Hoiataksin tartlasi: osa maksurahast, millest te Eestis kõige rohkem
kasu saate, on ilmselt räpane ja
seotud tootmisega.
Heldur Meerits
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Üks on kindel – ILMA peale ei saa kindel olla!
Ilmaolud võivad muutuda tundide ja minutitega, mitu korda päeva jooksul.
Lisasime oma valikusse uued kaasaegse lõikega
mugavad ja ülimalt asjalikud pusad,
et Sul oleks end lihtsam muutliku ilma eest kaitsta.
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Veearvesti võttis vanahärralt
usu helgemasse tulevikku
86-aastase Tõnis Abilise
karm kogemus näitab
ilmekalt, kuidas moodne
kommunaalkorraldus
vana kooli härrasmehe
lihtsalt jalge alla tallata
võib.
Sedavõrd pika eani on Turu
tänaval vanaduspõlve veetva
Abilise vedanud ikka karm karastus, mistap on ka igati loogiline, et just külma vett tema
majapidamises soojemast
ametivennast oluliselt rohkem
kulub. Seni sai vana veemõõtja
Abilise hinnangul oma tööga
hakkama igati eeskujulikult,
ent ometi otsustas kodumaja
haldav Ropka Elamu selle ühel
saatuslikul päeval välja vahetada.

Töömehe omavoli
„Alguses sain ma aru, et nad
lihtsalt taatlevad seda – nii on
ju alati tehtud!“ sajatas Abiline
veel takkajärelegi. „Töömees
midagi seal asjatas ja alles siis,
kui ta juba läinud oli, sain aru,
et vahetati hoopis uue, täiesti
taatlemata vastu välja! Panid
minu arvesti lihtsalt pihta!“
Lüüa saanud õiglustunne
viis pensionäri pikema jututa
haldusfirmasse kohapeale aru
nõudma, ent suuremat tolku polnud sellestki sammust.
„Neil jäi veel õigust ülegi, et
nii asjad käivadki – uue arvesti
32-eurone hind pannakse lihtsalt kommunaalarvele juurde
ja kõik. Tahtsin siis vähemalt
vana arvestit tagasi saada, kuid
selle peale ainult naerdi, kes
ma selline üldse olen,“ kurtis
ta. „Teatasin kohe politseile,
kuid nemad suunasid mu otse
kohtusse.“
Ropka Elamu heakorrajuht
Kristine Veider-Nurm mäletab Abilise külaskäiku selgelt.
Sealjuures on ta aga veendunud, et oponendile kõike korrektselt selgitatud sai ning et
täpselt sel viisil arvestite vahetamine käima peakski. „Abili-

Tõnis Abiline teab, et talle pole Turu tänaval enam palju aega antud, ning selle vähese jooksul ei palu ta kaaskondsetelt muud kui lugupidamist. 
KAUR PAVES
ähvardusi nii haldusfirmale
kui kohtule,“ meenutas esimees. „Samuti küsis minu
käest infot piirkonnapolitseinik.“

Mantlipärija ootel

Vana poliitvangina ei oota Abiline abi kohtult, vaid jääb
lootma omakohtu peale.
sele pakuti vana arvestit tagasi,
kuid sellest ta keeldus,“ väitis
ta.

Vahendas ähvardusi
Abiline on püüdnud oma
ahastust jagada ka korteriühistu juhatuses, ent seal vaid
külma ükskõiksuse vastu põrkunud. „Ütlesin küll esimees
Janre Kursile, et ajagu see asi
korda, aga tema vastas, et ärgu
ma teda segagu. Ei julge või ei
viitsi tegeleda,“ pahandas vanahärra.
Võitlusesse üksi jäetud Abilise kahtlused ulatuvad veelgi

sügavamale, sest kodutare juhatusse kuulub ka üks Ropka
Elamu juhtivtöötajatest. „Eks
selle taga mingi korruptsioon
ole, kuigi väga hästi ma seda
asja ei jaga,“ teadis Abiline. „Virutavad päise päeva ajal.“
Kurs kinnitas omalt poolt,
et on võimete piires Abilisele
protsessi selgitanud – on ta ju
isegi sarnase arvestivahetuse
suisa kaks korda üle elanud ja
peab seda igati normaalseks
sündmuste käiguks. Vaidlus
on kestnud juba mitu kuud
ning paraku lõppu veel ei paista. „Olen vahendanud Abilise

Autoklaaside müük, paigaldus, parandus
Klaaside toonimine
Klaasikahjude käsitlemine
Tähe 127, Tartu. Tel 50 67 180

www.sixklaasid.ee
Tahad kodu remontida või kortermaja soojustada, aga ei tea, kust alustada?
Ükskõik kuhu pöördudes hakatakse kohe midagi müüma?

Tartu Regiooni Energiaagentuur

annab linlastele tasuta ja sõltumatut nõu energiatõhusa
renoveerimise, taastuvenergia ja hoonete nutika energiajuhtimise teemadel. Pöörduda võib ka energiaauditi ja
energiamärgise sooviga.

Konsultatsioonid eelneval kokkuleppel tööpäeviti kell 10−17
Narva mnt 3

www.trea.ee

info@trea.ee

+372 524 5225

US
MAIKU AASID
UTOKL
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-20%

Toogu vastaspool lauale kui
palju argumente tahes, Abiline
jääb oma arvestit taga nutma
ning sealjuures ka veendumusele, et oluline leivaraha tema
käest röövitud on. „Olen 86
aastat siin ilmas elanud, kuid
niiviisi lüpstakse mind esimest
korda,“ märkis ta.
Varasem tulemuslikkus
annab eakale mehele siiski
lootust, sest kord on ta samas
majas elava Ropka Elamu ninamehe juba seljatanud, kui
võõrliiklejate pidurdamiseks
kõnniteele raudteepostid paigaldas. „Tema lasi alguses need
maha saagida põhjendusega, et
tuletõrje ja kiirabi ei saa ligi,“
meenutas ta. „Aga mina ähvardasin, et kui poste nädalaga tagasi ei panda, lähen politseisse.
Ja pandigi tagasi – töömehed
veel kurtsid, et otsustagu ära,
mida tahetakse.“

Sellega Abilise kangelasteod
ei piirdu. „Meie õue peale taheti trafopunkti rajada. Kopp
oli juba maha löödud, kui läksin dokumente küsima, mida
muidugi anda polnud,“ kirjeldas nooruses tublisti poksi ja
ju-jitsut harrastanud mees.
„Oma käega lõin ehitusplatsi
laiali ja sinnapaika asi jäigi –
nüüd on meil seal toredad parkimiskohad.“
Tegelikult ootab eakas Abiline juba ammu nooremat
abilist, kes kõik tema kommunaalvõitlused edukalt üle
võtaks ja võiduka lõpuni viiks.
Lööks ta ju isegi meeleldi ihaldatud korteriühistu esimehe
ametikoha konkurendilt üle,
ent kahjuks on tervis elupõlisele töörügamisele alla vandunud. „Sain juba mitu aastakümmet tagasi ajuinfarkti
– käe olen iseenesest tööle
saanud, aga kirjutada enam ei
suuda, ühe sõrmega kuidagi
toksin,“ paljastas ta.
KAUR PAVES

Vaata videot
tartuekspress.ee

BUSSI RENT alates 50€ päev

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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Kas linnavolikogu peaks olema raehärrade kummitempel või tõeline demokraatia kasvulava?  MERIKE KOTTER

Lapsik kunstiajalugu

Anarhia
tippristmikul

Vanemuise kontserdimaja
fuajees keriti lahti lastekunstikooli näitus „Eesti kunstiklassika“, mida tasub võtta
mänguna: kui hästi tunned
sina meite kunstiajalugu?

