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Enamik minu tutvusringkonnast ei tarbi enam alkoholi.
Vot see on kurb!
Einar Visnapuu
Eesti Ekspress, 7. märts
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TARTUS:
Raekoja pl. 1, E-R 9-18, tel 744 1279.
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Estonia pst.1/3, E-R 10-18, tel.631 3773.
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Inimvõimetel pole piire:
VIIS PÄEVA FACEBOOKITA!
Tartu ülikooli tudengid
Greetel Johanna Võrk,
Viivika Toode ja Marleen
Kirsipuu tegid eksperimendi, mille eesmärgiks
oli Facebookist ja teistest
moodsatest suhtlusplatvormidest terve töönädala eemal olla.
Võrk sõnas, et kasutab kõige
enam Instagrami piltide lisamiseks ning Facebooki Messengeri saatusekaaslastega suhtlemiseks. Viimasest loobumine
oli Võrgu jaoks kõige raskem,
kuna ta vajab seda nii töö- kui
kooliasjade tarbeks. „Enne eemalolekut pidin planeerima
oma tegevused nii, et midagi
olulist ei jääks tegemata. Teavitasin enda kolleege ja sõpru,
püüdsin nädala alguses enne
detox’i ära teha kõik plaanid ja
arutelud, mis pidid toimuma
Facebooki chat’ides,“ meenutas
ta kannatusi. „Sellest hoolimata jäin ikkagi mõnest olulisest
infokillust eemale, mis vahetati
grupivestlustes või kommuunides, mille liige ma olen.“

Candy Crush päästis
Kui Võrk sotsiaalmeediat kasutada ei saanud, siis tekkisid
kui imeväel asendustegevused.
Õnneks kõige olulisema infoga hoidsid sõbrad siiski kursis.
„Kõige raskem oligi suhelda
kolleegidega, sest meie igapäevane suhtlus toimub peaaegu
täielikult sotsiaalmeedias. Lisaks käisin koolis, tegin tööd,
juhendasin tantsutrenne,“ sõnas ta. Sotsiaalmeedia asemel
aga mängis neiu Candy Crushi
ja Youtube’i puudumist kompenseeris ERRi saadete järelevaatamisvõimalus.
Võrk kinnitas, et lähitulevikus ta vabatahtlikult midagi
sellist enam ei prooviks, kuid
väike eemalolek aitas tal mõista, kui suurt rolli rakendused
tema elus mängivad. „Samas
tuletas meelde, et kui vahepeal
sotsiaalmeedia kinni panna, ei

puudust just Facebook Messengerist. Sinna on ju ometi
kolinud suurem osa suhtlusest
nii sõprade, kursuse- kui ka
töökaaslastega. „Minu jaoks
on Facebook kõikide eluvaldkondadega põimitud. Raske oli
teha koostööd kursusekaaslastega, kellega pidime grupis
lahendama koduseid ülesandeid,“ kurtis ta.
Sellele vaatamata tundis
söakas neiu, et talle ei valmistanud katse olulisi raskusi,
kuna suhtlemiseks on ka teisi
viise. „Üle pika aja kasutasin
mobiiltelefoni kõnefunktsiooni regulaarselt,“ tõi ta näite.

Luges raamatutki
Viivika Toode teab pärast
ekstreemsuste üleelamist, et teekond paradiisi
käibki läbi põrguväravate.

ERAKOGU
juhtu ka mitte midagi. Näiteks
mul on pärast seda kogemust
palju lihtsam jätta telefon kotiluku taha, kui lähen sõpradega välja sööma või kui mängin
perega lauamänge,“ ütles ta
lõpetuseks.
Viivika Toode kogemus kujunes sootuks teistsuguseks
„Hommikul ärgates tekkis mul
tahtmine lülitada sisse enda
telefoni mobiilne andmeside ja
vaadata enda sõnumeid. Kuid
tol hommikul ma teadsin, et
see on mõttetu, sest mind ei
olnud sõnumeid ees ootamas,“
kirjeldas ta ristikäigu algust.
Nimelt oli sarnaselt Võrgule ka
Toode enne võõrutuse algust
kõik sotsiaalmeediale viitavad
aplikatsioonid telefonist ära
kustutanud.

Ekseldes Hiiumaale
Toode märkas juba esimesel päeval, et ta pidi telefoniga
rohkem SMSe saatma hakkama ning see jätkus ka teisel
päeval. „Esimese päeva oli telefoni aku vaid 50% peal, kuigi
tavalisel päeval oleks see pea-

aegu tühi. Koolipäeva jooksul
oli mul vaja töökaaslastega
mõned ajad ära muuta ja ma
pidin selleks kasutama SMSe.
Ma ei tea, mida nad minust
arvasid, kuna me ei olnud seda
kunagi varem teinud,“ häbenes
Toode suhtluskanalit, mis veel
mõned aastad tagasi võis täiesti tavaline ja normaalne olla.
Kõige ilusamaks hetkeks
kujunes Toode jaoks võimalus
sõita teise päeva lõpus Rakverre poiss-sõbra juurde, sest
see võimaldas lahendada kõik
suhtlemist takistavad probleemid. Järgmisel päeval põrutasid nad koos kahepäevasele
reisile Hiiumaale, kuid ka seal
tabasid ootamatud probleemid. „Avastasin, et ei saa teha
kõikide vaatamisväärsuste
kohta, mida tahtsime külastada, piisavalt uurimistööd, sest
paljud nendest linkidest suunasid meid Facebooki. Aga õnneks olin varem välja valinud
mõned tegevused, mida me
teha tahtsime,“ lausus ta.
Hiljem Tartus tagasi olles pidi Toode sõber enese-

Tiibeti, Tandoori ahju ja India restoran

Päevapraad kl 11-15
India praad 4.50 €
Tiibeti praad 3.60 €
Päevasupp 2,20 €

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

Tel 5668 3044
740 1606
Küüni 5b, Tartu

2017. ja 2018. a. sündinud lastele on
Reiting Koolituskeskus kutsub kursustele TARTUSSE!

