Århus on Kopenhaagenile sama,
mis Tartu Tallinnale – seega
soovitan külastada.
Henri Murakas
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SUVEPUHKAME
Järgmine Tartu Ekspress ilmub 2. augustil!
Majutusega
paketid alates

5 PÕHJUST,

45

€

MIKS PUHATA ARGIPÄEVITI
KUBIJA HOTELL-LOODUSSPAAS

inimene

1. Vaiksem ja privaatsem
võimalus omaette olemiseks
2. Soodsamad hinnad ja paketid
3. Pühapäeval saabumisel
boonuseks välisaunad
4. Ideaalne koht ka
kaugtöö tegemiseks
5. Personaalsem teenindus ja
rohkem valikuvõimalusi

Männiku 43A, Võru • Tel +372 50 45 745 • info@kubija.ee • www.kubija.ee

2017. ja 2018. a. sündinud lastele on

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
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Uus bussikord lisab ümberistumisi
Tuleva aasta juulist
totaalselt reformitav
ühistranspordivõrgustik
toob Taaralinna metropolide eeskujul väledad
pendelliinid, ent bussipeatusesse jõudmiseks
tuleb nüüdsest oluliselt
enam jalavaeva näha.
Praegu kehtivat iidset liinivõrgustikku on ärksamad
kodanikud ikka põlastavalt
pensionäridele kohandatuks
sõimanud: bussiga saab teoreetiliselt peaaegu igaüks ukse
ette, ent seda harva ja teokiirusel, mis oma aega hindavatele linlastele ei kipu sobivat.
Nüüd on linnaisad võtnud
eesmärgiks ühistransport kabedamalt liikuma panna, ent
loomulikult tuleb siis millegi
arvelt lõivu maksta. „Kohati
läheb jalgsikäik bussipeatusesse natuke pikemaks, see-eest
kasvab liinide läbimiskiirus,“
tõdes reformierakondlasest
abimeer Raimond Tamm.

see, et mingisuguseid moonutusi see tasuta sõidu võimalus
võib tekitada,“ lausus Tamm.
„Kui ühel hetkel on bussid rahvaga ülekoormatud, siis peab
maakondlik ühistranspordikeskus tegema mingisuguseid
otsuseid: kas siis enam linna
piiril ei peatuta või midagi
muud.“

Äpp tulekul

Tulevane liinivõrk langeb printsiibis kokku ekslogistik Mihkel Langebrauni jaanuaris
Tartu Ekspressis visandatuga. 
TARTU LV

väita, et ühe bussi pealt teisele
ümber istuda tuleb keskmisel
reisijal tänasest enam. See-eest
Ihaste sõitku autoga
Selleks tarbeks vahetatakse kannatab aga põhiliinidele
tunne-kodulinna-ringliinid ühissõidukeid uhama panna
kõikjal kergemini hoomatava- sedavõrd tihedalt, et niigi küte pendelliinide vastu. „Kui sul sitava tõeväärtusega minutilise
buss sõidab ühes suunas ühte täpsusega sõiduplaane enam
marsruuti pidi, siis sa tead, et tarvis koostada polegi. „Rohkem busse teenindab vähemaid ja sirgemaid liine,“
Kohati läheb jalgsikäik
resümeeris Tamm. „Meie
kõige populaarsemate liibussipeatusesse natuke
nide intervall muutub nii
pikemaks, see-eest kaslühikeseks, et tegelikult
vab liinide läbimiskiirus.
kaob ära vajadus nende
ülitäpseks jälgimiseks.“
Paraku tähendavad värsked
kui tahad samas suunas tagasi sõita, siis lähed jälle sama tuuled sedagi, et mitmed piirnumbriga bussi peale,“ selgitas konnad ühisveo rõõmudest
sootuks ilma jäävad. Kõige
Tamm uue süsteemi eeliseid.
Täpsed liinid selguvad küll vähem pööratakse tähelepanu
sügisel, ent juba võib kindlalt jõukale Ihastele. „Seal kvarta-

TURUJUTT
Maasikavaimustuses saunausuline
Jaanipühad mööduvad ootuspäraselt – naudin valgeid öid,
tantsin jalad rakku ja otsin sõnajalaõit!
Süte peal särisesid Ühistu Eesti lihatööstuse suvetooted:
astelpaju-, õuna- ja mesises marinaadis šašlõkk. Rüüpe leian
turuhoonest Toominga talu letist – Marjamaa talu külmpressitud, säilitusainevabad mahlad.
Olen nüüd juba rohkem kui paar nädalat maasikadieedil!
Jälgin seda suure enesedistsipliini ja kannatlikkusega, süües
iga päev peaaegu kilo maasikaid. Avaturul on Eesti maasikate
valimine praegu väga lihtne – suured, küpsed, magusad ja
mahlased marjad igas nurgas!
Lähen turuhallist ja turuhoonest läbi ja märkan müügilette, kus pakutakse väga hea hinnaga piimatooteid. Ostan erinevaid kohukesi ja koju jõudes pistan need sügavkülma. Nii
ootab mind kuumal suvepäeval mõnus amps! Proovisin ühe
korra ja sellest piisas, et mind permanentselt külmutatud kohukese usku pöörata.
Millise armastatud puu lehed on südamekujulised ja õied
kui tähed, mis õitsevad suve südames, ning puust möödudes
saadab meid alati magus mesine lõhn ja tugev sumin? Nopin
puult peotäie õisi ja naudin õhtupoolikul magusa maiguga
pärnaõieteed. Tee sisse lisan selleaastast mett, mis on turul
juba kättesaadav.
Kuidas lõhnab maailma parim saun? Loomulikult kaseviha
järele! Kuna ise vihta teha ei malda, teen tiiru avaturul - ehk
pakub keegi juba seda tervisetoodet seal! Vihta on kindlasti
vaja, sest lähen täna sõbrale külla ja plaanis on end saunas
korralikult nüpeldada. Mine tea, võib-olla hakkame ka tulihända valmistama!

lisisestel tänavatel ei ole tegelikult võimalik ühistransporti
efektiivselt korraldada,“ mainis Tamm. „Võib-olla olulisim
muudatus võrreldes tänasega
on see, et Ihaste tee üsna pikas
lõigus uue Ringtee silla pealt
mahasõidust kuni linnaosa lõpuni on jäetud katmata.“

