahesendilised ära
kaovad, ja mina juba uskusin,
et nii ongi. Nii palju olen koolis
käinud küll, et tean, et sellisel
puhul tuleb 1,51-eurone õllearve 1,50 peale ümardada. Müüjanähvits aga klähvis vastu, et
ühest saab sel juhul viis.

Soome plagiaat
Unustasin küll küsida, mitu
klassi tal ka haridust on, kuid
ega seal kassas vist diplomit
küsita. Nagu öeldakse – ei kommenteeri. Muidugi selgus, et
seadust pole veel vastu võetud,
aga eks ta õige oleks: nende kopikate eest ei saa isegi peksa.
Küprosel maksis kõige väiksem
Türgi liir meie rahas kaks eurot
ja metalli seal üldse ei tunta.
Viimasel ajal on kõvasti juttu olnud hümnist, kuid tegelikult tahaksin ma ammu teada,
miks meil oma hümni pole ja
Soomelt varastatud laulukesega uhkeldame. Selline asi ei
kõlba kuhugi, et kaks riiki ühte
sümbolit jagama peavad. Kas
Eestis siis omal heliloojaid polegi? Tehku või Arvo Pärt, kes
küll minu lemmikute hulka ei
kuulu, see asi ära.

S
U
N
AI VE
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S
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Kuni 08.03.
soodustus
-10%!
Digipilet.ee

Kood: naistepäev

ex. Nightwish

21 juuli 2018

ROCK IN TARTU
www.rockintartu.ee

Tartu Lauluväljak
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KINO

EHITUS

CINAMON

Ostan vana maja või talukoha.
Võib vajada remonti. Kõik pakkumised oodatud. Tel 505 0954.

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!

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

2.03 kell 10.30, 11.45; 3.–7.03
kell 11.30 Appi, ma kahandasin oma vanemad

Katuste ja puitfassaadide ehitusja remonditööd. Tel 515 7062.

2.03 kell 11.15; 3.–7.03 kell
11.40; 8.03 kell 11.30 Coco

Puitmajade renoveerimine,
katus, fassaad, vundament. Eramud, korteriühistud.
Tel 5649 4929.

2.03 kell 10.45 Ferdinand
2.03 kell 18.15; 3.–8.03 kell
15.30 Florida projekt

Puitpõranda tööd! Paigaldus, lihvimine ja hooldus. Tel 5676 3151.
www.facebook.com/uniplex

2.03 kell 16.40; 3.–8.03 kell
17.45 Halastus
2.03 kell 20.30 Kao ära
2.–8.03 kell 13.15, 15.20, 17.30,
19.40 Klassikokkutulek 2:
Pulmad ja matused

Saunamehed OÜ tegeleb saunade ehituse ja renoveerimisega.
Tel 513 5377, www.saunamehed.ee

Nähtamatu niit

Siseviimistlustööd, üldehitustööd, vannitubade ehitus.
Tel 5303 1609.

5.03 kell 19 Kolm reklaamtahvlit linna servas

Teeme kõik ehitus- ja renoveerimistööd vundamendist katuseni
kõikjal Eestis. Tel 5820 2040.

2.03 kell 11, 13, 14.45; 3.–7.03
kell 13.30, 14.50; 8.03 kell
11.45, 13.40, 14.50 Koopainimene

2.03 kell 12.30 Pilvede all.
Neljas õde
2.03 kell 16.15, 21.50; 3.–7.03
kell 16.30, 22; 8.03 kell 19.15
Punane varblane
2.03 kell 21.30 Salajased
paberid
2.03 kell 16 Solvang
2.03 kell 15; 3.–8.03 kell 12.30
Vee puudutus
2.03 kell 13.45, 17.40; 3.–7.03
kell 20; 8.03 kell 22.15 Viiskümmend vabastatud
varjundit
8.03 kell 19 Erilinastus:
Londoni Kuninglik Ballett:
Talvemuinasjutt

KONTSERT

7.03 kell 19 Sawmill Roots
Orchestra plaadiesitlus +
Robert Johnson (USA)

Kaubapesa: kasutatud riided,
linikud, käekotid, mänguasjad.
Sõpruse pst 8, E-R 10-18 L 10-15
Odavad rõivad, Kastani 121. Kogu
kaup -50%. Esmaspäeval uus kaup.
E- R 10-18, L 10-15.

SÕIDUKID
Auto ja veoki keretööd ja
taastamine. Uued ja kasutatud
keredetailid. Keevitame, värvime.
Tel 504 0334.
Autoremont! Elektritööd, diagnostika, sillastend, veermiku ja
pidurite remont, summutite keevitus, õlivahetus. Tel 5853 3080.