23.03 – 31.05 Raamatupidamiskursus
03.04 – 06.07 Sekretär-juhiabi kursus
19.04 – 10.07 Võlanõustajate koolitus
Helista või kirjuta! Koos leiame lahenduse!
tel 733 3690 | koolitus@reiting.ee

reiting

piinajale tervelt kolm korda
helistama, et grupiga kokkusaamine kokku leppida, aga
eksperimendi ohver magas
ega kuulnud teda. „Sellel hetkel tundsin ma ennast justkui
koormaks seljas, aga kuna olin
lubanud teda võõrutuse ajal
samamoodi aidata, siis ma ennast nii halvasti ei tundnud,“
lohutas neiu end.

Mobiil taas
helistamiseks
Peale selle, et mõne raamatu
tähtaeg raamatukogus üle läks,
ei kaotanud Toode projektiga
enda sõnul midagi. „Arvan, et
mõnikord on arukas sotsiaalmeediat vähem tarbida, et
nautida väikeseid erilisi hetki
elus,“ resümeeris ta õppetunni. „Aga ma hoiaks ikka silma
sotsiaalmeedial peal, sest meie
ühiskond nõuab, et oleksime
kogu aeg internetis kättesaadaval ning sellest täielikult välja
lülitamine võib viia nii mõnegi
ebameeldiva üllatuseni.“
Sarnaselt Toodele tundis ka
Marleen Kirsipuu kõige enam

Samas avastas Kirsipuu, et
kui ta enam sotsiaalmeedias
aega ei raiska, leiab ta peagi
muid viise, kuidas koolitöid ja
teisi kohustusi vältida. „Pisut
tundsin puudust Facebookist
ja Youtube‘ist, aga Instagramist ja Snapchatist loobumine
võõrutusnähtusid ei tekitanud,“ kirjeldas ta.
Mittetäiusliku elu tegi Kirsipuu jaoks kergemaks tõik, et
ta hoidis end hõivatuna muude
tegevustega. „Paigutasin sotsiaalmeediast võõrutuse strateegiliselt perioodile, kus mul
oli palju töökohustusi. Neljapäev algas kell 8 koolitunniga
ning jätkus päevatööga. Külastasin rohkem traditsioonilisi meediakanaleid – tarbisin
uudiseid nii veebiväljaannetest
kui paberkandjal. Lugesin raamatuid, sõbrannadega ühenduses olemiseks pidasin ülemäära pikki telefonikõnesid.“
Kirsipuu tõdes, et kontakti
saamiseks kulus palju rohkem
aega ja vaeva. Selle tõttu ta tulevikus uut võõrutusravi ei plaani,
kuna sotsiaalmeedial on tema
elus piisavalt praktiline roll.
„Minu elukvaliteet ei paranenud, kui sotsiaalmeediast eemal
olin. Leidsin muid viise, kuidas
aega raisata,“ lausus ta.
VAHUR JOA
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LAUSEGA

LUGEJA KIRI

Kortermaju juurde

Prooviks
vaiksemalt
Kell on 2.02 öösel. Väljast kostab õudne kolin
ja krigin, kui rauast lumesahk-auto Raatuse 25 asuvat auklikku
asfaltplatsi ja selle ümber asuvaid teealasid
puhastada püüab.
Arusaadav, et see
tühi parkimisala on
vaja enne hommikut
puhtamaks saada, aga
kas on lootust, et linn
leiab natuke vaiksema
meetodi selle aukliku
platsi öiseks puhastamiseks? Kelle poole
sellise murega pöörduda?

Mart
Lukason
linnapuhastuse
peaspetsialist
Raatuse tänava parkla
on jaotatud kinnistuteks, mille omanikeks
on OÜ Raatuse Ärimaja kolme kinnistuga, OÜ Albatrek ühe
kinnistuga ja Tartu linn
kahe kinnistuga. Tartu
linn on juhtinud oma
töövõtja tähelepanu
piirkonnas öise müra
tekitamise probleemile. Kuigi kõik hooldussahad on kummiteradega, võivad ka need
tekitada häirivat heli
maad puutuvate saha
metallpiirikute, teepinna konaruste või libedustõrjeks puistatud
killustiku tõttu.
Leppisime töövõtjaga kokku, et reeglina
lumetõrjetöid ei tehta
seal öisel ajal vahemikus 22-6, hiljemalt
kella 7-ks peab parkla olema puhastatud.
Erandid võivad osutuda vajalikuks suurte ja
pikkade lumesadude
puhul. Loodame, et
sellega saab öörahu
tagatud. OÜ Raatuse
Ärimaja (Raatuse 25
omanik) on Teie pretensioonist teavitatud.
Allikas: Tartu LV
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Raad kehtestas Raatuse, Pikk
ja Põik tänava vahelise ala
detailplaneeringu, millega
on alale kavandatud kolm
hoonestatavat krunti.

2400

eurot andis linn reservfondist MTÜ-le Jõusport Emajõe Rammumehe Tartu GP
etapi korraldamiseks.

davõrd kõvasti, et kannatanu
pöördus tervisekontrolliks
traumapunkti.

Veskimeeste saatus
Tartu maakohus mõistis AS-i
Tartu Mill, Leonid Dulubi (38)
ja Priit Saare (52) neile esitatud maksukuriteo süüdistuses õigeks kuriteo tuvastamatuse tõttu. Küll jäid endine
ettevõtte ostujuht Dulub ja
Saar süüdi kuulumises kuritegelikku ühendusse.

Rahva lemmikmaja
Emotsioone tartlannadel jagub. Nädalalõpul saab TÜ spordihoones näha, kuidas õnnestub nende enda kasuks rakendamine. 
SK DUO

VÕRGUDAAMIDE
tiitlijaht kodusaalis
Tartu võrkpallinaiskonnal
seisab sel nädalavahetusel ees samavõrd ahvatlev kui närvesööv võimalus kodupubliku toel
tõsta pea kohale Balti
liiga meistrikarikas.
Tartus peetava turniiri paare
vaadates on hea uudis mõistagi
see, et vähemalt üks Eesti tiim
mängib kindlalt finaalis. Laupäevases avamängus kell 13
lähevad vastamisi võõrustajad
TÜ/Eeden ning pealinlased
TTÜ/Tradehouse.
Mullu kolmandal poodiumiastmel Balti liiga lõpetanud
TÜ/Eeden läheb kodusele otsustavale turniirile vastu favoriidiseisuses. Põhiturniiril
saadi vaid üks kaotus, kui veebruaris üllatasid külla sõitnud
Alytause naised (1 : 3). TTÜ/
Tradehousest käidi võõrsil üle
0 : 3 ning kodus totaalselt ebaõnnestunud (16 : 25) avageimi
järel üpris veenvalt 3 : 1 (-15;
-20; -20). Samas tõestasid tehnikatudengid oma südikust
veerandfinaalides, kus kolme
mängu kokkuvõttes tehti selg
prügiseks põhiturniiri teisena
lõpetanud linnarivaalil Tallinna Ülikoolil.