Riigi kingi külm hingus
Opositsioonilise EKRE noor
võitleja Ruuben Kaalep pani
tähele, et linnaliinid jõuavad
tulevikus muu hulgas Rahinge
ja Haageni, mis seni olid kaetud maakonnaliinidega, aga
täiesti hooletusse jääb Vorbuse piirkond. Sealse ühistranspordivajaduse rahuldamiseks
soovitab ta tungivalt kadunud
raudteepeatuse taastamist.
Tamme väitel on asja uuri-

LUKE MÕISA
SUVEKONTSERDID
SHANON / 9. juuni

nud Soome eksperdid firmast
VSP kinnitanud, et just haldusreformi tulemusel meie
võimu alla tulnud Haage ja Ilmatsalu suunda ühistranspordiga teenindada tuleks. Mujal
aga tasuks käiku lasta alternatiivid, näiteks nõudetransport.
„Tegelikult on ka Haage ja Ilmatsalu suuna teenindamine
mõistlik ainult hommikustel ja
õhtustel tipptundidel ehk pole
mõtet päev läbi püüda ära tuua
inimesi, keda seal ei ole,“ lisas
abilinnapea.
Arvestada tuleb ka riigi vangerdusega, mis juba aasta varem ehk tänavu juulist maakondliku bussiliikluse puhta
priiks muudab – võib ju juhtuda, et kavalpead riigi kingitust
ka linnasisesteks liikumisteks
kasutama hakkavad. „Selge on

15

Kaalepi aatekaaslase Kaja
Tarto sõnul ei tohiks viimati
nimetatud sammu aga mingil
juhul ette võtta, sest ka Lõunakeskusest tahavad inimesed
maale sõita. „Võib-olla need
arutelud paljuski kujunevadki
selleks, et inimesed hakkavad
mõtlema, kas ma pean rohkem
sõitma maakonna- või linnaliiniga,“ pakkus ta.
Tamme hinnangul võivad
prii sõidu fännid kujutada
suuremat probleemi just maakonna-, mitte niivõrd aga linna
enda liinidele. „Mina väga sellesse ei usu, et inimene nüüd
Annelinna tagaotsast reisib
kesklinna selleks, et minna
seal maakonnabussi peale ja
sõita edasi Lõunakeskuse juurde,“ ütles ta. „Pigem ta sõidab
sellesama liiniga Lõunakeskuse juurde välja. Ei ole mingisugust jumet hakata kesklinnas
bussi vahetama.“
Et aga tulevikust täpsemat
sotti saada, toovad IT-meeste vilkad näpud juba sügiseks
tarbijateni nutika tööriista,
mis võimaldab tänast ja tulevast liinivõrku kõrvutada ja ise
oma igapäevaste marsruutide
alusel leida, kumb paremini
sobib. „Lisaks emotsioonidele
on juhtimisotsuste tegemisel
üsna mõistlik ka andmetest
lähtuda,“ põhjendas Tamm.
KAUR PAVES

PLMF SUVISED SUURSÜNDMUSED

XXVI RAPLA
KIRIKUMUUSIKA
FESTIVAL

A.-L . BEZRODNY

26. JUULI — 5. AUGUST
ESTONIAN VOICES / 17. juuni

HENDRIK JA ERKO / 4. juuli
Sal-Saller

Laurimaa

TR AFFIC / 1. august

INES & bänd / 15. juuli

EESTI RAHVUSMEESKOOR • JOHANSONID ja KRISTA CITRA JOONAS •
Läti segakoor DAUGAVA • Moraavia õpetajate meeskoor
(Tšehhi) • SERGEI STADLER (dirigent, viiul, Venemaa) •
INES MAIDRE (orel) ja lastekoor ELLERHEIN jt

VI EIVERE
KLAVERIFESTIVAL
3. — 5. AUGUST

IRINA ZAHHARENKOVA • RALF TAAL •
IZUMI TATENO (Jaapan) jt.

XIV TALLINNA
KAMMERMUUSIKA
FESTIVAL

A. LEND

25. AUGUST — 2. SEPTEMBER
DAGÖ / 9. august

O. ZAITSEVA (sopran) • O. KUUSIK (tenor) • R. RAALIK (bass) •
O. SINKOVA (flööt) • S. MAZAR (klaver, Iisrael) •
S. KUULMANN (viiul) • A. LEND (tšello) • R. TAAL (klaver) •
A.-L. BEZRODNY (viiul) • J. E. GUSTAVSSON (tšello, Soome) •
VABADUSE VÄLJAKU MUUSIKATELK jpt

I. ZAHHARENKOVA

PILETID
SAADAVAL!

Kontserdid algavad kell 20
Piletid müügil Piletilevis ja enne algust kohapeal.
Lisainfo w w w.lukemois.ee ja facebookis: Luke mõis

PROGRAMMID:

WWW.PLMF.EE
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LUGEJA KIRI

Naabreid
nörritati
Alustan positiivsest: on
väga tore, et 28. aprillist
paranesid lennuajad Tartu
ja Helsingi vahel.
Nüüd aga asjast: helistasin Tallinna lennujaama
kodulehel toodud infotelefonile ja uurisin sealt, et kui
lennuk öösel Tartus maandub, siis kas on ikka lootust
taksot saada. „Jaa-jaa,“
öeldi, „meil on leping selle
ja sellega ja taksopuudust
karta ei ole.“ Küsisin, kas
nad on ikka kindlad. „Jaajaa.“ Mul on see kõne isegi
salvestatuna alles.
Mis juhtus aga öösel
tegelikult?! Soomlane ja
kaks rootslast said oma
hotelli alles kella kolme
ajal, sest ühtegi taksot ei
olnud! Mis kasu on teeninduslepingust lennujaama ja taksofirma vahel,
kui reaalselt see ei tööta?
Miks Tallinna lennujaamal
on väär info, mida nad
täie kindlusega edastavad?
Pori lennujaam Soomes
on umbes sama suur nagu
Tartu oma ja ka seal maandub öösel lennuk Helsingist. Seal on aga seinal
suurelt taksofirma number, kuhu helistades saab
omale auto järele kutsuda.
Sama võiks ka Tartu lennujaam teha: pange oma
seinale suurelt takso tellimise number ja ingliskeelne selgitus! Kui raske või
keeruline see saab olla?!
Andres

Helen Kalberg
linna turundusjuht
Tallinna lennujaamast
edastatud info ei olnud
otseselt vale - Tartu Taksopargiga on tõepoolest kokkulepe olemas
ja lennujaama personal
abistab tavaliselt ka takso tellimisel, aga viimasel
ajal on Tartu lennujaama
juhi sõnutsi tõesti paaril
korral tekkinud olukord,
kus nõudlus on plaanitust
suurem ja öisel ajal ei ole
linnas piisavalt taksosid.
Allikas: Tartu LV