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!

Kaubikute ja sõiduautode remont, rehvitööd. Tel 5889 2000,
www.a-service.ee

JAANI KIRIK

KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU

3.03 kell 16 Kannatusaja laupäevakontserdid: Oculi

kuni 3.03 fotonäitus Tsiklinaised

9.03 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esineb
Anna Humal (orel)

kuni 31.03 Rukkilille lasteaia
loovtööde näitus Talvelõbud

10.03 kell 16 Kannatusaja laupäevakotnserdid: Laetare
16.03 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esineb
Anna Humal (orel)
KARLOVA TEATER
8.03 kell 19 Kaunimate Aastate Vennaskond
11.03 kell 15 Kaunimate Aastate Vennaskond
PAULUSE KIRIK

LINNARAAMATUKOGU

Ostan Audi, Opeli, BMW, VW,
Fordi (kuni 2,0) kiirmüügi hinnaga.
Pakkuda võib kõike. Raha kohe.
Tel 5624 0824.

Tel 7 420 240
528 5880
www.robinson.ee

Kinnisvarateenused aastast 1997

kuni 17.03 raamatunäitus Eesti
kultuurkapitali kirjanduse
sihtkapitali aastaauhinnale
kandideerivatest teostest Haridus- ja Teadusministeeriumi
töötajate kommentaaridega

17.03 kell 16 Regilaulutuba

3.03 kell 16 kammerkoor Head
Ööd, Vend kevadkontsert

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU

VANEMUISE
KONTSERDIMAJA

kuni 10.03 Küllike Pihkva
näitus Kuu on öine päike elik
õhinapõhiselt, käsikaudu
kuni 31.03 Eesti vabariigi 100.
sünnipäevale pühendatud näitust Eesti raamat 1918–2018

Kuiv kase kaminapuu võrkkotis 3
€/tk. Alates 25 kotist kohalevedu
tasuta! Tel 5351 5322.

Ostan Moskvitš 408, 412, 2140,
IZ Kombi kasutamata või uusi
varuosasid ja keredetaile.
Tel 5593 8361.

TEENUSED

Kuiv kasepind 30, 40, 50 cm. Vedu,
tšekk. Tel 5594 7098.

kuni 15.03 Tartu linna ja
maakonna õpilastööde näitus
Mina olen siin 10 000 +
kuni 15.03 Ivan Tšulkovi
(Venemaaa) fotonäitus Bluusitransiit

Kaminapuu (kask 30 cm, 40 l võrk).
Tel 557 6177.

Kuiv kaseklopp (28-29) 40 l, 60 l
võrk. Tel 5591 5281.

kuni 10.03 raamatunäitus Anton Hansen Tammsaare 140

TUBINA SAAL

16.03 kell 19 Tähti üheks
õhtuks, esinevad Ivo Linna,
Tõnis Mägi, Karl-Erik Taukar
ja Ott Lepland

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

NÄITUSED

8.03 kell19 The Ilves Sisters

2.03 kell 21 Orelipoisi albumi
Sünnipäev esitlus

LÕHUTUD KÜTTEPUUD
toores lepp / kask

742 0240 • www.robinson.ee

kuni 24.03 raamatunäitus Kirjandusega läbi Eestimaa

GENIALISTIDE KLUBI

KÜTE

KINNISVARA MÜÜK

EESTI RAHVA MUUSEUM

16.03 kell 21 ÖBÖDÖS

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

Kasutatud riiete butiigis Moodne
Puudel Narva mnt 90 palju uut
kaupa.

Tartus ja maakonnas.

18.03 kell 17 Eesti 100 – kõlamaastikud orelil

EMAJÕE PRUULIKOJA
ÕLLEKELDER

KOOLITUS

Üldehitus,
remonttööd,
lammuAitame
kinnisvara
müümisel
ja üürimisel.
tus Tartus
ja Lõuna
Eestis.
Tel 5688
7492,
Meelis
Karu, tel 511 5949
varikuehitus@gmail.com
Ene Lina, tel 504 8379

2.03 kell 13.30, 19, 21.40;
3.–7.03 kell 13.50, 19.15, 22.15;
8.03 kell 13.40, 16.15, 22.30
Must panter

2.03 kell 18.45; 6.–7.03 kell
21.30 Nähtamatu niit

Põllumaa ja mets väga hea hinnaga. Kiire tehing. Tel 5620 4096.