Tegevusluba L04192

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

Tasuta parkimine.

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

Viimasel kahel hooajal naiskonna ees seisnud Andrei Ojametsa sõnul nõustusid sisuliselt amatööridena tegutsevad
naised professionaalide kombel treenima ning tulemust ei
tulnud pikalt oodata. „Mitmed
tartlannad on end koondise
vaatevälja mänginud. Tegutseme väljakul kiirelt, aga ka
organiseeritult. Täna pole õige
päev kiidusõnu jagada – peame esmalt turniiri ära ning siis
jagame hinnanguid,“ jääb peatreener kahe jalaga maa peale.
Külma pea hoidmine võib tema
sõnul eelolevas kahes kohtumises just määravaimaks saadagi.

Profid amatöörid
Teise finalisti selgitamine
jääb leedulannade siseasjaks,
kui kell 16 algavas mängus
kohtuvad põhiturniiri kolmas
TK-Kaunas ASU ning viies Alytaus-Jotvingiai. Kaunas tõestas
oma paremust kahes mängus
(3 : 0; 2 : 3) Jonava naiskonna
vastu. Alytaus võitles vihaselt
lätlannade RSU-ga ja marssis
kahe viiegeimilise mängu järel
medalinõudlejate hulka.
„Kogenud sidemängija, jõuline rünnak ja suur tahtmine,“
loetleb TÜ/Eedeni teine treener

Hendrik Rikand Alytause tugevusi, kellega põhiturniiri geimide seis on tartlannade kahjuks
4 : 5. Tiitlikaitsja Kaunase tiim
paistab silma võimega end olulistel hetkedel eriti hästi kokku
võtta, sest juba veerandfinaalis
Jonava vastu suudeti näidata
hooaja parimat minekut.

Publiku tugev tugi
Tartu liidritena on senistes
mängudes hiilanud sidemängija Liis Noormets, nurgaründajast kapten Kertti Külm ning
koondise uksele koputav libero
Marje Rosenblatt.
„Meie lisatrumbiks peab
saama ka kodusaal. Mäletame
hästi, kuidas karikafinaalis
1200-pealine publik mängu
sekkus ning Tartu üle 20 aasta
taas auhinna koju jättis. Sama
võimsaid emotsioone tahame
tunda ja pakkuda pealtvaatajaile ka sel korral,“ kutsus Rikand
kõiki võrkpallisõpru saali.
Poolfinaale pääseb publik
vaatama suisa raha maksmata. Pühapäeval, mil mängud
algavad samuti kell 13 (pronksimäng) ja 16 (finaal), saab päevapileti kätte 5 euroga (õpilased
ja pensionärid 2 €).
RASMUS REKAND

Parim pangast
Linna parimaks teenindajaks osutus tänavu Thor Vaas
Swedbankist. Teise koha
saavutas tasavägises võistluses Anna Golovtsenko (kohvik Paviljon) ning kolmanda
koha vääriliseks tunnistati
Hele-Mai Luik (Olerex).

Esimest korda sai linna aasta
parima ehitise konkursil sõna
sekka öelda ka lihtrahvas, kes
valis veebihääletusel lemmikuks Veski 6 renoveeritud
hoone. Järgnesid Pepleri 1a,
Vabaduse pst 1 ümberehitatud turuhoone ja Turu 34
ärihoone.

Pöörane luulepäev
21. märtsil tähistatakse pärastlõunast hilisõhtuni kestva luuletuuriga ülemaailmset
luulepäeva. Kohvikutes ja
baarides, aga ka linnaraamatukogus ja Tasku keskuse
Rahva Raamatus loevad luulet nii eesti kirjanikud kui ka
kooliõpilased.

Palupera perepeks
12. märtsil äigas joobes
54-aastane mees Elva vallas
Palupera külas tüli käigus
15-aastasele kasutütrele se-

SÄHVATUS

Kalmistukäimla
inimlikumaks
Vennad Ehitus asub renoveerima räämas oleku poolest kurikuulsat Rahumäe
kalmistu abihoonet, sealhulgas legendaarset hüppelaua-WC-d. Tööd peaksid
valmima juunis.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

PIDU LÄBI, SODI JÄI: EV100 suurejoonelisi lõkkepidustusi ERM-is meenutavad kolm nädalat hiljem
vaid naelu täis lasuhunnikud. 
TOIVO ÕNNELEID
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Kalevipoja ja Saarepiiga
omalaadse suhte kohta ilmnevad mitmedki
pikantsed detailid. 

GABRIELA LIIVAMÄGI

Palametsa
pajatused
460.