VIINAVIHA VEDAS
halastajamemme 85-ni
Terve elu teiste abistamisele pühendanud
puuetega eksmeedikute
ühingu eestvedaja Liidia
Laaneoja võlgneb pikaealisuse enda hinnangul
just võitlusele alkoholikuradiga, mis sai alguse
juba kurikuulsa Võhma
lihakombinaadi päevilt.
Täna täitub Laaneojal 85.
eluaasta, ent iseenda hällipäevast olulisemakski peab isetu
daam seda, et samal päeval
veel kaht üliolulist sündmust
tähistatakse. Nimelt möödub
15 aastat Halastuse ühingu
ajalehe Saatuse Teed sünnist
– hiljem rebränditi see ajakirjandusväljaanne selguse huvides ja trükivärvi kokkuhoiuks
lihtsalt Saatuseks. Lisaks saab
70-aastaseks koos Laaneojaga
Saatust majandav teine toimetaja.

Veresaun tapamajas
Laaneoja pikaajalise kaasvõitleja Eevi Kruusi sõnul väärib erilist tähelepanu aga just
85-aastane vabatahtlik. „Oleks
väga meeldiv, kui Liidiast ajalehes kirjutataks, sest ta on selle
tõesti ära teeninud,“ moosis ta.
„Meil on selline tore juubelite päev,“ võttis Laaneoja ise
eelseisva sündmuse kokku.
„Eks Tähtvere päevakeskuse
ruumides ole laud kaetud, aga
napsi seal kindlasti ei võeta –
meil on selline seltskond, kes
alkoholi ei joo. On tort ja soolane kringel ning joogi poolest
ajame morsiga läbi.“
Pika eani ongi päevakangelanna aidanud igahommikused võimlemisharjutused,
ent kahtlemata ka täiskarskus – viimati kiikas ta pudeli
poole 51 aastat tagasi. Tööle
oli ta korteri ja lasteaiakohaga
meelitatud Võhma lihakombinaati, ent paraku oli sealsel
kollektiivil tavaks ohjeldamatult vägijooki pruukida. „Ühel
naistepäeval lõppes see nii
kurvalt, et kõik olid verised,“
meenutas ta. „Kui siis lõpuks
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LAUSEGA
Seitse väljavalitut
Kersti Kaljulaiu kõrval võib
reedel kell 12.45 raekoja ees
imetleda veel kuue riigi –
Gruusia, Islandi, Leedu, Läti,
Poola ja Soome – presidenti.

2,5

mil linnajuhid ja kaitseliidu
Tartu maleva esindajad asetavad pärjad Pauluse kalmistul asuvale Vabadussõja memoriaalile, Raadi kalmistul
Kuperjanovi hauale ja Lõuna-Eesti vabastajate mälestussambale ning kesklinnas
Kalevipojale.

miljonit sai maaülikool eurotoetusena tuttuue toidusaaduste väärindamisele
keskenduva õppetooli rajamiseks.

Sõidavad lusti

Alles kvartal tagasi mahitas Liidia Laaneoja kogu Eesti
ajakirjandust seltsikaaslast Selma Kera 90 aasta juubeli
puhul meeles pidama, nüüd on tal endal aeg kaaskodanike imetlus vastu võtta. 
KAUR PAVES
Elvasse tagasi tulin, jätsin joomise lihtsalt maha.“
Kopsuhaigus aitas Laane
oja juba 51-aastaselt pensionile
ning sellest saadik ongi ta põhirõhu ühingu kaudu pannud
endast veelgi nõrgemate abistamisele. „Kõige õnnelikum
aeg elus on praegu, kui saan
teisi puuetega inimesi aidata,
sest nende mured on palju suuremad kui mul. See ongi see,
mis mind üldse alles hoiab,“
arvas ta. „Oleme küll kõrges
eas inimesed, kuid püüame
teha kõik, mis võimalik. See
töö ei lõpe kunagi ja puhkust
meil ei ole.“

Surm ei küsi kella
Õigupoolest ongi esmalt
tervise minetanud arstidele
keskendunud seltskond algeesmärgist kaugenenud ning toetab kõiki eakaid. „Alustajaliikmeid on ühingus ainult kolm,
teised on järjest juurde tulnud.
Põhiliselt käime vanadekodudes ja püüame sealseid probleeme lahendada,“ kirjeldas
Laaneoja. „Eks minu eas ole
muidugi juba endalgi abi vaja,
aga õnneks on meil toredad
inimesed, kes elavad lähedal ja
on vajadusel kohe kohal – isegi
arsti juurde viisid mind korra.“
Kuigi seeniorile teevad tervislikus plaanis tuska nii haige süda, jupsivad puusad kui

astma, peab ta endiselt tarvilikuks vanad kondid igal päeval
liikuma saada. „Olen seda 21
aastat järjest teinud,“ kiitis ta.
„Samas on see juhuse ja õnne
asi, millal sured.“

Raad kinkis üliõpilasfestivalil
Gaudeamus 2018 esinejatele tasuta sõidu õiguse linnaliinibussides 22.-24. juunil.
Kontrolöri küüsist pääsemiseks tuleb aga ürituse käepael ette näidata.

Uus tee Hiinalinna
Kuna aadressidele Jaamamõisa 22 ja 22a kerkivad
Maarja peremajad, ehitab
omavalitsus sinna 555 731
euro eest ka uue juurdepääsutee.

Kisub luuleliseks

Rahvariided silma all

Siiski on Laaneoja lapselapsele tõotanud ülipika eani välja
vedada – ja seda kiuslike ekskolleegide kiuste. „Üks apteeker juba andis mõista, et mulle
90%-list soodustust teha on
laristamine. Lapselaps siis soovitas, et pean just nimelt saja-aastaseks elama,“ naeris ta.
Küll võib täiesti kindel olla,
et ka eluõhtul Laaneoja lustivee juurde tagasi ei pöördu.
Võhma päevil juhtus süngeid
lugusid, ent siin võib näha positiivsetki: tänu sellele on ta
etanooli vihkama hakanud.
Sama poliitikat hoitakse järjekindlalt ka Halastuse koosviibimistel, ehkki kodusesse tarbimisse siiski ei sekkuta.
Veendumuste kinnituseks
on Laaneoja viinapõlguse suisa luuleloomingusse valanud.
Andekaim värss, mida ta ikka
ja jälle kaaskondsetele deklameerib, kõlab järgmiselt:
Ma ei tõsta klaasi teie terviseks, mu sõbrad,
sest alkohoolseid jooke ma
juba pool sajandit ei joo.