Pöördun murega Tehase ja
Raua tänava ristmikul ohutu tee ületamise pärast.
Nimelt mööda Tehase
tänavat tulles Raua tänavat ületades puuduvad
antud ristmikul liikluskorraldusvahendid ja teekattemärgistus. Risti kasutavad paljud linnaelanikud
ja liiklustihedus on suur.
Palun leida võimalus liikluskorraldusvahendite
paigaldamiseks.

Martin Nelis
liikluskorraldusteenistuse
juhataja
Liiklusseadus lubab teed
ületada ristmikul. Pöördel
olev sõiduk peab nii otse
liikluvale sõidukile kui jalakäijale teed andma. Soovitame ristmikul Raua tänava ületamist ennetada
ja kasutada selleks Kalevi
ja Turu tänava ülekäiguradasid. Turvaline tee ületus
lahendatakse Raua tänava
rekonstrueerimise käigus.
Ülekäigurada ei ole alati turvaline koht sõidutee
ületamiseks. Politsei statistika kohaselt toimub
kuni 85% jalakäijate ja jalgratturitega juhtunud liiklusõnnetustest just seal.
Ka ülekäigurajal ei tohi
alustada teeületust, veendumata selle ohutuses.
Paraku tegelikkuses astutakse tihti ülekäigurajale, seades oma eesõiguse
esikohale ja veendumata,
kas sõidukijuht on jalakäijat
märganud ja suudab auto
peatada. Ülekäiguraja puudumisel on jalakäija teeületusel üldjuhul tähelepanelikum, kuigi teeületuse
võimaluse ootamise aeg
võib osutuda pikemaks.
Seega ei tohi tähistada
ülekäigurada halva nähtavusega kohta või ohtlikule
teelõigule. Tähistamisel on
vajalik lisaks teekattemärgistusele ja liiklusmärkide
paigaldusele ka sõidutee
äärekivi viimine tee tasapinda, valgustuse projekteerimine ja paigaldamine.
Allikas: Tartu LV
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tartlast võttis laupäeval Emajõe ümber kätest kinni, soovitades Aadu Pollil toppida
oma miljard eurot sinna, kus
päike ei paista.

olnud teosest 60. Kallimad
tööd olid Liisi Ördi „Fragment toidupoes“ (1250 eurot) ja Edward von Lõnguse
lipp „Mahamüümine“ (1111
eurot).

Suur Vend valvab
Turvatunde tõstmiseks ja
korrarikkumiste ennetamiseks suurendas politsei
ülikoolilinnas sel aastal turvakaamerate võrgustikku 15
võrra ehk 33 kaamerale.

Soop on süüta

Linnavõim sulgeb
VASTALISTE SUU?

Ringkonnakohtu kriminaalkolleegium tühistas maakohtu otsuse, millega Tartu endine vallavanem Aivar Soop
(57) tunnistati süüdi korruptsioonivastase seaduse rikkumises ja Tartu vallale kuuluva
kütuse omastamises.

Väljaütlemistes sotsialiste hommikusöögiks õgiv
mööblivabrikant Jaak
Nigul on leidnud põlisvaenlastega ühise vastase: värskelt vastu võetud
linna uue põhimääruse.

Kuivõrd reformierakondlanna Triin Anette Kaasik oma
liikmevolitused kuni iseseisvuse taastamise päevani
peatas, tuli volikokku asendusliikmena taas kunagine
abilinnapea Jüri Sasi.

Sotside eestkõnelejaks kujunenud Gea Kangilaski üks
kriitikateravikke keskendub pisemate rahvaesindusjõudude õigustele: endiselt ei lubata vähem
kui viieliikmelise seltskonnaga
fraktsiooni moodustada, ehkki
valimiskünnis sellest oluliselt
madalamale jääb. Tema hinnangul tuleks taaralinlastel siin
eeskuju võtta nii parlamendist
kui riigikohtu selleteemalistest
lahenditest. „Me õõnestame demokraatiat Tartu esindusorganis,“ resümeeris ta.

Kutsub Euroopasse
Volikogu esimehe Aadu Musta (KE) sõnul jääb aga täiesti
arusaamatuks, kuidas annaks
minifraktsiooni tekkimine
rohkem võimalusi oma programmi eest seismiseks. „Vastutus valijate ees peaks olema
iga volikogu liikme kohus. Kas
seda teostatakse fraktsioonis,
valimisliidus või üldse mitte,
ei olene fraktsiooni suurusest,“
väitis ta. „Kui kolmeliikmelise

valimisliidu liige kogu koosseisu vältel hääletab volikogus
vaid mõne üksiku korra ja enamikus küsimustes jääb erapooletuks, siis millisest vastutusest
me räägime?“
Kangilaski kaasamõtlejad
pelgavad sedagi muudatust,
mille kohaselt kord juba maha
hääletatud päevakorrapunkti
uuesti tõstatada ei või. „Uuele
põhimäärusele tehtavaid ettepanekuid võime jääda esitama
kas või kogu selle nelja aasta
jooksul, mis me siin oleme,“ tõi
ta reljeefse näite. „Ma arvan,
et meile ei saa ette heita, et me
võib-olla kellegi meelest jäärapäiselt, aga oma arvates ehk
demokraatia eest seisame.“
Must lükkas selle seisukoha
resoluutselt ümber, väites ajaloolasena, et pigem triivib uus
kord tartlased eemale Vene
tsaaririigi praktikast, kus kõik,
mis pole lubatud, automaatselt
keelatud on. „Sellise pretsedendi loomine, kus ühtesid ja neidsamu punkte üritatakse korduvalt hääletada, ei ole vastav
euroopaliku poliitilise kultuuri
üldpõhimõtetega,“ leidis ta.
Musta sõnastust arendas
varmalt edasi elupõline riigireformija Nigul (IRL), tõdedes,
et uues põhimääruse redaktsioonis tahetakse ära kaotada

kõik need vähesed piirangud,
mis seal veel üldse olid. Nimelt
piirangud, mis kehtisid ahnusele, ebaeetilisusele ja silmakirjalikkusele - elik nii volikogu liikmete kui eriti esimehe
ja aseesimeeste tasustamisega
seotud tingimused. „Nüüd sõltub kõik sellest, milliseid sissetulekuid valitsev koalitsioon
ja volikogu esimees suvatsevad iseendale määrata,“ sõnas
maksumaksjate pärast südant
valutav suurärimees.