Juhmi vägistaja
painest vabaks
Vanemuise eepiline käsitlus „Kalevipojast“ avab
meie rahvuskangelase
õrna ja tundelise poole,
mis ka küünilisima kosmopoliidi rinna eestlusest rõkkama paneb.
Ühtlasi nii lavastaja, dramaturg kui ka nimiosa mängija
Karl Laumets tõdes, et üldiselt
rahvas oma eepost lugenud ei
ole, vaid teab sealt heal juhul
vaid mõningaid katkeid. „Selle
pinnalt on kõigil tekkinud kujutlus oma Kalevipojast, kes on
laisk ja rumal, röövib, vägistab
– igatpidi negatiivne kangelane,“ märkis ta.
Sellise pealiskaudse lähenemisega jäävad aga vahele kõik
need kohad, kus Kalevipoeg
kahetseb süüd, tahab riiki paremaks rajada, armastab perekonda ja hoolib lähedastest. „Mis
mind Kalevipojas kütkestas, on
tema looduslapselik vabaduse
iha – see on ju inimese kõige loomulikum olek,“ kiitis Laumets.
„Ta käitub instinktide ajel, kuid
temas on olemas kõik värvid.“
Lavastaja on suurteose loomise käigus konsulteerinud
mitmete eeposeuurijatega ja
jõudnud äratundmuseni, et
Kalevipoega on seni tõesti ülekohtuselt koheldud. „Teab“ ju
rahvasuu näiteks, et meie mees

Saarepiiga lihtlabaselt ära vägistas, mis aga tegelikkuses päris nii ei juhtunud. „Mees küll
võrgutas teda, aga oli Saarepiiga enda otsus temaga sel õhtul
koos olla,“ rõhutas Laumets.
Teise üllatusmomendi toovad originaaltekstiga värsivormis Vanemuise etendusse
Saarepiiga enesetapumotiivid.
„Lisaks sellele, et ta on oma
meretagust kallimat petnud,
tuleb välja seegi, et Kalevipoeg
ja Saarepiiga on vend ja õde
ning tegemist on olnud verepilastusega,“ vihjas lavastaja.

Lahe väljamaa
Saarepiigat, ent ka mitmeid
teisi Kalevipoja kaasteelisi kehastav Piret Krumm möönis
isegi, et õrnas eas lavakunstikateedris Anu Lambi käsul
„Kalevipoega“ väga pika hambaga lugema asus. Ühel hetkel
aga tõmbas iidne maailm ta
täielikult endasse. „Kogesin
midagi sellist, mida võib võrrelda laulupeol kogetava tundega, või hetkega, kui keegi
vene juurtega inimene sulle
pisarsilmil ütleb, et ta Eestit
armastab,“ kirjeldas ta. „Ilmnesid sellised tasandid, millele
ma pole varem mõelnud.“
Krumm tunnistas, et ei pea
end sugugi tohutuks patrioodiks ning arvas 21-aastasena

pigem koguni, et väljamaal on
kõik lahedam. „Kalevipojas“
aga tabas ta ära enneolematult
humoorika ja poeetilise komponendi. „See keel on nii salapärane, et lugedes tekib efekt, nagu
head lavastust vaadates võib kogeda, et mina saan sellest aru,“
selgitas ta oma vaimustust.
Kalevipoeg võlus Krummi
just tõigaga, et erinevalt klassikalisest eeposekangelasest ei
kujutata teda eksimatu heerosena, vaid võõrad pole ka inimlikud jooned. „Kalevipoeg aga
eksib ja kõik tema tegemised
ei lõpe õnnelikult nagu Hollywoodis,“ märkis ta.
Laumets toonitas veel, et
meie eepos on üks väheseid,
mille „sisse“ saab looduses
vabalt igaüks astuda, kuivõrd
kõik kohad on ka päriselus olemas. Looduse poole hoidmist
ja sellega üheks saamist pidas
tähtsaks ka Krumm.
38 tegelase seas, keda kaheksa
näitlejat järjepanu kehastavad,
on loomulikult esindatud ka
rahva lemmik siil. „Paljud uurijad on öelnud, et kui loom õpetab inimest, siis see ei tähenda
seda, et inimene oleks rumal,
vaid ainult targad suudavad
loomade õpetusi kuulda,“ sõnas
Laumets. „Ainult meie, eestlased, saame sellest aru.“
KAUR PAVES

ELAMUS
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Uuno Kivilinnast

PUNANE
KUKK

On Türgimaa türklaste hoida
Olen turismimaailmas saavutanud sellise
kuulsuse, et Estravel,
kelle Aafrika-reisi hiljuti
üles ütlesin, saatis mulle
postiga kuldkaardi. On
ikka juhmakad – minu
süda kuulub nüüdsest
Nikal Travelile ja seda ei
muuda miski.
Seal on ikkagi palgal eestikeelsed giidid, kellega päev otsa
rändamas käia. Ingliskeelsetega läheb vana kooli meestel ju
keeruliseks, viskavad su kuhugi
hotelli maha ja siis on hea, kui
sealt lennujaama tagasigi suudad iseseisvalt sõita.

Jumala karistus
Ainsa probleemina näen
peatse Kreeka ja Türgi luksusreisi juures vahemaandumist
Riias. Eestlastest reisiselle ei
jagu kahjuks piisavalt ja nii
tuleb ka lätlasi lennuki peale
korjata. Mulle see ei meeldi, on
nad ju kuue varbaga.
Kavatsen enne surma kokku ahnitseda üüratu koguse
suveniire. Tõsi, Türgi lipp ja
müts mul hiljutisest tretist
Põhja-Küprosele juba on, kuid
nüüd tahaks Kreeka oma ka.
Siis saavad ehk Jaama tänava
külalisedki omal moel maail-

Uunol olid 24. veebruariga omad plaanid. 

PRESIDENDI KANTSELEI
maränduri seiklustest osa, sest
oma aruga te ju Lätist kaugemale ei jõua.
Ärge saage valesti aru, Lätti
tuleb tänase valitsuse tegevuse
tõttu loomulikult üha sagedamini asja teha. Kui viimati oma
lemmikbrändit Aramist mekkisin, maksis see veel 6,99 eurot.
Reisi puhul otsustasin taas natuke laristada ja välja tuli käia
juba 10,99! Ütlesin kohe sõbranna Ilmele, et jumal on meid
karistanud vale kodulinnaga
– mitte kõik ei saa Valgas elada.