Täna kell 15 avatakse Roosi
tänaval tunniajase avaliku jalutuskäiguga fotograaf Marjaana Vaheri rahvarõivaist
inspireeritud näitus „Silmside“, mis jääb huvilisi kesklinnast Eesti Rahva Muuseumini
Raadil saatma suve lõpuni.

KAUR PAVES

Pühad hetked
Pikk võidupüha- ja jaanipäevatrall algab 23. juunil kell 10,

SÄHVATUS

19. juunil kella kahe ajal öösel põles uhke leegiga Peetri
tänaval tee ääres seisev sõiduauto Volkswagen Passat.
Kohale saabunud omanik
leidis eest tuleroaks saanud
salongi ja katuse.

Müstiline vaatemäng
22.–24. juunil laiub üle linna rahvusvaheline üliõpilaste laulu- ja tantsufestival
Gaudeamus, mis ühendab
valguskunsti, muusika, koorilaulu ning tantsu eriliseks
vaatemänguks, mille sarnast
pole korraldajate sõnul siinmail varem nähtudki.

Rahvas jääb koju
Tartu Ekspressi lugejatest
37% eelistab Venemaal möllavat jalgpallipidu jälgida iseenda tares. Neist, kes siiski
jalakesed baari poole sätivad, peab lõviosa meelissihtpunktiks Illegaardi.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

SÕNU POLEGI TARVIS: Tartu korvpallifännid suuri
sõnu oma noortele võimaluse andmisest nähtavasti
suurt ei usu. 
AUGUST LUMM

Roosi nimi
UMBERTO ECO ROMAANI PÕHJAL
LAVASTAJA JA DRAMATISEERIJA TANEL JONAS — KUNSTNIK KRISTJAN SUITS
HELILOOJA PRIIT STRANDBERG — VALGUSKUNSTNIK ANDRES SARV — LIIKUMISJUHT MARIKA AIDLA
9 ETENDUST TARTU TOOMKIRIKU VAREMETES
10. - 20. JUULIL

Varane jaanituli
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Palametsa
pajatused
474.

Kirjanikuhakatis tootis
ühe kuuga romaani
30 päeva kohvile ja sigarettidele toetunud Tartu
kirjandusmaailma tõusev
täht Taavet Kase pigistas
omalaadse dieedi pealt
ühiselamutoas välja
surma maksustamisest
pajatava esikromaani.
Varem on noorukiohtu kirjanik küll „mitte mingisugust
järjepidevust üles näidates“
üles tähendanud lühinovelle
ning mürsikueas luuletanudki,
ent kogukama loomepalangu
jaoks tal esiti kindlat ideed polnudki. „Tahtsin lihtsalt kahest
vennast miskit hollivuudilikku seiklusromaani kirjutada.
See aimdus hangus mul peas
pea aasta,“ meenutas ta. „Aga
need kaks venda olid tegelased
tühjas mustas ruumis. Siis,
kui veel midagi polnud – enne
suurt pauku.“

Snickersi sünd
On ju tegelastele tõeliseks
õidepuhkemiseks vaja ruumi,
skeletti, mida mööda nad ronida saaksid. „Tarvis läheb rindkere ja sääreluid ja näpuluidki
on tarvis. Romaanil peab olema skelett, räägivad kirjanduskriitikud, üks kandev idee,“
arvas Kase.
Viimaks hüppaski kandev
idee maksustatud surmast
noorele talendile pähe justkui
ei kusagilt. „Jah, nagu ikka
need väikesed sähvatused aegajalt juhtuvad – järsku taipad,
et pähklid ja šokolaad klapivad
ning sünnib Snickers,“ võrdles ta. „Esialgu kõlas see päris
kummaliselt, isegi absurdselt,
kuid mida enam sellele mõtlesin, mida rohkem vaimusilmas
idee ümber düstoopiat lõin,
seda parem see tundus.“
Nii sai esialgne seiklusrohke
plaan hoopis uue ja vähem hollivuudiliku mõõtme. „Teatud
mõttes olen ehk vanamoodne
ja usun, et kirjutada võiks midagi sellist, mida varem pole
kunagi tehtud. Ometi – kõik,
kõik ja veelkord kõik on ju juba
kirjas!?“ kirjeldas Kase elavne-

Küll saadi teada, et
sakslastel olnud käsil
200-kilomeetrise laskekaugusega relva konstrueerimine, et hakata
Londonit terroriseerima.

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

Tartu Rendibuss

Ühiselamu ahelatest pääsenud Taavet Kase leiab, et kurioosses kirjutamisloos peitub mõndagi uudiskünnisest
kõrgemat. 
ERAKOGU

des oma siseheitlusi. „Veendumaks idee originaalsuses võtsin appi Google’i ning leidsin
vaid üksiku artikli, kus Igor
Gräzin suhkrumaksu üle nalja
proovis heita. Loomulikult oli
ideel paralleele paljude teistega, kuid see üks, see kandev
skelett oli leitud.“

Facebookis vaid
pühapäeval
Kaks venda polnud enam
pelgalt tegelased tühjas ruumis
– tekkinud oli taust, lavadekoratsioonid ning loomulikult ka
pealkiri – „Surmamaks“. Seejärel tuli Kasel kogu sündmustikku veel pool aastat peas keerutada, enne kui ta otsustas,
et nüüd või mitte kunagi, ning
ülikoolisemestrite vahele jääva
puhkuse ajal end ühiselamusse
müüris.
„Pean tõdema – kerge see
polnud,“ tunnistas kirjanik.
„Kuu aega oli mu telefon välja
lülitatud. Facebooki ja muud
sellist tühja-tähja lubasin endale ainult korra nädalas – pühapäeviti. Ma ei vaadanud filme, ei kuulanud muusikat, ei
tarbinud meelemürke, ei käinud väljas sotsialiseerumas.“
Veelgi enam – loometuhinas
viseldes loobus Kase praktiliselt nii magamisest kui söömisest. „Ainult lugesin, kirju-

tasin ja tegin igal hommikul
venitusharjutusi. Elasin põhimõtteliselt kohvi ja sigarettide
peal,“ ütles ta.

