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KÜTE

30 cm kuiv lepp 2,50 € / 40 l; 
30 cm kuiv kask 3 € / 40 l; 
puidubrikett alusel 135 € / 960 
kg; heledad pelletid 180 € / 
975 kg. Tel 5373 3626.

Kuivad pakitud kütteklotsid.
Vedu tasuta. Tel 5383 9215.

Aasta ringi müüa lõhutud 
küttepuid koos veoga Tartus. 
Tel 514 8309.

KAMPAANIA: otse tootjalt 6 ja 
8 mm premium-pelletid al 179 
€; pakitud kasepuitbrikett; 
turbabrikett al 130 €; pakitud 
kivisüsi al 245 €; kuivad kütte-
klotsid võrgus al 1,70 €. Vedu. 
Tel 506 8501.

Puitbrikett ja pellet.
Info tel 511 9782.

Täiskuivad küttepuud. 
Kaminapuud. Tel 522 4766.

KINNISVARA

Ost
Ostan 1-toal korteri kesklinna 
kortermajas. Kuni 60 000 €, 
otse omanikult. Tel 5649 5292.

Ostan garaaži Veerikul. Helista 
tel 5554 1589.

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

Üürile anda
Anda üürile äripind Valga 
kesklinnas, Pärna pst 1 (165 m2, 
1. k, sobib ka toitlustuseks). 
Tel 5663 0756.

TÖÖ

Pakun tööd

Sievert Eesti AS pakub tööd 
tootekoostajale. Peamised 
tööülesanded on toodete 
koostamine ja pakkimine, 
kasutades selleks erinevaid 
käsitööriistu. Töö ei ole füüsili-
selt raske, soovitatav kogemus 
tootmises. Nõutud on eesti 
keele oskus suhtlustasandil. 
Tööaeg on E–R kl 8–16.30, 
töökoht Tartu linnas. Kontakt 
Merlin Adason, tel 738 5804.

Pakutakse tööd CE-kategooria 
autojuhile: vilja- ja graanuli-
vedu, sobib ka pensionärile. 
Info tel 5563 9000.

Pakume tööd C-kat tagaluu-
giga jaotusveo autojuhile
(auto asukoht Tartu, maakon-
naringid). Info tel 5622 2745, 
e-post cv@contrailer.ee.

Pakun tööd Soomes, metsa 
istutamine, võsalõikus. 
Tel 5673 9111.

Palkame teetöölise. 
Tel 5663 5601.

Otsin tööd
Kogenud mees teeb sisere-
mondi, ehitustöid (sh 
vannitoad). Ka maakonnas. 
Tel 518 8711.

VANAVARA
Tarbeklaasi, raamatute, 
vanavara, kunsti ost! 
Tel 5649 5292.

Ostan vanu raamatuid, maale, 
graafikat, münte, postkaarte, 
paberraha, mööblit, nõusid, 
märke jne. Tel 5829 9810.

Ostan nõukogudeaegset ja ka 
vanemat vanakraami. 
Tel 5674 0610.

TEENUS
Betoontreppide remont. 
Maakivitööd. Tel 522 0231.

Boilerite puhastus, san-tehn 
tööd. Tel 507 2387.

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

Elektritööd. Tel 505 5782.

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

Isoveri puistevilla paigaldus. 
Prowool Baltic OÜ, 
tel 527 9863, www.prowool.ee.

Kaardid ennustavad 24/7. 
Tel 900 1727.

Kaevetööd 14 t ekskavaato-
riga. Tel 5568 2671.

Katuse-, fassaadi- ja üldehi-
tustööd Lõuna-Eestis. eestis.
ehitan@gmail.com, 
tel 5866 8999.

Katusepesu ja värvimine.
Tel 5663 6540.

Katuste ja fassaadide 
pesemine ja värvimine. 
Tel 501 0834.

Korstnate ehitus, pottsepa-
tööd. Tel 5858 1159.

Krohv-, plast- ja puitfassaa-
dide puhastus samblast ja 
mustusest. Tel 5663 6540.

Ohtlike puude langetamine, 
hooldus ja äravedu tegevus-
kindlustusega arboristilt. Okste 
tagasilõikus katustelt. Kändude 
freesimine. Ülekasvanud 
hekkide lõikus. Aedniku 
teenused – istutamine jms. 
Töö kiire ja korralik! 
Tel 5666 7776, 
INFO@VIKATIMEES.EU.

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

Polsterdame uksi. 
Tel 550 7679.