Ei saa sentigi
Lisaks pahandab Nigulit
tõik, et kui enne seati palgalistele volikogujuhtidele veel
mingidki tõkked kõrvalt teenimiseks, siis nüüd taandub kõik
südametunnistusele. „Me kõik
teame, mille jaoks maksumaksja käest raha korjatakse
ja mille jaoks sellest väga suurt
osa tegelikult kasutatakse,“
vihjas ta paljutähenduslikult.
Must rahustas skeptikuid
kinnitusega, et tema täidab
küll üheaegselt nii riigikogu
liikme kui linnavolikogu esimehe kohuseid, ent ei võta
Tartu eelarvest sentigi. „Ma
ei saa isegi transporditoetust
ühest linnast teise sõites, see
on minu erahuvi,“ tõotas ta.
KAUR PAVES

OLED OODATUD KLIENDIPÄEVALE
Hind 0 €
00
240

26. mail kl 13.00 - 17.00
Tartus Ülase 1D, Maarjamõisa linnaosa
Maja väga heas seisukorras.
141 m², 4 tuba, saun, garaaþ, terrass, lehtla.

Janek Moros, tel 529 4294 või info@varaleidja.ee
Nõutav eelregistreerimine!

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

Legend naaseb

Peldik leekides
18. mail sai häirekeskus kurva teate, et Võru tänaval
põleb elumaja ja tagatipuks
veel ka välikäimla. Päästetud
härrasmees viidi tervisekontrolliks haiglasse.

Kunstnikud hinnas
18. noore kunsti oksjonil
müüdi 74 enampakkumisel

SÄHVATUS

MÕNDA EI TAHA
POOLMUIDUGI:
publik kiindub ikka
looduspiltidesse,
kus tapjakihvadega
rotveiler abitud kassipojad enda imetada on võtnud – nii
meiegi. AUGUST LUMM

Kummardus
metallurgiale
Tööandjate keskliit valis parimaks regionaalseks praktikakohaks metallitööd viljeleva Hanza Mechanics Tartu
– läbimõeldud praktikasüsteemi ja regionaalse panuse
eest.

Abiks murdvarastele
Linnavalitsus ootab tartlastelt kuni 4. juunini teateid pilkupüüdvatest koduaedadest
ja hästi hooldatud hoonete
ümbrustest, mis võiksid tänavu osaleda „Eesti kauni
kodu“ konkursil.

Playtech on popp
Tartu Ekspressi lugejad valisid naistesõbralikuimaks
IT-ettevõtteks mängupõrgute truu abimehe Playtechi.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee
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Palametsa
pajatused
470.

TAKSOJUHID

upitavad kirikutorni

Aastaid raha luninud
Maarja kiriku taastamise
aktivistid jõudsid esimese koostööleppeni mitte
mõne kohaliku oligarhi,
vaid suure südamega
minitaksofirma näol.
Elektritaksosid käiava Välk
Takso Tartu filiaali juht Rainer
Kaasik on ammu veeretanud
mõtet midagi kodulinna heaks
ära teha ning ühtlasi unistanud sõjaeelse tasemeni taastatud Tartust. Kui varem isegi
sohvrileiba maitsnud mees
siis kord Maarja kiriku Nõukogude ajal võimlaks muudetud karkassist mööda läks ja
seal annetustele üles kutsuvat
plakatit silmas, said otsad viimaks kokku.

Kas leidub transpordisektoris suurema
südamega inimesi kui
meie välgunooled? 

RAINER KAASIK

Taxify ei toida
Nii annetabki Välk igalt sõidult kiriku heaks kümme senti
ning lisaks on käima pandud
esinduslik turunduskampaania: taksodes on armatuur
kleebised ja ühel Tartu sõidukil
kleeps koguni tagaaknal. „Kui
peaks tagaaknaid veel vabanema, saab neid juurdegi kleepida,“ kinnitas kiriku sihtasutuse
juhatuse liige Silvia Leiaru.
Kiriku fännidel tasub aga
meeles pidada, et krabisevat
laekub ainult dispetšerisõitude
pealt ehk siis Taxify rakendust
tuleks selleks otstarbeks vältida ja hoopis vana hea telefoni
järele haarata. „Taxify sõit on ju
teatavasti hästi odav ja sellestki
tuleb 20% äpile anda,“ selgitas
Kaasik. „2.30 sõidu pealt jääb
mulle võib-olla lõpuks kätte
alla euro, sealt ma muidugi
kümmet senti ära ei anna.“
Konkureerivatele ärimeestele loodab Kaasik aga kujuneda
teerajajaks. Eesmärk on elus
edasi jõudnud tartlastele teadvustada, et ühiskonnale võiks
ka midagi tagasi anda. „Nii inimesed kui ettevõtted muudkui
rapsivad ringi, tahavad räigelt
raha kokku ajada. Aga mis me
selle kasumiga siis lõpuks tee-

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

Tartu Rendibuss

me?“ päris ta. „Grammikese
võiks ju siiski head teha, viies
kas või kord kuus loomade varjupaigale midagi.“
Kaasik möönis, et summad
pole iseenesest midagi erilist,
kuid laulupeo hälli taastamise
nimel kõlbab alguseks seegi.
„Võib-olla tuleb kokku sada
eurot kuus, see pole ju mitte
mingisugune raha – üks õhtu
väljas käia. Aga kui nüüd võtta
50 000 inimest, kes ühes kuus
sellise väljamineku teeksid,
oleks vajalik raha juba koos,“
arvutas ta.

Hõimuvellede tugi
Kiriku kõneisik Leiaru tunnistas, et sarnaseid koostööpartnereid neil veel pole, kuid
nad on pakkumise eest väga
tänulikud ja uutele ideedele
avatud. Nii ei ole tingimata takistuseks ka viina- või kasiinotöösturite kaasalöömine. „Eks
äri iseloom peab ikka meiega
kooskõlas olema, aga ka hasartmängumaksudest toetatakse
väga palju kultuuri ja sporti, nii
et selle rahaga saab teha nii üht
kui teist head,“ arutles ta. „Seda
asja peame muidugi omakeskis arutama, aga kui inimene

tahab head, siis mis saaks meil
selle vastu olla.“
Selleks aastaks on kirikul
planeeritud vundamenditööd,
mis küll seisab selle taga, et
projektis on tarvis teha väikseid muudatusi. „Põhiprojektile tegime ekspertiisi, mille
käigus selgusid mõnedki asjad,
mida muuta,“ rääkis Leiaru.
„Vundamendi ja valutööde
jaoks on meil raha koos – heade inimeste annetustest on
aastate jooksul kogunenud üle
saja tuhande euro.“
Loomulikult on lisaks erilistele koostööprojektidele oodatud ka tavaannetused, mida on
mugav sooritada spetsiaalsetele
telefoninumbritele helistades.
Järjepidevalt on õlga all hoidnud linn ning värkselt laekusid
magusad 50 000 eurot Soome
kirikuvalitsuselt. „Meil on olnud paar eraisikust annetajat,
kes on suurusjärgus kümme
tuhat andnud, aga ma ei tea,
kas nad avalikku tähelepanu
soovivad, nii et nende nimesid
ma välja ei hõika,“ lubas Leiaru.
Kahtlemata kestab kampaania
seni, kuni raha koos ja miljon
eurot maksev torn püsti.
KAUR PAVES