Surijad päästavad
planeedi
Ent kogu valatud higi oli autori hinnangul tulemust väärt:
valmis düstoopia, milles riikide juhid on allkirjastanud PPP
– Planeedi Päästmise Plaani.
„Fossiilkütused on otsakorral,
aga planeet on üha rohkem
ülerahvastatud. Inimressurssi
justkui jagub,“ võttis Kase süžee kokku. „Selle taustal avastatakse moodus, kuidas surevaid inimesi kunstlikult elus
hoida ning nendest eluenergiat
ammutada. Ja see, mida ammutatakse – sellest saab uus
roheline energia.“
Noore autori fantaasialend
jõuab punktini, kus loomulikku surma on võimalik minna
vaid juhul, kui selle eest tublisti krõbisevat tasuda. PPP
peamine klausel näeb ette
kohustuslikus korras kõikide
maade rahvastele surmamaksu kehtestamist. „Iga viimne
kui sõna tuli raskelt, iga lause
sai järgmisel päeval üle loetud
ja vajadusel üle kirjutatud,“
lubas Kase ostjatele tummist
lugemiselamust.
KAUR PAVES
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Uuno Kivilinnast

Sinisilmne tantsulõvi
Türgi rahvasuu pidavat
sinist silma õnne sümboliks pidama – vana
vägivaldurina ei lasknud
ma seda endale luksuslikul pakettreisil muidugi
kaht korda öelda.
Ütlus vastas tõele: pärast
seda, kui olin kohalikega keelebarjäärist tekkinud konflikti
tagajärjel mehemoodi rüselenud, võitsin lotoga imeilusa
roosade pärlitega käekee. Muidu pääses loosirattasse ainult
siis, kui kohalikust poest mingi ostu vastu tšeki olid saanud,
kuid kauboi võeti ka niisama
jutule. Kandsin ehet uhkelt
kaks päeva, siis hakkas see
kummiga vigur hirmsat moodi pigistama ja osutus naistele
mõelduks.

Telliskivi taskus
Suurematest sekeldustest
päästis mind silmipimestavalt
kaunis giid Kertu, keda ma ära
kiita ei jõuagi. Suudate te uskuda, et ta on lõunamaal elanud juba kümme aastat ja rää-

Teatud olukordades on
vägivald Uuno
hinnangul ka
välismaal igati
õigustatud.
 KERTU RENTSEL
gib nii türgi, kreeka kui eesti
keelt? Tohutult kahju ainult, et
ta endale võõrast verd mehe on
leidnud.
Kultuuriväärtustest jäi
meelde kaks maailmakuulsat
keskust (suuremad kui Tartu
kaubamaja!), millest üks oli
pühendatud nahkadele ja teine
kullale. Jõukamad kaasreisijad
tormasid viimases kohe ostlema, mõni aga käskis kohalikul
kullassepal varem turult soetatud käekella parajaks meisterdada. Leidsin jälle sobiva koha
kaaslaste tuju tõsta ja nõudsin,

et ka mu kummiga käevõru
korda tehtaks.
Kohapealne tarkpea õpetas meid veel vahet tegema,
mis on rubiin ja mis smaragd. Mina märkisin siis ära, et
mulle meeldib kõige rohkem
telliskivi, sest see on kõige
odavam.

Kolm tundi tantsu
Nahakeskuses aga olin ma
Küprosel juba käinud ja seega
teadsin täpselt, milline moedemonstratsioon seal ees ootab.
Ja loomulikult kutsutigi jälle

külaliste seast lavale tooteid
proovima üks naine, üks mees
ja üks laps. Mul oli jope juba
õigel hetkel seljast heidetud
ja esimese kutse peale tormasingi lavale. Kõndisin rahva
ees jalg jala ette nagu tõeline
mannekeen ja pälvisin marulise aplausi.
Tõeline õnn tabas mind tagasi Antalya hotelli jõudes.
Korraliku tööinimesena sättisin end muidugi juba kell kümme magama, kui äkki akna all
meeletu tümakas käivitus.
Selgus, et lahti on läinud vene
disko – sealseid turiste jagub ju
tohutult.
Suikumisest ei tulnud midagi välja, aga mis disko see ilma
Uunota on? Põrutasin kohe
õue ja vehkisin kolm tundi
järjest tantsida. Selge on see,
et Tartus ei lähe 64-aastane
ilmaski ööklubisse taidlema,
kuid seal ei naernud minu üle
keegi. Eksperdina märgiksin
veel ära, et kreeka laulud on
tõesti mõnusalt meloodilised,
aga türklaste artistid esinevad
nagu matustel.

Jõukad tartlased vihuvad aedu kaunistada
Värskelt Taaralinna laienenud aiatarvete müüja
tõdeb, et siinne maksejõud ja ostunälg on
jõudsalt paisunud.
Aadressil Ringtee 4 sundis
nii ehitus-, haljastus- kui grillitemaatikale pühendunud
Edelgrani esindust avama lihtne põhjus: ka seni pealinnas
tegutsenud sõsarettevõttel läks

enamik suuri koguseid teele just
Tartu poole. „Meie sihtgrupiks
on eramajaomanikud, pigem
keskklassist,“ rääkis poe juhataja
Jaanus Kiik. „Tallinnas on samu
tooteid ju kaks aastat müüdud ja
väga hästi on läinud.“
Haljastustoodetega hakkas
ettevõte majandama isiklike
vajaduste pärast: turul polnud
neid lihtsalt kuskil saada. Hinnad on aga avamise puhul as-

jaosaliste sõnul „päris hullud“
ning juba on välja joonistunud

lõunaeestlaste meelistooted.
„Kõige rohkem on rahvale viimastel päevadel peale läinud
muruääris (1.49 eurot) ja geotekstiil (79 senti ruutmeeter),“
kiitis Kiik. Samuti on ostjad
pöördesse ajanud tervelt kolmandiku võrra „alla tiritud“
hinnaga raudnurgikud ning
turuhinnast sada eurot soodsam gaasigrill Miami.
KAUR PAVES

5

6

VABA AEG

KINO
TARTU ELEKTRITEATER
28.06 kell 19 rokkooper Ruja

KONTSERT
ANTONIUSE ÕU
28.06 kell 20 Dagö
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PAULUSE KIRIK

TRESKI KÜÜN

20.06 kell 19 Moskva Patriarhaadi kirjastusosakonna
meeskoor Drevnerusskij
raspev (Vanavene viis)

23.06 kell 19 Jaani-reggae:
Angus, Orelipoiss jt

PIROGOVI PLATS

29.06 kell 15 kontsert-etendus
Diiva

29.06 kell 12 kontsert Teatrilaulud Pirogovis

EHITUS

Müüa privaatne maamaja või
vahetada maja või majaosa vastu
Tartu linnas + komp. Tel 553 9557.
Maa Tartust 8 km (3,38 ha, piirneb
ojaga, katastrinr 79403:004:0135,
11 000 €). Tel 520 0578.