RIIDED

Tänavakivide paigaldus, haljastus, kaevetööd, piirdeaiad. Tel
Korterid,
majad, majaosad
5623
3867, www.clinkerservice.ee

2.03 kell 22 Kutsu mind oma
nimega

2.03 kell 19.50, 22.35; 3.–8.03
kell 16.45, 21.50 Mängude
õhtu

Ostan maja Tartu linnas. Vastu
pakkuda renov kõigi mug korter
Tartus + komp. Tel 553 9557.

Korterid, majad, majaosad
Tartus ja maakonnas.
Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel.
2-toal ahik korter Põlvast 600 m
Kai Persidski, tel 5190 3394
kaugusel looduskaunis kohas (päiGert Suik, tel 515 3773
kesepoolne, 1. k, 55,2 m², aiamaa
742 0240
• www.robinson.ee
ja sauna
kasutamise
võimalus, otse
omanikult). Tel 553 8019.

Suur maja Nõo lähedal. Või vahet
2-toal korteri vastu Tartus.
Tel 5569 9574.
Talu Põltsamaa vallas või vahetada Tartus 2-3-toalise korteri või
maja vastu. Tel 511 0681.

KINNISVARA OST

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.
Küttepinnud, kask, lepp, haab.
Autole mahub 3 pakki ja see teeb 9
ruumi puitu. Tel 526 1028.
Lõhutud kuiv küttepuu 35 €, toores segapuu ja lepp 32 €/rm. Alates
5 rm vedu tasuta. Tel 5377 4476.
Toores lepp 32 €/rm, kuiv lepp 45
€/rm. Täpsed kogused.
Tel 5330 8671,
mardo.tuul@gmail.com

Klienditeenindajale Tartus 0,75
koormusega. Motiveeriv tasu! Tel
5851 3121, personal@incassor24.ee

Balti Metsakeskus OÜ ostab
kasvava metsa raieõigust.
Teenustööna metsaistutamine ja
maapinna mineraliseerimine.
Tel 508 0065.

P. Dussmann Eesti OÜ pakub tööd
Tartus koolitoitlustuses kokale ja
köögi abitöölisele. Auli, tel
5855 6765, erakool@dussmann.ee

Korter Tartu linnas. Võib vajada
remonti. Tel 5673 3922.

SA Aarike Hooldekeskus, Kambja
vald, Virulase küla, Aarike, pakub
tööd hooldustöötajale.
Tel 511 6113, aarike@aarikehk.ee

Ostan garaaži Tartus (1200 €,
soovitavalt elekter ja kanal).
Tel 5848 9501,
meisterehitus@gmail.com

Varjupaikade MTÜ pakub tööd loomaarstile Valga ja Võru varjupaigas.
Tel 504 6102, info@varjupaik.ee,
www.varjupaik.ee

BUSSI RENT paku hind

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

Aia eriehitised, rajatised. Aiad,
abihoone, grill, kuur, terass, varjualune. Ideest teostuseni.
Tel 5820 2040.
Amendero OÜ valmistab salvkaeve aasta ringi, rajab kanali- ja
veetrasse, paigaldab septikuid.
Tel 5620 2420, kaevud@amendero.eu

PAKUN TÖÖD

2-3-toal remonti vajav korter
rahulikus piirkonnas väiksemas
majas, I-II korrus. Või vahetada
maamaja vastu Põlvamaal (50 km
Tartust). Tel 505 4018.

Garaaž Tartus. Raha kohe.
Tel 5811 3422.

8-kohaline reisibuss koos kaubaruumiga pakub inimestele reisiteenust. Küsi lisa! Tel 5363 4295.

ArborWorks OÜ: ohtlikud puud,
võrahooldus, lume- ja jäätõrje
katustelt ja hoovidest. Tel
5850 9873, www.arborworks.ee
Boilerite puhastus, veemõõtjate
vahetus, san-tehnilised tööd.
Tel 5646 9025, 734 8044.
Ehitus-, katuse-, remondi-,
viimistlus- ja lammutustööd. Töid
teeme üle Lõuna-Eesti.
Tel 5858 6953.

REKLAAM
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Korterite, majade, garaažide,
keldrite koristus kolast. Tartu
soodsaim hind! Tel 5825 9300.

Müüa kukeseeni ja marineeritud
noori riisikaid. Tel 5344 0850.
Müüa saunaahi. Küttekolle
gaasitorust 10 mm. Saab kütta ka
teisest ruumist. Hind soodne. Tartu,
tel 5629 6070.