PUITKATUSED,
-FASSAADID
JA
PUITTOOTED
503 1454

info@tammepakk.ee
www.tammepakk.ee

ARVAMUS
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Avalik kiri Martin Helmele
Tere, Martin!
Vaadates saadet „Otse kümnesse“ (Tallinna TV, 24. aprill),
kus sina koos Toomas Vitsuti,
Linnar Priimäe ja Peeter Ernitsaga lahkasite erinevaid
probleeme, ma naersin 20% ja
nutsin 80% ajast.
Vaadates saadet kordusest,
torkasid silma lugematud vead,
mida sina ja sinu kaasvestlejad
tegite. Vitsuti ega ka Priimäe
vigu ma lahkama ei hakka,
kuna hindan oma aega kõrgelt.
Sinule aga eraldan oma elust
neli-kuus tundi ja kirjutan vead
üles. Loe ja süvene!
1. Nimetasid Vabaerakonda,
IRL-i, sotsiaaldemokraate (eeldan, et ka rohelisi ja „uustulnukaid“) marginaalseks jõuks!
Kui aga kõik need marginaalid kokku liita ja lisada EKRE
hääled, on võimalus, et suudate teha valitsuse, kus pingile puhkama jäävad RE ja KE!
Seega ole ettevaatlik sõnadega
„marginaalne jõud“! Muide,
kui Vabaerakonnaga või mõne
„uustulnukaga“ mõnel ilusal
ööl liitub mõni filosoof, kes on
oma olemuselt võrdne Seneca
või Anaksagoriga, siis marginaalne jõud muutub kohe torpedeerivaks teemandiks.
2. Sa väidad: „Meie (pead silmas EKRE-t) põhimõtted on
kangema kraadiga kui teistel.“
Põhimõttekindlus on muidugi
tähtis asi, aga sellel on üks sügav ja mitmehambuline konks.
Kui sinu vastu astub inimene ja
seletab sulle ära sinu põhimõtetes esinevad mõrad, siis sul
tuleb hakata neid muutma! Ja
see sama kangus hakkab töötama sinu enda vastu! Sa kohtud
varsti sellise inimesega...
3. „Meil on rohkem aega
kui Eestil.“ Siin tekib kee-

Pealinna propagandajaama hittsaade sundis suure
isemõtleja sulge haarama.
ruline küsimus, kas sa oled
seal riigikogus tiksumiseks.
Paistab küll! Tead, kes on
nende sõnade autor: „Удел
времени – всегда оставаться
не нашим.“? Ei tea. Aga kui sa
teaks, siis sellist pläusti poleks
välja sülitanud.
4.“Meil oli ainsana õigus
2015. aastal: kui te makse tõstate, siis laekumised vähenevad.“ Martin, ma küsin sinult:
kui sina ja erakond, keda sa
esindad, seda väidavad ja seda
väidab ka 20 erakonnaseisuseta Lõuna-Eesti ettevõtjat,
siis kas te olete ikka ainsad? Ei
ole ju! Käisin ise ka sel teemal
2015. aasta aprillis Postimehes
avalikku kirja Eesti rahvale
avalikustamas, kuid tsensuur
ei lasknud läbi.
5.“Maksame vähem makse
ja elu läheb paremaks.“ See on
osaliselt küll õige lause, kuid
õigem oleks selline: „Makstes
õiglaseid makse, lüües korra
riigis majja, puhastades Eesti
korruptsioonist ja onupojapoliitikast, läheb elu paremaks“.
Selles punktis sind mängiti
nurka, sest sa ise lasid. Vestluse tempo oli liiga kõrge. Mõtte
suund oli paigas, aga sõnade

„tulistamise“ kiirus väljus
kontrolli alt! Järeldus: kontrolli
vestluse kulgu!
6.“Te ajate jaburat juttu.“ Vot
see oli juba „puhas kuld“! Tubli. Respekt.
7.“Õige majanduspoliitika
toob Kalevipojad tagasi.“ See
lause on sul õige. Aga on üks
konksuga „aga“. Ja see on, et
teil seda majanduspoliitikat ei
ole! Miks ma nii väidan? Loe
edasi – saad teada.
8. „70 miljonit eurot maksavad Tallinna maksumaksjad
seda tasuta sõitu kinni ...“ Jutt
oli Tallinna tasuta bussiliiklusest. See lause on väga sügava
veaga, mida selgitan näite abil.
Võtame kaks firmat: Neste ja
Dunker Estonia. Nende firmade kontorid asuvad Tallinnas.
Osa nende tooteid või teenuseid ka müüakse seal, kuid osa
ka üle terve Eesti. Seega firma
asukohaga Tallinnas teenib
tulu tervest riigist! Inimesed,
kes nende firmade kontorites
töötavad, saavad osaliselt oma
palgaraha maakondadest teenitud tulult! Firmade kasumitest ehitatakse Tallinnasse nii
kontoreid kui lao- ja tootmishooneid, kust ehitajate ja ehi-

tusmaterjalide müügilt saadud
tulult maksud võetakse. Maksud aga lähevad Tallinna linna
kassasse (loodan, et said pihta).
9.“Keegi ei näe, keegi ei kuule, linnapea istub nõukogus
ja ei tea mitte midagi, kuidas
tema selja taga raha kohvritega
välja veetakse.“ (Tallinna Linnatranspordis (TLT-s) toimuvast skeemist). Martin, kellele
sa seda räägid? Vitsutile? Vitsut
on korruptsiooniga ühte värvi! Peegel peeglit ei näe! Ta ei
saa suurtest, keskmistest ja
väikestest asjadest ning nende
omavahelistest seostest aru.
Ta ei suuda seostada maksude laekumiskõverat nafta
maailmaturul toimuvaga! Ta
ei suuda ette kujutada kui kiiresti võivad ettevõtjad mustaks
minna, kaitstes oma vara! Tal
ei ole seda nuppu mida ma nimetan „pilt-pildis“. Sinulgi on
see nupp täbaras olukorras.
Kokkuvõtteks paneks sulle
kahe jämeda vea tõttu („aeg“ ja
„Tallinna maksumaksja“) 100st võimalikust punktist 50-55.
Vitsut saaks 18-21 punkti. Priimägi suutis lõpuks ikkagi positiivsesse tsooni ennast välja rabeleda. Ernits jõi lihtsalt vett.
Kui sina, Martin, kasvõi
ühte neist seitsmest mehest –
Konfutsius, Seneca, Diogen,
Saadi, Haijam, Brõklja, Artur
Taivere – austad, siis seisad
mõistliku aja Tartu raekojaplatsil plakatiga „ Aitäh, filosoofid, et osutasite minu
tehtud vigadele, aidates mind
muutuda tugevamaks, targemaks, tarmukamaks, tasakaalukamaks, nutikamaks, tähelepanelikumaks.“ Aitäh juba
ette!
ARTUR TAIVERE
Tartu mõtleja-rehviärimees

101.