VANEMUISE
KONTSERDIMAJA

KINNISVARA OST

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

1-2-toal korter. Tasumine kohe
pangalaenu võtmata.
Tel 5615 3551.

KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU

Ehitus- ja remonditööd, siseviimistlus. Tel 5691 0915.

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

kuni 2.07 Kaisi Vinogradovi
maalinäitust Varjude mäng

Ehitus ja renoveerimine vundamendist katuseni. Projekt,
terviklahendused, garantii.
Tel 504 0334.

2-3-toal remonti vajav korter
Tartus (v.a Annelinna lõpp).
Tel 516 6389.

NÄITUSED

EESTI RAHVA MUUSEUM

TAMME STAADION

22.06 kell 17.30 Gaudeamus
2018: Leedu rahvamuusikute
erikontsert

23.06 kell 22 Gaudeamus
2018: tantsuetendus Jaaniöö
müsteerium

22.06 kell 19 California noorte
sümfooniaorkester

TARTU LAULUVÄLJAK

LINNARAAMATUKOGU

24.06 kell 16 Gaudeamus
2018: laulupidu Jaanipäeva
laulud

kuni 22.06 Tartu linna ja maakonna kunstiõpetajate omaloomingu näitus Mõeldes Sulle!

Ehitus, katus, remont, viimistlus,
lammutustööd. Teeme üle Lõuna-Eesti. Tel 5858 6953.

TARTU ÜLIKOOLI AULA

kuni 22.06 näitus Toodetud
Eestis

Ehitus, katusetööd, puitfassaadid, terrassid, plaatimine, siseviimistlus ja maalritööd.
Tel 5332 3648.

3-toal väike maja Tartu linnas,
ka ühe korruse või vahetan 3 ha
talukoha (hoonetega, Põltsamaa
vallas) vastu. Tel 511 0681.

Ehitus-remondimees ootab
pakkumisi. Tegelenud 16 a ehitusja remonditöödega, olemas auto,
haagis 3 x 1,5 m; tööriistad. Töö
kvaliteedi ja alkoholiga muret pole.
Oodatud ka väiksemad tööd jne.
Vajadusel paberimajandus OÜ-ga.
Tel 5553 8686, vaikne15@gmail.com

Aitame kinnisvara müüa, osta või
üürida ning nõustame juriidilistes küsimustes. Konsultatsioon
tasuta. Intelli Kinnisvara OÜ,
tel 5350 0551, 508 7112,
intellikinnisvara@gmail.com

Katuste ja puitfassaadide ehitusja remonditööd. Tel 515 7062.

Garaaž Tartus isiklikuks kasutamiseks otse omanikult. Tel 5363 4295.

Korstnaehitus litsentseeritud
pottsepalt. Tel 5625 1750,
tomeli.ee, outomeli@gmail.com

Garaaž Tartus. Raha olemas.
Tel 5811 3422.

23.06 kell 17.30 Mano vardas
Lietuva / Minu nimi on Leedu
25.06 kell 19 kammerkoor
Palissander (Lõuna-Aafrika)
EESTI PÕLLUMAJANDUSMUUSEUM
22.06 kell 18 Ülenurme jaanituli
Tule jaaniste tulele...
EMAJÕE KALLAS
22.06 kell 21 Gaudeamus
2018: avakontsert Carl Orffi
Carmina Burana
EMAJÕE PRUULIKOJA
ÕLLEKELDER
20.06 kell 20 Roomet Feigenbaum
JAANI KIRIK
22.06 kell 19 Eastern Washington University segakoor
(USA) & Tartu noortekoor
27.06 kell 20 Oxfordi ülikooli
Exeteri kolledži kammerkoori
kontsert
MAARJA KOGUDUSEMAJA
24.06 kell 14 Servimus Dominum

22.06 kell 19 Brahmsi kogutud kammermuusika. Tanel
Joamets 50

kuni 21.06 näitus Koomiksid
teleekraanil

Korstnate ja korstnapitside ehitus, pottsepatööd. Tel 5858 1159.
Maalritööd pahtli ja värvipritsiga
sees ja väljas. Ka eramajad.
Tel 5820 1334,
info.kestoke@gmail.com
Septikute, biopuhastite paigaldus ja müük. Tel 5757 0202,
erlend@eestiseptik.ee
Torutööd ja pisemad ehitustööd.
Tel 5333 2131.
Tänavakivi paigaldus- ja parandustööd. Tel 5593 6336, Margus

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

ja üürimisel.
Müüamüümisel
ca 2 tm õhukuiva
tammeplanku
tm tel
~ 53
mm
+ 0,5
Meelis(1,5
Karu,
511
5949
tm 28 Ene
mm).Lina,
Tel 501
tel8431.
504 8379

2-toal korter Tartus. Raha olemas.
Tel 5596 5358.
3-toal korter Tartus. Tel 558 1346.

Garaaž Tartu linnas. Tel 5698 3995.

Krunt Tartus või linna lähedal.
Tel 5382 4774.
Noor pere ostab 5-toalise korteri,
maja, majaosa või krundi kesklinna lähedusse või Karlovasse.
Võimalik ka vahetus väiksema
korteriga. Tel 508 6958.
OÜ Estest PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215.
Põllumaa Lõuna-Eestis, kiire
tehing. Tel 5620 4096.
Soovin osta Tartus väiksema
korteri või kööktoa, mis vajab
remonti. Tel 56 503 503.
Talu või maamaja. Võib pakkuda
nii korralikku kui ka renoveerimist
vajavat. Tel 522 5495.

ÜÜRILE ANDA
1-toal korter suvekuudeks (31.08ni) Tartus (uuselamu, I k).
Tel 5382 8080.