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

Naturaalne õunamahl.
Tel 5671 5166.
Uus vann vanasse vanni, garantii 3
a. Lisainfo tel 503 1943,
www.vannvannis.ee.
Valmistame puidust uksi, aknaid
ja treppe. Tel 5567 9995.
Kellassepp Annelinna keskuses.
Ehte-, prilli- ja kellaparandus.
Patareivahetus vaid 4 €!
Käin toidupoes Sinu ostunimekirja ja rahaga + 4 €.
tuuaviia@gmail.com

Veemõõturite vahetus, segistikraani, siugtoru, WC-poti
remont, boileri puhastus.
Tel 5616 4389.

Külmunud veetorude sulatamine
(plasttorusid sulatan auruga, metalltorusid trafoga). Tel 5565 9049.

Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.

Lumekoristustööd katustelt,
hoovidest, parklatest. Vajadusel
lume ära vedu. Tel 5662 0058.

RESTAUREERIME
AKNAID ja UKSI

www puidumeister ee

Ohtlike puude langetamine,
puude hooldus, okste hakkimine
ja äravedu, kändude freesimine.
Tel 5664 1413, info@treeservice.ee
Ohtlike puude raie ja puude hooldustööd. Tel 5686 6157,
info@nordicarb.ee.

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

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

Elektritööd Tartus ja Lõuna-Eestis.
Helista julgelt! Tel 5687 2020.
Elektritööd. Kõik elektritööd Lõuna-Eestis. Tel 5609 3099.
Elektritööd. Tel 505 5782.

Printerid, toonerid, tindid.
Müük ja täitmine. Tartus Raekoja
13. Tel 744 1100, futari.ee

Emailin vanne. Tel 552 2879.
Fassaadide soojustus- ja viimistlustööd, üldehitustööd.
Tel 5687 6112.
Printerite ja kontoritehnika remont. Tahmakassettide täitmine.
Pakume printeritele ja koopiamasinatele suures valikus toonereid,
tinte ja tahmakassette. Tehase
17A, Tartu, tartu@bellust.ee,
www.bellust.ee

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

Veoteenused. Tel 5560 6941.

TERVIS
Efektiivne alkoholivastane abi
Hiina meditsiinist. Ly Chini OÜ,
eesti ja vene k, reg tel 505 8381,
lychini@mail.ru

Idamaised ilu- ja tervisetooted
(näokreemid, -maskid, juuste- ja
kehahooldus, valuvaigistavad
plaastrid, valuvaigistavad salvid).
Tel 5809 3204.
Tervendamise ja harmoniseerimise seansid. Elena – energiaterapeut ja rahva ravitseja (Moskva).
Tel 5360 9798.

Kampaania! Vanade kodumasinate äravedu Tartus ainult 10 €!
Pesumasin, pliit jne.
Tel 5363 4295.
Klaverihäälestuse teenus diplomeeritud häälestajalt.
juhan.ungru@gmail.com
Korstnapühkija kogu Lõuna-Eestis, linnas ja maal. Ametlik akt. Oma
redel kaasas. Tel 5191 6605.

Kunsti ost - maalid, graafika jm!
Muuda kasutuna seisev kunst rahaks! Parim hind! Tel 5649 5292.
Nõukaaegse kunsti (kolhoosid,
traktorid, töölised, tehased, lipud
jm) ost! Raha kohe! Tel 5649 5292.
Nõukaaegsete ehete, sõlgede,
märkide, medalite, koolimärkide,
fotoaparaatide jm ost!
Tel 5649 5292.
Ostan kollektsiooni NSVL mudelautosid mõõtkavas 1 : 43 (sh
defektiga). Tel 5802 0872, Indrek
Plaanid kolida või said päranduseks korteri? Ostame üleliigse
vanakraami ja raamatud!
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.

Keskküttekatel, plekk, vee-gaasitoru 15-113 mm, el-keevitus,
gaasikeevitus, külmkompressor,
el-tali. Tel 5671 5166.
Vanavara, kulla ja hõbeda kokkuost turu parima hinnaga! J. Kuperjanovi 62, Tartu. Tel 5815 0312,
www.emiliaantiik.ee
Veneaegsed fotoaparaadid ja
neile sobivad objektiivid.
Tel 5872 5458.

Santehnilised tööd. Tel 5333 2131.

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

Tuntud õnnistaja-selgeltnägija Jasmina
on rahva palvel Tartus.
Kaardid ennustavad! Tel 900 1727.
Kogenud ennustajad vanimal ja
parimal ennustusliinil 24 h.
Tel 900 1727, ennustus.ee

Kauplus Inderlin ostab vanu
raamatuid, hõbeesemeid, ehteid,
nõusid, märke, münte, kunsti,
postkaarte, fotosid jne. Alati parim hind, kohene tasumine, tasuta
kojukutsed ja hindamine! Enne, kui
müüd, küsi meie hinda! Kompanii
4, tel 5803 6752.