Uuno Kivilinnast
Banaanivabariigist paradiisi
Mina peesitan artikli ilmumise ajal muidugi Türgi päikese
all, kuid mis teil, matsidel, sellega asja – sähke parem lugu
sellest, kuidas teie banaanivabariigis tööinimesest lugu
peetakse.
Enne reisi hoidsid nõudlikud
kliendid oma teenri, Kaunase
puiestee 20 majahoidja tegemistel teravalt silma peal ja
mingist looderdamisest juttu
olla ei saanud. Õllehindade
poolest on soodsaimaks poeks
rebinud Kaunase puiestee mini-Rimi, kuid kunagi ei saa
kahjuks head halvata. Tee Rimisse viib vältimatult mööda
terve päev maja ees peesitavast
vanaeidest – nägin juba kaugelt, et ta mu letti võtta kavatseb. Jooksis mulle järele ja
rõhutas, et majahoidja peaks
ikka tööd ka tegema. Lubasin,

et teen majaesise puhtaks, ja
oma sõna ma pean. Iseasi, millal.

Paberist õunad
Vanamuti enda südametunnistus pole ka sugugi puhas.
Laseb aga oma kaks taksi õue
peale lahti ja siis üks pritsib
julkasid ühes, teine teises nurgas. Põhjendas mulle veel, et
tema neil sabas joosta ei jõua ja
et poeg vahel käib koristamas.
Mina seda küll näinud pole.
Lõpuks jõudsime kompromissile, et maksab mulle oma
sita rookimise eest viis eurot
lisaks.
Kes minu elutöö kallal veel
näägutada soovib, meenutagu
kõigepealt, et kõiki kojamehi ei
saa ühe mütsiga lüüa. Objektil
ja objektil on oluline vahe. Meil
näiteks jäi ka pärast lume sula-

mist maa säravvalgeks: suitsukonisid oli lihtsalt nii tihedalt
laotatud. Prügimajandusse
pole mõtet laskudagi: alles see
oli, kui terve ämbritäis mädanenud õunu paberi ja kartongi
kasti valati. Ühekaupa pidin
neid sealt siis välja õngitsema.
Paadunud reisisellina tuletan kõigile meelde, et ülearu
täis ei ole ka mõtet graafikut broneerida. Novembris
Küprosel pakuti 149-eurose
lisatasu eest kahepäevast ekskursiooni ja ainult lollid võtsid selle vastu: kahe bussitäie
rahva peale piisas ühest bussist. Hoopis mõnusam oli hotellitoas õlut rüübata ja telekat
vaadata – ka puhkusest tuleb
puhata. Nüüd Türgis planeerisin teadlikult ühe täiesti
vaba päeva, et kohalikku väärt
õlut mekkida. Niigi kulub tu-

handeeurone lotovõit kopikapealt luksusreisile ära.

Nokats pähe
Mis siin muud kui 970 liiri
taskusse, Türgi nokats pähe ja
lennukile. Tuline jutt käis südamest läbi, kui avastasin, et
minu armas peakate tegelikult
hoopis Hiina odavtööjõu valmistatud on – miski pole siin
ilmas ka püha! Aga töökate
murjamite tarbeks lasin juba
20 eurot üheeurosteks müntideks vahetada ning kauba peale kahman naljaviluks veel 20
ühesendist, mida seal käibelgi
pole, ka kaasa. Teadupärast
on sealkandis valgetel turistidel tavaks ka „na tšai“ jätta
ning mul sellest va krabisevast
kahju pole – Kivilinna kauboi
poolt on igas kõrtsis 1,01 eurot
garanteeritud.

käe-, jala- ja rinnaproteesid

individuaalsed, kohaldatavad, sporditallatoed

käele, jalale, seljale valmistamine ja individuaalne kohandamine

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)
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VABA AEG

TEATER
SADAMATEATER
25.05 kell 19 Härra Biedermann ja tulesüütajad
VANEMUISE TEATRI
SUUR MAJA
2.06 kell 19 Sweeney Todd
3.06 kell 16 Sweeney Todd
VANEMUISE TEATRI
VÄIKE MAJA
24.05 kell 19 Mees, kes teadis
ussisõnu
26.05 kell 19 FOREVER
YOUNG ehk igavesti noor
Neiu EESTI

KONTSERT

Neljapäev, 24. mai 2018
26.05 kell 22 Anmatino
1.06 kell 22 Eesti Mees
2.06 kell 22 Mama

31.05 kell 15 Valga muusikakooli õpilaste ja õpetajate
kontsert ning muusikalaat
TARTU ÜLIKOOLI AULA
25.05 kell 19 Rutgersi
ülikooli meeskoor (USA) ja
Tartu ülikooli akadeemiline
naiskoor
26.05 kell 18 Polyteknikkojen
kuoro (Soome) ja Tartu akadeemiline meeskoor
TIIGI SELTSIMAJA

VABANK
25.05 kell 23 Ritmos Latinos –
DJ Luis Izzo (Mehhiko)

ELVA KULTUURIKESKUS
25.05 kell 18 Eesti Estraad 100
26.05 kell 17 kammerkoori
A. Le Coq kevadkontsert Kogu
hingest võid hüüda
31.05 kell 18 Elva muusikakooli kevadkontsert
ELVIS
26.05 kell 23 Retropidu
JAANI KIRIK
25.05 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund
25.05 kell 20 vokaalansambel
D-harmoonia kontsert Kevad
südames
25.05 kell 23 öökontsert Öös
on klassikat ja tähti
29.05 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund

kuni 2.07 Kaisi Vinogradovi
maalinäitust Varjude mäng
LINNARAAMATUKOGU
kuni 2.06 näitus endisaegsetest
loomaraamatutest Kriimsilm,
karuott ja rebane…

kuni 22.06 näitus Toodetud
Eestis
kuni 21.06 näitus Koomiksid
teleekraanil

2.06 kell 18 Kuniko Katō (Jaapan), kavas J. S. Bach

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU

MAARJA KIRIK

kuni 7.06 Tammelinna fotoringi aastanäitus NR. 11

25.05 kell 19 Kandlekontsert
PAULUSE KIRIK

MUU

24.05 kell 19 Poola kultuuripäevade avakontsert, esineb
Krzysztof Urbaniak (orel)

LINNARAAMATUKOGU

27.05 kell 17 UNW Choir kontsert Credo

31.05 kell 17 mälestusteraamatu Elamise pikad varjud esitlus

SISEVETE SAATKOND
31.05 kell 19 Tartu folgiklubi:
Ott Kaasik
TARTU ALEXANDER
25.05 kell 22 Patune Pool

31.05 kell 16 Linnaraamatukogu kirjanduskohvik

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU
26.05 kell 12 Lühijuttude
kirjutamise töötuba, juhendavad Agur Karukäpp ja Tuuli
Tolmov