Müüa 30 cm lehtküttepuud
40-liitrises võrkkotis. 2,30 € kott.
Transport tasuta! Tel 5351 5322.
Õhksoojuspumpade laotühjendusmüük! Soojuspump koos paigaldusega 790 €! Piiratud kogus!
Tel 5388 4884, www.ohksoojus.eu

OTSIN TÖÖD
Kodukoristajana, aednikuna või
lapsehoidjana Tartus ja Tartumaal.
Tel 5382 8080.

PAKUN TÖÖD
AS ISS Eesti pakub tööd puhastusteenindajatele Tartus. CV saata
louna@ee.issworld.com, info tel
731 4370.
Koristajale mittetäieliku tööajaga. Tel 748 2779, annesaun@hot.ee
Kraavihall OÜ võtab tööle ekskavaatorijuhte ja trassitöölisi.
Tel 552 9095, info@kraavihall.ee
Metsaveoautojuhile.
Tel 5348 8511, info@metsavedu.ee
Pakkuda tööd mehaanika erialal.
Istuv töö. Graafiku alusel. Väljaõpe.
Kelpar@online.ee
Pakkuda tööd Tartu lähedal kile- ja
kartongjäätmete pressijale-sorteerijale. Tel 5566 7923.
Pakume tööd Nõo valda päevasele
puhastusteenindajale. Tööaeg
E-R 8.30-17.00. Brutopalk 700 €.
Tel 5885 9155 või
anneli@krausberg.ee
Puit- ja puitalumiiniumaknaid ja
-uksi tootev OÜ Finak (Tartumaal)
pakub tööd toodangu komplekteerijatele. Tel 730 3465,
518 4480. CV saata ira@finak.ee

KOOLITUS

742 0240 • www.robinson.ee

KINNISVARA MÜÜK

Tel 7 420 240
528 5880
www.robinson.ee

Kinnisvarateenused aastast 1997
1-toal korter Mehikoormas (39 m²,
rõdu, elektriküte, vajalik vähene
remont, 4000 €). Tel 5841 7373.
3-toal korter Mehikoormas (58 m²,
toad eraldi, elektriküte, 4000 €).
Tel 5841 7373.
3-toal
korter Veerikul
(keskküte,
Korterid,
majad, majaosad
renov, 44,9
m²,ja49
000 €).
Tartus
maakonnas.
Tel 5664 8006.
Aitame kinnisvara

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.

KÜTE
Kasepind 30, 40, 50 cm. Vedu,
tšekk. Tel 5594 7098.
Kask 30, 40, 50 cm. Tel 557 6177.

müümisel
ja üürimisel.
Kinnistu
Mehikoormas
(6656 m²,
Kaiait,
Persidski,
tel õunaaed,
5190 3394
elamu,
saun, kuur,
Suik,
tel7373.
515 3773
25 000Gert
€). Tel
5841

Tööd saab elektrik. Tel 5331 9918,
urmas.kriit@kliinikum.ee
Vajatakse vaarikakorjajaid
juulikuus. Asukoht Otepää vallas,
transport Tartust. Info ja registreerimine tel 5698 5765.

742 0240 • www.robinson.ee

Kasumetsa küttekontor. Erinevat
sorti kvaliteetsed küttepuud
veoga. Tel 529 2305, 734 9800,
www.kasumetsa.ee
Kuiv kask ja lepp võrgus 2,50 €
võrk, vedu tasuta Tartus ja lähiümbruses. Tel 504 5307.

Ärimaa koos ärihoonetega
Ülenurme vald, Reola, Lennu 48
(eh 1989. a, üp 755 m², krunt 2,0 ha,
250 000 €). Kutseline maakler Peeter Meus, tel 506 2212, 786 8080,
www.aadlivillakv.ee

Salvest otsib enda meeskonda
kurgihooajaks (eelkõige augustikuuks) abilisi, kes ei karda rasket
ja rutiinset tööd kurkide purki panemisel ning on meeskonnamängijad. Peab olema valmis töötama
8-tunnistes vahetustes (hommikune või õhtune). Pakume omalt
poolt töötasu vähemalt 600 eurot
kuus pangakontole, soodustusi
ettevõtte kaupluses, taskukohast
lõunasööki oma töötajate sööklas
ning vastastikusel sobivusel püsivat
töösuhet. www.salvest.ee;
personal@salvest.ee

Kuiv kütteklots 1.70, puitbrikett
1.90, kuiv lepp 2.70, kuiv kask 3 €,
pinnud 3 m. Tel 5623 1555.
Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puitbrikett, küttegraanulid. Vedu tasuta. Tel 523 8332,
433 3130.

MÖÖBEL

Soodsad madratsid. Tartus tasuta
transport! FB: Barolo Mööbel, tel
5395 3933, www.barolo.ee

PÕLLUNDUS
Hobusesõnnik (laagerdunud ja
segatud turbaga). Transport Tartus
ja Tartumaal. Tel 501 8431.

REKLAAM
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Männikoore-multš, sõelutud
põllumuld, killustik, sõelmed.
Tel 526 1028, kipetransport.ee

RIIDED
Kasutatud riiete butiigis Moodne
Puudel soodsad hinnad ja uus
kaup. Narva mnt 90

Autoremont ja hooldustööd,
diagnostika, varuosade ja rehvide
müük, rehvi- ja liivapritsitööd.
Professionaalne abi soodsa hinnaga! Väike-Kaar 41b, tel 5620 3199,
www.samautoremont.ee
Lastekaubad, mänguasjad,
pedaaliautod Sõbrakeskuse II korrusel. soiduoppe@gmail.com

Konditsioneeride täitmine alates
42 € ja autode elektritööd.
Tel 506 9367, info www.jaad.ee

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

Korstnapitside ja moodulkorstnate ehitustööd. Tel 5557 9399.

Raamatupidamisteenus, riigihangete koostamine. Tel 5361 8144.

Korstnapühkija teenus.
Tel 505 0040, www.korstmar.ee

Rakkekaevude kaevamine, puhastamine ja remont.
Tel 5638 1774.

Korstnate ehitus ja remont koos vajalike plekitöödega. Tel 5618 9517,
5624 0880, joosep.sepp@mail.ee,
marko.kukk.004@mail.ee

Salvkaevude kaevamine, puhastamine, süvendamine ja remont.
Tel 5679 3951.
San-tehnik Tartus. Kõik torutööd
ja vastavate seadmete paigaldus.
Hinnad soodsad. Tel 553 7638.

Elektritööd. Helista julgelt!
Tel 5687 2020.

Santehnilised tööd. Tel 5660 1567.

Elektritööd. Tel 5609 3099.