MÜÜK

Santehnik. Tel 5361 5254

Tasuta äravedu: vanametall,
kodumasinad, elektroonika,
vanapaber, akud. Tel 5825 9300.

Hõbeda ost - lusikad, uurid,
sõled, mündid, esemed jm!
Kokkuostudest palju parem hind!
Tel 5649 5292.

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

Salvkaevude kaevamine, puhastamine, süvendamine, remont ja
rõngaste vahetamine.
Tel 557 4792.

Tasuta kodumasinate ja vanametalli äravedu. Tel 5386 9008.

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

Setu ehted (sõlg 500 €), hõbedast
ehted ja esemed, hõberublad jm
ost! Raha kohe! Tel 5649 5292.

Ohtlike puude raie ja äravedu
kutsetunnistuse ja vastutuskindlustusega arboristilt. Töö kiire ja
korralik, hinnad -15%. Tel
5559 3732, info@vikatimees.eu

Elektritööd. Tel 551 5988.

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

Veo- ja tõsteteenus kalluriga.
Tel 507 9037.

Hammaste ja igemeravi, kirurgia
ja proteesimine. Konsultatsioon
tasuta, kehtivad riiklikud soodustused. Tel 5879 1010, Tartu, Kalda
tee 30-1.

HAUAPIIRDED VAASID PINGID

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

Vanade kodumasinate ja vanaraua äravedu (pesumasin, pliit, külmik, vanametall jne). Tel 5363 4295.

OST

Jasmina on pärinud valge
maagia ande, näeb Taro
kaartidega minevikku,
olevikku ja tulevikku,
võtab maha needused.

Ravib Jeruusalemmast
pärit rohtudega impotentsust,
alkoholismi, epilepsiat
ja paljusid teisi haigusi.
Ühendab lahutatud peresid,
võib tagasi tuua armsa
inimese.
Teeb talismane, mis toovad
õnne ja edu äris.

Tel 5902 0446.
Helistage ja teie elu muutub!

Kutsu Kandlemees Sander ja
rahvalikud laulud oma peole!
Tel 504 3202,
simmaniduo@gmail.com
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Sest iga sõna
on oluline!
SELLE REKLAAMI ETTENÄITAMISEL
IGA UUE KUULDEAPARAADI OSTJALE

TASUTA 2 AASTANE VARU PATAREISID!
(120 PATAREID)

Kampaania kehtib kuni 30.04.2018

• LÜHIKESED
järjekorrad vastuvõtule!
• TASUTA
kuulmisuuringud!
• PARIMAD
aparaadid!

Kuuldeaparaadid OÜ pakub kuuldeaparaatide
konsultatsiooni, paigaldust ja tasuta kuulmisuuringuid patsientidele seitsmes uues kuulmiskeskuses Tallinnas, Tartus, Pärnus, Narvas,
Rakveres, Viljandis ja Paides. Väljastame
aparaate ka Sotsiaalkindlustusameti (SKA)
toetusega isikliku abivahendi kaardi alusel.
Pakume patsientidele vajadusel 12 kuud järelmaksu 0% intressiga. Lühikesed järjekorrad,
parimad aparaadid, professionaalne paigaldus.
Broneeri tasuta konsultatsioon meie kodulehel
kuuldeaparaadid.ee või telefoni teel.

TALLINN

TARTU

PÄRNU

NARVA

Pärnu mnt 139 E/2, 2. korrus
Telefon: 53 011 529
Tallinn@kuuldeaparaadid.ee

Ülikooli 8
Telefon: 53 807 287
Tartu@kuuldeaparaadid.ee

Ülejõe Tervisekauplus, Keskväljak 1
Telefon: 447 2686
Parnu@kuuldeaparaadid.ee

OÜ Narva kliinik, Aasa 4
Telefon: 356 8899
Narva@narvakliinik.ee

RAKVERE

VILJANDI

PAIDE

Tuleviku 4, Dr. Tiina Pruler-Ild ruumides
Telefon: 324 3253
Rakvere@kuuldeaparaadid.ee

Viljandi Tervisekeskus kab. 303, Turu 10
Telefon: 433 3783
Viljandi@kuuldeaparaadid.ee

AS Järvamaa Haigla, kab. 412, Tiigi 8
Telefon: 53 011 529
Paide@kuuldeaparaadid.ee