Jäägitult oma mõtetesse süvenenud Einstein kohtas tänaval
tuttavat ja ütles talle viisakalt:
„Tulge täna õhtul minu poole.
Mulle tuleb külla professor Stimson.“
„Mina olengi Stimson!“ hüüdis
kõnetatu hämmastunult.“
„Sel pole mingit tähtsust,“
vastas Einstein hajameelselt. „Te
tulge ikkagi!“
***
„Mu jumal, mis su näoga juhtunud on?“
„Põrkas lendava taldrikuga
kokku.“
„Ja kust see tuli?“
„Pole aimugi, kust ta neid ostab...“
***
„Mis, kas härrat ei olegi kodus?
Äsja nägin teda just läbi akna!“
„Jah, aga härra nägi teid ka.“
***

Ehitus, remonditööd ja elektritööd. Tel 5683 5395,
Siseehitus@gmail.com
Ehitus, remont, siseviimistlus. Pikaajaline kogemus. Tel 5622 9840.

Maja Tartu vallas Nigula külas. Majas on 7 tuba, köök, duširuum ning
WC. Teine korrus on välja ehitamata. Ruumi jätkub tervele perele ning
praegune seisukord võimaldab
kodu kujundada just uue omaniku soovide ja võimaluste järgi.
Kütteallikateks 2 ahju ja 2 puupliiti.
Lisaks on 2015. a sügisel paigaldatud õhksoojuspump. Duširuumis ja
WC-s on põrandaküte. Hoonetekompleksi kuuluvad garaaž, eraldi
avar saunamaja ja suur puukuur.
Tule vaatama! treierikinnistu@
gmail.com või tel 5368 0800.
Majaosa Rõngu lähistel (59 m²)
ootab töökaid käsi, kes omale meelepärase kodu kujundaksid.
Tel 5560 4999.

Katuste ja puitfassaadide ehitusja remonditööd. Tel 515 7062.

Töökorras talu Tartu piirist 15 km.
Hind kokkuleppel. Tel 506 4680.

Korstna ja katuse ehitus.
Tel 5625 1750, tomeli.ee

KINNISVARA OST
1-toal korter. Raha kohe olemas.
Tel 5612 6628.

Kasepind 30, 40, 50 cm. Vedu,
tšekk. Tel 5594 7098.

Kasumetsa küttekontor. Erinevat
sorti kvaliteetsed küttepuud
veoga. Tel 529 2305, 734 9800,
www.kasumetsa.ee
Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puitbrikett, küttegraanulid. Vedu tasuta. Tel 523 8332,
433 3130.
Poolkuiv lepp 30, 40, 50 cm.
Tel 557 6177.

2-3-toal remonti vajav korter
rahulikus piirkonnas väiksemas
majas, I-II korrus. Või vahetada
maamaja vastu Põlvamaal (50 km
Tartust). Tel 505 4018.
Oleme spetsialiseerunud ainult
katustele ning meie kvaliteedi ja
hinna suhe on tasakaalus. Helista
ja küsi pakkumist juba täna!
www.kvaliteetkatus.ee, info@
kvaliteetkatus.ee, tel 5637 3138

2-toal korter Tartus. Raha olemas.
Tel 5596 5358.

Plaatimistööd. Kvaliteetne. Garantii. Tel 5554 6422.

Garaaž Tartus. Raha olemas.
Tel 5811 3422.

Pottsepatööd. Tel 5554 6422.

Krunt Tartus või linna lähedal.
Tel 5382 4774.

Puitfassaadid, katusetööd, siseviimistlus, plaatimine, maalritööd. Tel 5332 3648.
Septikute paigaldus ja müük. Tel
5757 0202, erlend@eestiseptik.ee
Teeme kõiki san-tehnilisi töid nii
korteriühistutele kui ka firmadele.
Tel 5346 0925,
fesante1@gmail.com
Vundamentide soojustustööd,
kaeve- ja mullatööd. Tel
5568 2671, raudkapp@gmail.com

MATERJAL
Ehitusliku saematerjali müük.
Vedu Tartus tasuta! Tel 5656 4624,
Oliverdaniel7@gmail.com

Korterid, majad, majaosad

Liiv, kruus
(veoga,
15 t).
Tartus
ja maakonnas.
Tel 5602 7200.

Aitame kinnisvara

Perekonnas on toimunud
lapsekasvatamise vestlus, milles
kõne all olid iga inimese kohustused. Ema läheb kööki, läbinoomitud poeg aga küsib isalt:
„Isa, kaua sa juba oled emaga
abielus olnud?“
„Viisteist aastat.“
„Ja kaua sa veel olema pead?“
***
Naine ootas last. Mehe välimus polnud suurem asi ja naine
ohkas:
„Mis siis küll saab, kui ta tuleb
sinu nägu!“
Mees:
„Sa mõtle parem, mis sinust
saab, kui laps ei tule üldse minu
nägu!“
***
Kaks elevanti lendavad.
„Mis päev täna on?“ küsib üks.
„Mul on ka kaabu,“ vastab teine.

Klienditeenindajale (palk 800 €
neto). personal@incassor24.ee

Pakkuda tööd Tartu lähedal kile- ja
kartongjäätmete pressijale-sorteerijale. Tel 5566 7923.

Katuse- ja fassaaditööd, vundamentide remont ja soojustamine,
vihmaveesüsteemid.
Tel 5649 4929.

üürimisel.
Müüamüümisel
mahagoni,jasaart,
tamme,
mitmesugust
mööblit,
Meelis Karu,
tel 511aknaid,
5949
uksi. Tel
512
1766.
Ene
Lina,
tel 504 8379

ANEKDOODID

palun lisa foto endast. Klubi töötab
kolmap-laup. Tööst lähemalt:
info@casanovaclub.ee

Metsaveoautojuhile.
Tel 5348 8511, info@metsavedu.ee

Ehitus - renoveerimine vundamendist katuseni. Projekt.
Terviklahendused. Garantii.
Tel 504 0334.

kuni 19.06 maalikunstnik Ove
Büttneri ja graafik Tiit Rammuli ühisnäitus Kolmteist
kuni 22.06 Tartu linna ja
maakonna kunstiõpetajate
omaloomingu näitus Mõeldes
Sulle!

KÜTE

Aiaeri, rajatis - ehitis, aed, kuur,
grill, varjualus, saun, moodulmajad, terviklahendused.
Tel 5820 2040.

NÄITUSED
KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU

01.06-28.06.2018 Tartus.
Tel 744 9604, monika@juunika.ee,
www.juunika.ee

Kogemustega puidutislerile.
Tel 508 7538, ain@albero.ee

1.06 kell 16.30 heategevuskontsert Teeme lastele rõõmu

26.05 kell 18 Regilaulutuba

kesepoolne, 1. k, 55,2 m², aiamaa
ja sauna kasutamise võimalus, otse
omanikult). Tel 553 8019.
3-toal korter Viljandi mnt 72
(49 900 €). Tel 5664 8006.