Ähvardanuks ERM-i
Jääb vaid küsimus, kuhu Kivilinna Kauboi järgmisena põrutab. Miks mitte Saksamaale –
elasime pruudiga olümpia
aegu tuliselt kaasa, kui nad
jäähokis esimest korda ajaloos

Kanada kotti panid. Saksa keel
on mul vähemalt mingil algelisel tasemel suus, samas kui
prantsuse keelest tean vaid
väljendit „mašööšuää“.
Tegelikult on päris hämmastav, kuidas samalt stardiplatvormilt võivad erinevate
võimetega inimesed nii erineva kõrgusega lennata. Alles
see oli, kui koos 22 kaasvõitlejaga valimisliidus Südamega
Tartu kui võrdne võrdse vastu
volikogusse kandideerisime.
Nüüd sõidab üks poole aasta
sees juba teist korda Vahemere
äärde, raadiopaarimees Heiki
Hainsalu aga närutab edasi
Ülikooli tänaval. Pommiähvarduse eest kinni nabitud
Meelis Kaldalust ja Reio Lauritsast pole mõtet rääkidagi.
Mõtlen piiratud silmaringiga poiste peale tihti ja olen
jõudnud järeldusele, et mingit
nurgatagust ERR-i Tartu stuudiot suvalise teisipäeva õhtul
ähvardada oli ikka eriti hale
ettevõtmine. Karistus jääb ju
samaks, nii et mina oleksin
telefonitoru huugama pannud
just sel hetkel, kui presidendiproua politseivilkurite saatel
eesti rahva muuseumisse jõudis. Vanarahvaski ju ütleb, et
kui k*****a, siis kuningannat,
ja kui varastada, siis miljon.

Meelis Kaldalu Tartu vangla päevikud
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Tubli on tubli, aga riik kiusab edasi
Keset urineerimist minu kambrisse sisenenud
Timo Tubli on meeldiv vestluskaaslane. Ilus
poiss, kui otse öelda.
Oma nime väärt mees. Isegi teismelisena
käsivarrele torgitud tätokas on Nike’i käekattega kenasti kinni pakitud. Tartu vangla oma
kasvandik, nagu ma hiljem teada sain. Teabeja uurimisosakonna (endise nimega julgeolekuosakonna) töötaja.
„Minu ülesanne on vanglasse paigutatavate kinnipeetavatega vestelda, et võimalikke
konflikte ära hoida. Miks teid üldse siia toodi?“
„Vanglasse paigutatav kinnipeetav“ kõlas nii
lootustandvalt erapooletuna, et ma tundsin
Tubli vastu mingit seletamatut sümpaatiat.
Läbiotsimisruumist kaasa haaratud suitsuvaba vanglat tutvustavates brošüürides olin ma
juba lihtsalt vang.
„Ma olen poliitik, ja kuna Eesti on demokraatlik üldise valimisõigusega riik, siis ei ole
tegelikult vahet, kus oma valijaid esindada.
Tõsi, meil on probleeme just vangide valimis
õiguste tagamisega, ja muidugi proovin ma
oma siinviibimise vältel ka seda teemat püstitada.“
Tublil näis mingi profiil minust juba peas
kuju võtvat.
„Räägite küll täpselt nagu poliitik. Ma näen,
et teil on lõuna pooleli.“
Plastiktaldrik mulle toodud soustiga lebas
tõesti laual.

„See on tegelikult näljastreik. Alates eilsest.“
„Miks te ei söö? Meil siin paljud streigivad,
aga salaja tellivad poest süüa. See ei ole hea.“
Ma ei saanud täpselt aru, mis siinjuures Tublile ei meeldinud, aga andsin talle lühikese ülevaate valimisliidust Südamega Tartu ja meie
pimedusse mässitud kaebeõigusest. Kuna
see jutt talle kuigi kaugele kohale ei paistnud
jõudvat ja paberit tal ka kusagilt võtta polnud,
siis leppisime lihtsalt kokku, et ta otsib mulle
rahuliku kambrikaaslase ja mina omakorda
naudin oma viibimist ega kavatsegi siit kuhugi
enneaegselt lahkuda.
Olin juba mitu frikadelli salaja soustist välja
koukinud ja oma viimase paberilehe e-valimiste ja põhiseaduse vahelist antipaatiat täis
lahanud, kui kongi uks uuesti lahti läks. Vastuvõtja Eero Parvei heasüdamlik nägu ilmus
uksele.
„Lähme paigutame su nüüd ära. Enne käime
DNA-st ka läbi.“
Kuna tänaseks on ERR-i Tartu stuudiole pommiähvarduse tegemises süüdistatav
Meelis Kaldalu kahekuulise kinnipidamise järel
eeluurimisvanglast vabastatud, lõpeb siinkohal ka rubriik „Punane kukk“. Kaldalu ootab
endiselt oma saatust, ent asjaosalised peavad
tõenäoliseks, et süüdistuse põhiraskus langeb
psühhiaatriakontrollis põrunud kambajõmm
Reio Lauritsale.

Tartu Ülikooli Hambaarstiteaduse instituut pakub võimalust

SOODUSTUSEGA JUURERAVIKS

III kursuse üliõpilaste juures õppesemestri jooksul.
Ravi teostatakse aadressil Raekoja plats 6-219
esmaspäeviti ja neljapäeviti.
Iga visiit maksab orienteeruvalt 10 €,
lisanduda võib tasu röntgenülesvõtete eest
(13 € panoraamülesvõte, 5.50 € väike ülesvõte).
Registreerimine ja info E, K, N kl 8-12 tel 731 9857.

NB! Vastuvõtuaegade arv
on piiratud.

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

VABA AEG

TEATER

EMAJÕE PRUULIKOJA
ÕLLEKELDER

SADAMATEATER

16.03 kell 21 ÖBÖDÖS

15.03 kell 19 Head tüdrukud
lähevad taevasse

JAANI KIRIK

16.03 kell 19 Teineteiseta
17.03 kell 19 Medeia
18.03 kell 16 Kalevipoeg
19.03 kell 19 Lahus
20.03 kell 19 Meie oma tõde,
meie oma õigus
21.03 kell 12 Meie oma tõde,
meie oma õigus
22.03 kell 19 Suluseis
24.03 kell 19 Laineid murdes
25.03 kell 16 Medeia
TEATRI KODU
20.03 kell 11 Viks ja Koba
22.03 kell 11 Viks ja Koba
VANEMUISE TEATRI
SUUR MAJA
17.03 kell 19 Faust
18.03 kell 16 Mamma Mia!
24.03 kell 19 Viini veri
25.03 kell 16 Viini veri
VANEMUISE TEATRI
VÄIKE MAJA
17.03 kell 19 Crossroads. Step
into the Light
20.03 kell 12 Vai-vai vaene
Vargamäe
20.03 kell 19 Moraal
21.03 kell 19 Grace ja Glorie
22.03 kell 19 Vanaema ja
Issand Jumal