Odavad rõivad, Kastani 121.
Müügil suur valik suveriideid. Ka
ratta- ja spordiriided. E-R 10-18,
L 10-15.

Salvkaevude kaevamine, puhastamine ja remont. Rõngaste
vahetamine. Tel 5840 0240.

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

Veoteenus. Hüdrotõstuk, kallur.
Tel 507 9037.

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. Tel 5806 5240.
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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.
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.

Isetehtud puulõhkuja ja grillahjud. Tel 5629 6070.

Tegeleme lammutustöödega
Lõuna-Eestis ning vajadusel
aitame ka utiliseerida. Hinnad
kokkuleppel. Tel 5665 6669.

SÕIDUKID
Auto ja veoki keretööd ja taastamine. Uued ja kasutatud keredetailid. Kõik sõidukid! Tel 504 0334.
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.

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

Uus Tiki (3,5 x 1,5 m, kõrgendus,
tent, 4 x lehtvedru, kv 1561 kg, 1800
€). Tel 5348 8766.

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

Kõige rohkem kuulutusi
soodsalt ja kiiresti!

Sõiduautode kokkuost. Väga
kiired tehingud! Raha kohe kätte!
Tel 553 3060, www.carus.ee
Toyota sõiduautode hooldus ja
remont. Tel 5604 4241.

TEENUSED

Müüa aktiivselt tegutsev kümblustünni rendi äri. Küsi lisa!
Tel 5800 3425, info@rendimind.ee

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

.ee/kuulutus

alates 1 €

Hekkide lõikamine ja muru niitmine. Tel 525 2862,
www.kobruleht.ee
Treileriveod (kandevõime kuni 6
tonni). Tel 5567 5453,
innosuits@gmail.com

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

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ
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.

Kaevetööd miniekskavaatoriga,
planeerimine, koorimine, põõsaste heki juurimine.
Tel 5818 5222.
Katlamajad ja küttesüsteemid.
Paigaldus, remont ja hooldus.
Tel 5660 1567.

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

Autoremont, sillastend, autokliima täitmine Tartus. Tel 5853 3080.
Boilerite puhastus, veemõõtjate
vahetus, san-tehnilised tööd.
Tel 5646 9025, 734 8044.
Elektritööd ja dokumendid.
Tel 5345 3303, www.elektest.ee

Kunsti ost - maalid, graafika jm!
Muuda kasutuna seisev kunst
rahaks! Parim hind! Tel 5649 5292.
Nõukaaegsete ehete, sõlgede,
märkide, medalite, koolimärkide,
fotoaparaatide jm ost!
Tel 5649 5292.
Plaanid kolida või said päranduseks korteri? Ostame üleliigse
vanakraami ja raamatud!
Tel 5649 5292.
„Seiklusjutte maalt ja merelt“
raamatute terviksari (55 tk, hind
kuni 300 €). Tel 5663 9310.
Setu ehted (sõlg 500 €), hõbedast
ehted ja esemed, hõberublad jm
ost! Raha kohe! Tel 5649 5292.

Veame tasuta ära vanametalli,
kodumasinad, vanapaber, elektroonika, akud. Tel 5825 9300.

Veod kaubikuga 24/7 (kuni 1.4
tonni, pikk ja kõrge L3H2).
Tel 501 7221.

Muru niitmine, hekkide lõikus
ning ülekasvanud kruntide niitmine purustajaga. Usaldusväärne
partner sinu aias! Tel 5346 1476,
info@niitmine.ee

Niitmine, trimmerdamine.
Tel 5376 2014.

Aitan vabaneda kolimisel või
kinnisvara müümisel tekkinud
üleliigsest kraamist.
Tel 5698 3995.

Kasutatud raamatud (ka nõukogude perioodist). Tel 734 1901.

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

Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426, raivoets@hot.ee

Muru niitmine, trimmerdamine.
Tel 5650 9225.

Abi korteriühistule. Santehnilised
tööd, veevarustus, kanalisatsioon, küte. Tel 5660 1567.

Arvutiabi õhtustel aegadel Tartumaal. Kojukutsed. Tel 5689 7375,
marvutiabi@gmail.com

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

Katuse- ja plekksepatööd. Valtsplekk-katused. Plekkdetailide
valmistamine. Tel 5590 9273,
www.armecon.ee
Katuse pesu ja värvimine, käiguteede müük koos paigaldusega.
Tel 5565 0673, info@sunluna.ee

OST

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

Mitsubishi, Daikin konditsioneerid ja soojuspumbad soodsalt!
Tiigi 57, Tartu, tel 5623 7113.

Ohtlike puude raie ja puude hooldustööd. Tel 5686 6157,
info@nordicarb.ee.
Kellassepp Annelinna keskuses.
Ehte-, prilli- ja kellaparandus.
Patareivahetus vaid 4 €!

Ohtlike puude raie, puuhooldus,
kändude freesimine.
www.2arboristi.ee Tel 5818 5222.

Kolatakso, jäätmete äravedu ja
utiliseerimine, laadijad, keldrite
koristus jne. Tel 553 7638.

Paadirent Peipsi ääres Varnja külas
Tartumaal. Erinevad mootrpaadid.
Tel 518 1125, mesitare.ee

Kolimisteenus, laadijad. Parimad
hinnad! Hinnakiri.
www.kiiredkolijad.ee Tel 5621 7955.

Plekksepatööd: Ringtee 1, Tartu.
Avatud E-R 8-17. Tel 517 2156,
plekksepp@hot.ee

Vene-aegsed ja vanemad kellad.
Ei pea olema töökorras!
Tel 5872 5458.

Vana merevaigust kollaste või
kirjude kuulidega kaelakee ja
muud vanad naisteehted. Hea
hind! Tel 5639 7329, Liina

Vene-aegsed rahad, rinnamärgid,
medalid ja palju muud kogujale.
Tel 5872 5458.

VABA AEG
Elva suvelaat 30. juunil kell 9-16
Elvas kultuurikeskuse parklas.
Keskoja OÜ, tel 5661 8707.
Jaanilaat 22. juunil kell 9-16
Otepääl Maxima taga haljasalal.
Keskoja OÜ, tel 5661 8707.
SK Jõud Junior kutsub lapsi
linnalaagrisse! Sportmängud,
teatevõistlused, viktoriin jpm.
2.-6. juuli, 16.-20. juuli, 20.-24.
august. Tel 5662 1936 (Triin),
www.joudjunior.ee

8

REKLAAM

Neljapäev, 21. juuni 2018