TARTU II MUUSIKAKOOL

EESTI RAHVA MUUSEUM
30.05 kell 19 Lauri Kadalipp
Quartet

EHITUS

742 0240 • www.robinson.ee

KINNISVARA MÜÜK

Talu või maamaja. Võib pakkuda
nii korralikku kui ka renoveerimist
vajavat. Tel 522 5495.

KINNISVARA VAHETUS
Privaatne maamaja Jõgevalt 5 km
(2 k, 4 tuba, 2 ha maad) kööktoa
vastu Tartus. Tel 5817 2199.

ÜÜRILE ANDA

Hobusesõnnik (80 l kottides, 5 €
kott, 3-5 a seisnud kõdusõnnik,
Tartu piires vedu tasuta).
Tel 5647 6281.
Müüa must muld. Tel 5375 0804.
Ära anda plastist söödakünad.
Tel 512 1766.

RIIDED
Puitbrikett ja pellet 6 mm.
Tel 511 9783.

LOOMAD
Koerte pügamine ja hoidmine.
Tartus ja lähiümbruses.
Tel 5559 6964.

MÖÖBEL
Sisustuspood müüb kasutatud
mööblit ja võtab komisjonimüüki. Teguri 30. Tel 5342 7690.

PAKUN TÖÖD

Suvekuudeks 1-toaline korter
uuselamus Tartus. Tel 5382 8080.
Üürime soodsalt välja ruume
Tartu kesklinnas koolituste jm
ürituste läbiviimiseks (37 ja 17 m²).
Hind kokkuleppel. Tel 503 5599.

KOOLITUS
29-31.05 võetakse vastu kromaatilise kandle õpilasi Tartu valla
muusikakooli. Uus eriala!
Info: tvmk.edu.ee Tel 503 5599.

Tartu Vangla ootab
oma meeskonnaga liituma
KOKKA,
kelle peamisteks tööülesanneteks
on kinnipeetavatele toidu valmistamine ja köögitööliste juhendamine.
Töö graafiku alusel,
(12h vahetused 04.00-16.00),
palk alates 830 eurot.
CV palume saata aadressile
tartuv.cv@just.ee
Lisainfo telefonil 5910 4193.
CE-kat autojuhile, haljastus- ja
teetöölistele. Tel 504 8778,
737 1770, info@greeny.ee

Tel 7 420 240
528 5880
www.robinson.ee

Lastekaubad, mänguasjad,
pedaaliautod Sõbrakeskuse II korrusel. soiduoppe@gmail.com
Odavad rõivad, Kastani 121. Kogu
kaup -50%. Esmaspäeval uus kaup.
E-R 10-18, L 10-15.

SÕIDUKID
Müü oma auto meile, sobiva
tehingu puhul raha kohe kätte.
Tel 5823 2707, www.autotehing.ee
Ostan Audi, Opeli, BMW, VW,
Fordi (kuni 2,0) kiirmüügi hinnaga.
Pakkuda võib kõike. Raha kohe.
Tel 5624 0824.
Ostan Moskvitš 408, 412, 2140, IŽ
Kombi kasutamata/uusi varuosasid ja keredetaile. Tel 5593 8361.
Sõiduautode kokkuost. Väga
kiired tehingud! Raha kohe kätte!
Tel 553 3060, www.carus.ee
Sõidukite keretööd ja taastamine, uued ja kasutatud keredetailid. Eriprojektid. Tel 504 0334.

Kinnisvarateenused aastast 1997

Korterid, majad, majaosad
Tartus ja maakonnas.
Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel.
2-toal
korter Põlvast
m
Kaiahik
Persidski,
tel 5190600
3394
kaugusel
looduskaunis
Gert
Suik, tel 515kohas
3773(päi742 0240 • www.robinson.ee

Valve- ja turvatöötajatele suvistel
väliüritustel. Sobib lisatööks. Tel
5552 4730, www.aressecurity.ee

PÕLLUNDUS

Garaaž Tartus isiklikuks kasutamiseks otse omanikult. Tel 5363 4295.

Soovin osta remonti vajava maja
Tartus Tammelinnas või Tähtveres.
Tel 5375 1847.

Sa Aarike Hooldekeskus pakub
tööd hooldustöötajale. Palume
kohapeale tutvuma tulla ette
helistades 511 6113 või 735 1534,
aarike@aarikehk.ee

Vee, kanalisatsiooni ja kütte montaažiga tegelev firma pakub tööd
kogemusega töölistele.
Tel 502 3196, numen@numen.ee

3-toal korter Tartus. Tel 558 1346.

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

Pakun CE-kat juhile Eesti-sisest
tenditööd. Tel 507 2696.

Toyota sõiduautode hooldus ja
remont. Tel 5604 4241.

A-, B-, C-, CE-, BE-kat lõppastme-, esmaabi- ja järelkoolitused.
Tel 507 8230, soiduoppe@
gmail.com, sõiduõppe.ee
Emajõe Keeltekool: uued kursused. Tel 740 4050, info@emajoe.ee,
www.emajoe.ee.
Raamatupidamise ABC algajale
ja alustavale ettevõtjale (7 päeva)

TEENUSED
Härrasmeeste klubi Casanova
Tallinna vanalinnas pakub neidudele tööd klubis hostessina/
postitantsijana. Töö lihtne, lõbus
ja tasuv! Klubi poolt ka elamispinna
võimalus kui vaja. Kandideerimisel

Abi korteriühistule. Santehnilised
tööd, veevarustus, kanalisatsioon, küte. Tel 5660 1567.
Arvutiabi õhtustel aegadel Tartumaal. Kojukutsed. Tel 5689 7375,
marvutiabi@gmail.com
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E T K N R 10.00 - 18.00 Telefon: 765 4202
Aadress: Ringtee 1, TARTU

HAUAPIIRDED VAASID PINGID

Autoremont- ja hooldustööd,
diagnostika, varuosade ja rehvide
müük, rehvi- ja liivapritsitööd.
Professionaalne abi soodsa hinnaga! Väikekaar 41b, tel 5620 3199,
www.samautoremont.ee

Katlamajad ja küttesüsteemid.
Paigaldus, remont ja hooldus.
Tel 5660 1567.

Maakivivundamentide remont,
betoontreppide remont ja ehitus.
Tel 522 0231.

Katuse- ja plekksepatööd. Valts
plekk-katused. Plekkdetailide
valmistamine. Tel 5590 9273,
www.armecon.ee

Muru niitmine ja trimmerdamine.
Gramina OÜ, tel 5341 2026,
517 5309, www.gramina.ee

Katuse pesu ja värvimine, käiguteede müük koos paigaldusega.
Tel 5565 0673, info@sunluna.ee

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

Kellassepp Annelinna keskuses.
Ehte-, prilli- ja kellaparandus.
Patareivahetus vaid 4 €!
Fassaadi soojustus- ja viimistlustööd. Tel 5687 6112.