10.03 kell 16 Kannatusaja laupäevakontserdid: Laetare
16.03 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esineb
Anna Humal (orel)
VANEMUISE
KONTSERDIMAJA
16.03 kell 19 Tähti üheks
õhtuks, esinevad Ivo Linna,
Tõnis Mägi, Karl-Erik Taukar
ja Ott Lepland

NÄITUSED
ANNELINNA RAAMATUKOGU
kuni 29.03 lastepäevakodu
Krõll loovtööde näitus
kuni 5.04 harrastuskunstnike
maalinäitus Elu on ilus, ilu on
elus
KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU
kuni 31.03 Rukkilille lasteaia
loovtööde näitus Talvelõbud
kuni 4.04 Kaie Šestakova-Karu
õlimaalide näitus Inspireeritud
teatrist
LINNARAAMATUKOGU
kuni 15.03 Tartu linna ja
maakonna õpilastööde näitus
Mina olen siin 10 000 +
kuni 15.03 Ivan Tšulkovi
(Venemaaa) fotonäitus Bluusitransiit
kuni 17.03 raamatunäitus Eesti
kultuurkapitali kirjanduse
sihtkapitali aastaauhinnale
kandideerivatest teostest
haridus- ja teadusministeeriumi töötajate kommentaaridega

25.03 kell 16 Elagu eurotoetused!

Ehitus, remont, siseviimistlus. Pikaajaline kogemus. Tel 5622 9840.
Ehitus- ja remonttööd. Katused,
puitfassaadid ja üldehitustööd.
Töödele garantii. Tel 5662 9930.

KONTSERT
EESTI RAHVA MUUSEUM
17.03 kell 16 Regilaulutuba

kuni 7.04 Made Balbati illustratsioonide näitus Pilte lastele

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

Kinnisvarateenused aastast 1997

Elektritööd eramajadele ja vajaminev dokumentatsioon.
Tel 5345 3303, www.elektest.ee
Katuste ja puitfassaadide ehitusja remonditööd. Tel 515 7062.
Plekksepatööd: Ringtee 1, Tartu.
Tel 517 2156, plekksepp@hot.ee
Puitmajade renoveerimine,
katus, fassaad, vundament. Eramud, korteriühistud.
Tel 5649 4929.
Puitpõranda tööd! Paigaldus, lihvimine ja hooldus. Tel 5676 3151.
www.facebook.com/uniplex
Saunamehed OÜ tegeleb saunade ehituse ja renoveerimisega. Tel
513 5377, www.saunamehed.ee
Siseviimistlustööd, üldehitustööd, vannitubade ehitus.
Tel 5303 1609.
Teeme kõik ehitus- ja renoveerimistööd vundamendist katuseni
kõikjal Eestis. Tel 5820 2040.
Tänavakivi paigaldus- ja parandustööd. Tel 5593 6336, Margus.
Tänavakivide paigaldus, haljastus, kaevetööd, piirdeaiad. Tel
5623 3867, www.clinkerservice.ee
Üldehitus, remonttööd, lammutus Tartus ja Lõuna-Eestis.
Tel 5688 7492,
varikuehitus@gmail.com

KINNISVARA MÜÜK

Korterid, majad, majaosad
Tartus ja maakonnas.
Aitame kinnisvara
jaPõllu
üürimisel.
2-toal müümisel
mug korter
8 (üp 56,5
Kai Persidski,
tel 5190
3394
m², 1/5,
F, köögimööbel,
renoveeGert
Suik,
tel 515 3773
ritud, 54
000
€). Kutseline
maakler
0240
• www.robinson.ee
Sirle742
Uiga,
tel 526
4198, 786 8085,
www.aadlivillakv.ee

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!

KINNISVARA OST

Garaaž Tartus. Raha kohe.
Tel 5811 3422.
Korter Tartu linnas. Võib vajada
remonti. Tel 5673 3922.
Kuni 5 ha maad Tartust kuni 15 km.
Võib olla võsastunud või halvas
olukorras. Tel 5672 4940.
Ostan maja Tartu linnas. Vajadusel
pakkuda renov mug korter Tartus
+ komp. Tel 553 9557.
Ostan talukoha koos maaga alates viiest hektarist. Hooned võivad
vajada kapitaalremonti.
Tel 501 9917.

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

Ehitus lihtne kui Lego kokkupanek

Kaminapuu (kask 30 cm, 40 l võrk).
Tel 557 6177.
Kuiv kase kaminapuu võrkkotis 3
€/tk. Alates 25 kotist kohalevedu
tasuta! Tel 5351 5322.
Kuiv kaseklopp (28-29) 40 l, 60 l
võrk. Tel 5591 5281.
Kuiv kasepind 30, 40, 50 cm. Vedu,
tšekk. Tel 5594 7098.
Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puitbrikett, küttegraanulid. Vedu tasuta. Tel 523 8332,
433 3130.
Müüa 40 l võrkkotis kuivi küttepuid. Lepp 30 cm. Hind 2.50 € kott.
Tel 5341 2221.

PAKUN TÖÖD
Klienditeenindajale Tartus 0,75
koormusega. Motiveeriv tasu! Tel
5851 3121, personal@incassor24.ee
Linter-Transport AS pakub töömahu suurenemise tõttu tööd CE-kategooria autojuhile rahvusvahelistel vedudel. Põhikohaga juhile palk
alates 1300 € neto. Tel 501 6059,
info@linter.ee, www.linter.ee
Otsin oma 72 a emale (ei ole
voodihaige) hooldajat, kes elaks
koos temaga Annelinnas 3-toal
korteris eraldi toas tasuta ja saaks
125 € kuus tasu hooldamise eest.
Tel 5559 6715.