Korstnapitside ja moodulkorstnate ehitustööd. Tel 5557 9399.
Korstnapühkija teenus.
Tel 505 0040, www.korstmar.ee

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

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

Kasutatud raamatud. Ka nõukogude perioodist. Tel 734 1901.

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

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

Pakun hauahooldust Raadi kalmistul. Tel 5665 8351,
hauahooldus123@gmail.com

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

Pottsepatööd. Tel 507 9037.

Selles kuulutuses on 90 tähemärki.

PALJU SEE
KUULUTUS MAKSAB?

1.20 €
2.70 €

10.80 €

tartuekspress.ee/kuulutused
kuulutus@tartuekspress.ee

AT Teenus OÜ pakub aastaaruannete koostamist ja raamatupidamisteenust OÜ-le, MTÜ-le, FIE-le.
Tel 502 9333, 506 0726,
info@atteenus.ee.

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

Korstnate ehitus ja remont koos
vajalike plekitöödega.
Tel 5618 9517, 5624 0880,
joosep.sepp@mail.ee,
marko.kukk.004@mail.ee
Kutsu Kandlemees Sander ja
rahvalikud laulud oma peole!
Tel 504 3202,
simmaniduo@gmail.com

TARTU

Veotakso. Tel 501 5312.
Veoteenus. Hüdrotõstuk, kallur.
Tel 507 9037.
Värvime maju üle Eesti.
Tel 5803 4010.

TERVIS
Idamaised ilu- ja tervisetooted
(näokreemid ja -maskid, juusteja kehahooldus, valuvaigistavad
plaastrid ja salvid). Kivilinna
Konsumis (Jaama 173) E-R 10-18.
Tel 5809 3204.
Tervendamise ja harmoniseerimise seansid. Elena – energiaterapeut ja rahva ravitseja (Moskva).
Tel 5360 9798.

MÜÜK
Ait äravedamiseks. Õhtuti tel
5806 5240.
Garderoobistanged, seina ja
põranda glasuurplaadid (roosa,
bordoo). Tel 5554 0831.

Raamatupidamisteenus, riigihangete koostamine. Tel 5361 8144.

Peeglite ja kappidega tualettlaud
ning Inglise kuldehete komplekt.
Tel 5554 0831.

RMP-Arvestus OÜ osutab raamatupidamisteenust Lõuna- ja Kagu
Eestis. Tel 521 7591.

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

Fekaalivedu (kuni 10 m³). Tellimine
tel 52 111 25,
meitman.ou@gmail.com

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

Puujuuksur hooldab teie ohtlikud puud, hekid ja viljapuud.
Tel 5699 9884, laur@puujuuksur.ee

Rakkekaevude kaevamine, puhastamine ja remont.
Tel 5638 1774.

Jalgrataste müük, hooldus ja
remont. Master Sport OÜ Tartus
Aardla 6b, tel 659 1109,
info@mastersport.ee,
www.mastersport.ee

Kutsu korstnapühkija juba kevadel. Helista TahmaToomasele tel
53 474 363. www.tahmatoomas.ee

HÄÄ HIND!

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

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.

Rehvivahetus Tartus Jalaka 77,
boks 11. Tel 55 949 549,
veljed24@gmail.com

Autoelektritööd Tartus Jalaka 77
boks 11. Tel 55 949 549,
veljed24@gmail.com

Elektritööd. Tel 5609 3099.

Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.

Puhastame Teie aia vanarauast
täiesti tasuta! Seniks päikest!
Tel 5376 2014.

Hinnavõrdlus tugineb väljaannete kehtival hinnakirjal

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

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

Professionaalne klaverite häälestus, remont ja konsultatsioon.
OÜ Helisild, tel 5305 1016.

Kirjastus ootab romaanide, novellide,
luuletuste ja lasteraamatute käsikirju.
Tel 5116923.

BÖRS

Arvutite hooldus, remont, varuosad ja tarvikud Tartus Lõunakeskuses. OÜ Maxi IT, tel 5452 2200.

OST

Muruniitmine ja trimmerdamine,
aia hooldus. Tel 5376 2014.

trükiarv minimaalselt 20 400
KÕIGE ROHKEM
KÕIGE SOODSAM

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

Torutööd Tartu maakonnas.
Tel 5333 2131.

Muru niitmine ja trimmerdamine.
Tel 5332 3648.

KUULUTA TARTU SUURIMA
TRÜKIARVUGA AJALEHES
Fekaalivedu, survepesu, ummistuste likvideerimine. Tel 558 8811,
www.fekto.ee.

Survepesuritööd Tartumaal. Tel
527 6161, info.akpluss@gmail.com

Uus piduritega Tiki (3,5 x 1,5 m,
kõrgendus, tent, 4x lehtvedru, kv
1561 kg). Tel 5348 8766.

Hea hinnaga märgi-, mündi-, paberrahakollektsioon. Hõbedast
esemeid jne. Tel 5590 6683.

Piduritööd Tartus, soodsad varuosad! Jalaka 77 boks 11, tel
55 949 549, veljed24@gmail.com

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

Santehnilised tööd. Tel 5660 1567.
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Salvkaevude kaevamine, puhastamine, süvendamine ja remont.
Tel 5679 3951.

Printer, tooner, tint, paber. Hooldus, täitmine. Raekoja 13, Tartu,
tel 7441100, futari.ee

Santehnik. Tel 5344 8170,
koitmaekalev100@gmail.com

Puidutöömasinad, purilaud.
Tel 512 1766.

Vanad fotod, fotoalbumid,
postkaardid! Ka fotoaparaadid ja
objektiivid! Raha kohe!
Tel 5649 5292.
Vanad lauanõud, piima- ja
kohvikannud, kristall jm EW ajast
esemete ost! Raha kohe!
Tel 5649 5292.
Vanad raamatud, aabitsad, piiblid, teatmeteosed jne! Ost parima
hinnaga, raha kohe! Tel 5649 5292.
Vanad raamatud, postkaardid,
fotod, maalid, graafika, mündid, paberraha, mööbel, nõud,
samovarid, merevaigust ehted,
märgid, medalid jne. Tel
5829 9810, kristiinas95@gmail.com
Vanavara, kulla ja hõbeda
kokkuost turu parima hinnaga!
Raha kohe kätte! J. Kuperjanovi 62,
Tartu. Tel 5815 0312,
emilia.collection@mail.ee
Vanavara, pakkuda võib kõike.
Tel 513 2251.

VABA AEG
2. juunil kl 9-16 Juunikuu laat
Elvas kultuurikeskuse parklas.
Keskoja OÜ, tel 5661 8707.
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MUUSIKALINE PÕNEVIK

SWEENEY
ESITLEB

TODD
FLEET STREETI PÕRGULIK PARDUR

Muusika ja laulusõnad STEPHEN SONDHEIM Libreto HUGH WHEELER
Muusikajuht ja dirigent MARTIN SILDOS Lavastaja TANEL JONAS Kunstnik IIR HERMELIIN

ESIETENDUS 2.06 VANEMUISE SUURES MAJAS
AINULT 10 ETENDUST TARTUS!