LAMMI KIVIMAJAD – see on 50aastane kogemus. Ainulaadne plokiservade teemantlihv tagab veatu ja täpse
ploki ühilduvuse koos ideaalse siseja välispinnaga, mis on kohe pärast
paigaldust valmis viimistluseks.
Lammi plokkide tehniline lahendus välistab ehituslikud vead ega lase kunagi tekkida külmasildasid. Patenteeritud avade tegemise süsteem lubab teha kohapeal samadest
plokkidest avade ületusi pikkusega kuni 5 meetrit. Lammi tagab
parima sisekliima, mis vastab klassile M1, heliisolatsiooni ja tuleohutuse, kuna Lammi süsteem loob betoonpinna nii sise- kui ka välisseinas. Valides Lammi, ehitate te põhjamaade parima võimaliku
lahendusega.

Pakume 0,6 koormusega tööd
naistesauna klienditeenindajale.
Tel 748 2779, annesaun@hot.ee

Klassifikatsioonid: M1 / FI – U-väärtus LL 500-0,11 W/m2K,
LL 400-0,17 W/m2K; heliisolatsioon 51 dBA (Rw)

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

Tartu Rendibuss

AS SADLOY

Võtab Tartus tööle
AUTEREMONDILUKKSEPA
ja REHVITEHNIKU
Töötasu kokkuleppel
(1000-1500 €)
Tel 5345 3499
Tegevuse laiendamise tõttu pakub
Arkaadia Puhastuse OÜ tööd
puhastusteenindajatele. Täiendav
informatsioon
tööpäevadel
tel 5860 5770,
Kerlin.

В связи с расширением фирмы
предлагаем
работу
УБОРЩИЦАМ в
разные районы
Тарту. Время
работы и оклады
разные. Инфо в
рабочие дни по
телефону
5860 5770 Kerlin

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

LAMMI KIVIMAJA

www.lamminbetoni.fi • www.lamminbetoni.fi/portal/ee/tooted
www.lammi-kivitalot.fi • www.lammi-perustus.fi
Küsi lisainfot: tel 641 5444, 509 2616, 503 4533 • www.mendali.ee
Avatud UUS näidissaal aadressil Kotzebue 18d, Tallinn
www.lammi-kivimajad.ee

LÕHUTUD KÜTTEPUUD
toores lepp / kask

Suur maja Nõo lähedal. Või vahet
2-toal korteri vastu Tartus.
Tel 5569 9574.

OÜ Estest PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215.
2-toal ahik korter Põlvast 600 m
kaugusel looduskaunis kohas (päikesepoolne, 1. k, 55,2 m², aiamaa
ja sauna kasutamise võimalus, otse
omanikult). Tel 553 8019.

Sõiduõppe ABC ameti-, lõppastme-, ADR-, järelkoolitus.
Tel 507 8230, Kalda tee 30,
www.sõiduõppe.ee

KÜTE

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

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 31.03 Eesti vabariigi 100.
sünnipäevale pühendatud
näitus Eesti raamat 1918–
2018

Hotell pakub tööd
hommikusöögi-teenindajale
(töö sobib ka eakamatele).
CV või töösoov saata
taivo@aleksandri.ee.
Info tel 507 4749.

EHITUS

kuni 24.03 raamatunäitus Kirjandusega läbi Eestimaa
23.03 kell 19 Hedda Gabler

Neljapäev, 15. märts 2018

PÕLLUNDUS
Mesi otse mesinikult. Kohaletoomine alates 3 kg Tartu linnas tasuta.
Tel 5344 1304.

MÖÖBEL
Müüa tigudiivan (vedrustus korras,
katteriie vajab vahetamist).
Tel 553 9557.

RIIDED
Kasutatud riiete butiigis Moodne
Puudel Narva mnt 90 palju uut
kaupa.
Odavad rõivad Kastani 121.
Müügil naiste ja meeste villased
mantlid, nahkkindad, lambanahad jpm. E- R 10-18, L 10-15.

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.
Tel 5823 2707.
Ostan Audi, Opeli, BMW, VW,
Fordi (kuni 2,0) kiirmüügi hinnaga.
Pakkuda võib kõike. Raha kohe.
Tel 5624 0824.
Sõiduautode kokkuost. Väga
kiired tehingud! Raha kohe kätte!
Tel 553 3060, www.carus.ee

REKLAAM

Neljapäev, 15. märts 2018
TEENUSED

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

Valikus üle 200 kivi!

FIE Raivo Kägo. Likvideerin ummistusi 24/7. Tel 521 4808.
Juhuvedu kuni 1 tonn või kuni 6
inimest alates 0.30 € km.
Tel 529 1558, bccb.oy@mail.ee

tusega arboristilt. Töö kiire ja korralik, hinnad -15%. Tel 5559 3732,
info@vikatimees.eu

Vanad raamatud, aabitsad, piiblid, teatmeteosed jne! Ost parima
hinnaga, raha kohe! Tel 5649 5292.

Pottsepatööd (kutsetunnistus). Tel
5349 3202, www.ahjudpliidid.ee

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

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
Puujuuksur hooldab te viljapuud
ja hekid ning lahendab ohtlike
puudega seotud mured.
Tel 5699 9884, laur@puujuuksur.ee

Uus vann vanasse vanni, garantii 3
a. Lisainfo tel 503 1943,
www.vannvannis.ee.
Veoteenused. Tel 5560 6941.
Viljapuude, marjapõõsaste ja ilupuude lõikus. Hekkide pügamine
ja okste äravedu. Tel 5344 1304,
www.ahillea.ee
Õunapuude ja hekkide lõikus.
Tel 525 2862, www.kobruleht.ee

Idamaised ilu- ja tervisetooted
(näokreemid, -maskid, juuste- ja
kehahooldus, valuvaigistavad
plaastrid, valuvaigistavad salvid).
Tel 5809 3204.

MÜÜK
Keskküttekatel, plekk, vee-gaasitoru 15-113 mm, el-keevitus,
gaasikeevitus, külmkompressor,
el-tali. Tel 5671 5166.
Müüa tegutsev naisterõivaste
kauplus Tartu kesklinnas (hind
2200 € + kaubajäägi maksumus,
soodne üür, tublid müüjad). Tel
5656 0140, omblus@gmail.com
Naturaalne õunamahl.
Tel 5671 5166.
Uus piduritega Tiki haagis (kv
1561 kg, kõrgendus, tent, lehtvedrusillad, 2300 €). Tel 5348 8766.

RESTAUREERIME
AKNAID ja UKSI

www puidumeister ee

Kaardid ennustavad! Tel 900 1727.
Kogenud ennustajad vanimal ja
parimal ennustusliinil 24 h.
Tel 900 1727, ennustus.ee
Kampaania! Vanade kodumasinate äravedu Tartus ainult 10 €!
Pesumasin, pliit jne.
Tel 5363 4295.

OST

Kõige rohkem kuulutusi
soodsalt ja kiiresti!

.ee/kuulutus

alates 1 €

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

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

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

HAUAPIIRDED VAASID PINGID

Autoklaaside müük, paigaldus,
parandus, toonimine.
Klaasikahjude käsitlemine.
SIXKLAASID OÜ Tähe 127,
Tartu. Tel 5067180. www.sixklaasid.ee
8-kohaline reisibuss koos kaubaruumiga pakub inimestele reisiteenust. Küsi lisa! Tel 5363 4295.
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

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

Sanitaartehnik. Tel 5344 8170.

Kodumasinate remont ja
varuosad Tartus ja Tartumaal (va
Samsungi külmikud). Tel 5833 7007.

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

Korstnapühkija Lõuna-Eestis ka
maal. Ametlik akt. Redel kaasas. Tel
5191 6605, proov.proov@mail.ee

Tiikide kaevamine, süvendamine.
Teede ja parklate ehitus. Kuivenduskraavide rajamine. Lammutustööd. Haljastustööd.
Tel 5879 7288, marek@merek.eu

Käin toidupoes Sinu ostunimekirja ja rahaga + 4 €.
tuuaviia@gmail.com
Lumekoristustööd katustelt,
hoovidest, parklatest. Vajadusel
lume ära vedu. Tel 5662 0058.

Tooner, tint, täitmine. Printerid,
müük, remont. Raekoja 13, Tartu,
tel 7441100, futari.ee
Vanade kodumasinate ja vanaraua äravedu (pesumasin, pliit, külmik, vanametall jne). Tel 5363 4295.
Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.

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.

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.

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

Elektritööd. Kõik elektritööd Lõuna-Eestis. Tel 5609 3099.
Ohtlike puude raie ja äravedu
kutsetunnistuse ja vastutuskindlus-

Kunsti ost - maalid, graafika jm!
Muuda kasutuna seisev kunst rahaks! Parim hind! 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.
Setu ehted (sõlg 500 €), hõbedast
ehted ja esemed, hõberublad jm
ost! Raha kohe! Tel 5649 5292.
Tsaariaegsete hõberublade, kopikate, EW müntide, paberrahade
jm ost! Parim hind! Tel 5649 5292.

Terviseloeng „Kuidas elada kaua
ja tervena?“ dr Nikolai Põdramägi
21. märtsil kl 14 Tartus Raekoja
plats 12 II k.

Vanad fotod, fotoalbumid,
postkaardid! Ka fotoaparaadid ja
objektiivid! Raha kohe!
Tel 5649 5292.

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.

Tel 5902 0446.
Helistage ja teie elu muutub!

Vanavara, pakkuda võib kõike.
Tel 513 2251.
Veneaegsed karpidega lusikad,
vaasid, nõud jm. Tel 5639 7329,
Liina

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

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.

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

Ühendab lahutatud peresid,
võib tagasi tuua armsa
inimese.
Teeb talismane, mis toovad
õnne ja edu äris.

Elektritööd. Helista julgelt!
Tel 5687 2020.

Fassaadide soojustus- ja viimistlustööd, üldehitustööd.
Tel 5687 6112.

Astma, bronhiidi, ninakõrvalurgete, neelupõletiku, nohu ravi
soolakambris. Anne 44,
tel 5353 0118.

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

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

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

Tuntud õnnistaja-selgeltnägija Jasmina
on rahva palvel Tartus.
Mitsubishi, Daikin soojuspumbad
maale ja linna! Kevadhinnad! Tiigi
57, Tartu, tel 5623 7113.

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

Nõukaaegse kunsti (kolhoosid,
traktorid, töölised, tehased, lipud
jm) ost! Raha kohe! Tel 5649 5292.

Santehnilised tööd. Tel 5333 2131.

Veod haagisega (kast 3,5 X 1,5; kv
2000 kg, maht 3,3 m³, tent).
Tel 5672 4940.

Autoremont Tartus Jalaka 77 boks
11. Tel 5594 9549,
veljed24@gmail.com

Abi alkoholisõltuvuse korral 98%
Hiina meditsiinist. Ly Chini OÜ,
Tartu, tel 505 8381 (vajalik eelreg).
Tel 505 8381.

Santehnik. Tel 5361 5254

Veo- ja tõsteteenus kalluriga.
Tel 507 9037.

ArborWorks OÜ: ohtlikud puud,
võrahooldus, lume- ja jäätõrje
katustelt ja hoovidest. Tel
5850 9873, www.arborworks.ee

TERVIS

Siseviimistlus- ja remonditööd.
Tel 5606 4572.

Korterite, majade, garaažide,
keldrite koristus kolast. Tartu
soodsaim hind! Tel 5825 9300.
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Tähista oma sünnipäeva HipHop
mängumaal! Broneeri aeg
www.hiphopmängumaa.ee.
Tel 526 1043.
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REKLAAM

ESITLEB

Neljapäev, 15. märts 2018

Viini veri
JOHANN STRAUSSI OPERETT
MUUSIKAJUHT JA DIRIGENT PAUL MÄGI — DIRIGENDID TAAVI KULL — ENDEL NÕGENE
LAVASTAJA-KOREOGRAAF JA VALGUSKUNSTNIK GIORGIO MADIA — KUNSTNIK MAARJA MEERU
ESIETENDUS 24.03 VANEMUISE SUURES MAJAS

IGA
KORDAMINEKU
TAGA ON
HEA UNI

TÄHISTAME RAHVUSVAHELIST
UNEPÄEVA

Padi Dream Catcher
50x70 cm
99

ainult 14
Tavahind 2999 €

€

-50%

*Pakkumine kehtib kuni 18. märts

6 511 076

Top Shop pood Tartu Lõunakeskuses