Puur- ja küttekaevude 
puurimine; pumpade, 
rauaeraldusfiltrite ja 
septikute paigaldus; vee-, 
kaevu-, kanalisatsioonitööd,
www.baltipuurkaev.ee, 
tel 521 7415.

Pügame hekke, niidame muru,
trimmerdame, hooldusniitmine 
purustiga. 5897 7133.

Rakkekaevude kaevamine, 
puhastamine ja remont. 
Tel 5638 1774.

Väikefirma teostab sise- ja 
välisehitustöid.
Tel 5806 8378.

Tervendaja Volli
vastuvõtt Tartus
5. ja 19. augustil

Eelinfo 
tel 558 9281

10 põhjust, et võtta ühendust:
hingamisvaegused,

depressioon, väsimus jne

DEMENTSETE EAKATE PÄEVANE HOID
Kaunase pst 22 asuvas eakate päevakeskuses.

TEENUS, TOITLUSTAMINE
kolmel korral päevas ja TRANSPORT
kodust päevakeskusesse ja tagasi koju

kõigile teenuse kasutajatele
SUVE LÕPUNI TÄIESTI TASUTA.

Päevahoiu teenusele suunab ja teenuse eest tasub
Tartu Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakond.

Täiendav info ja nõustamine
tel 5556 9103, e-post pkeskus@gmail.com

 

ÜLDEHITUSTÖÖD
KOGENUD MEISTRITELT!

www.armorfassaad.eu
FB - Armor Group OÜ -

Fassaaditööd
5687 6112

armor@suhtlus.ee

• FASSAADID
• VANNITUBADE 

REMONT
• SISEVIIMISTLUS-

TÖÖD
• KATUSED 

KÜSI
HINNAPAKKUMIST!

Ostame hakkimiseks

VÕSA ja RAIEJÄÄTMEID
Tel 528 5800, andrus@reinpaul.ee

Hakkimine ja tasumine kiirelt.
Pakume aastaringset koostööd.

Hakkimine ja tasumine kiirelt.
Pakume aastaringset koostööd.

Tel 55 888 11 • info@fekto.ee • www.fekto.ee

FEKAALIVEDU, SURVEPESU, 
TORUSTIKE VIDEOUURINGUD, 

RASVA- JA LIIVAPÜÜDURITE 
PUHASTUS, VEE VEDU 

 

↘ Printerite tahma-
   kassettide täitmine
↘ Printerite remont

Tel 734 3420, 516 2038
Ilmatsalu 1, Tartu
www.tonerex.ee
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Andrus Vaarik ja Tanja Mihhailova-Saar.

Asukoht: mõnus saunake kusagil Eestimaal.
Aeg: sume suveõhtu – nagu täna, homme, üle-
homme.

Pealtnäha tundub see olevat õhtu nagu iga 
teinegi: maal elav Isa (Andrus Vaarik) üritab 
peletada kanade kallale kippuvat rebast, 
oodates noori (Tanja Mihhailova-Saar, Juss 
Haasma, Pääru Oja, Nikolai Bentsler) lahku-

Suveetendus Pootsi mõisas: “Eramaa”
nud perepoja ehk Poisi sünnipäevale. Kõik on 
õdus ja soe, tiigikesele püstitatud saun on juba 
küdemas, lauale ilmuvad vaikselt viinapitsid ja 
Saksa kartulisalat, suitsuahjus valmib hõrgutav 
siiakala … Ootusärevusse sugeneb aga kahtlasi 
noote, kui muidu nii rahulikul eramaal hakka-
vad ühtäkki kõlama püssilasud ning kauaooda-
tud külalised ei saabu kokkulepitud tunnil, vaid 
jõuavad kohale eri aegadel ja mõneti ebalevalt. 
Mis toimub? Kas keegi on kellegagi mestis ja 
haub kurje plaane? Kas kõne all on õiglus, kät-
temaks või hoopis midagi muud?

 Nii rullub lahti ühe tänavuse suurlavastuse 
„Eramaa“ lugu, kus miski pole päris nii, nagu 
algul näib.

Välismissioonil osalenud sõdurite elu on 
piisavalt ränk, et (k)armistada need inimesed 
kogu eluks; arusaamatused ja vääritimõist-
mised, aga ka igiloomulik kasuahnus sunnivad 
astuma otsustavaid samme ja rahulik äraolemi-
ne võtab peagi üsna ootamatu pöörde. Meister-
likult ja peenelt on edasi antud ühe isa püüdlusi 
oma lähedaste eest seista ja õiglust jalule seada, 
aga ka eestlaste ja venelaste igipõlist nöökivat 
vastasseisu, inimolemuse süngemaid toone ja 
tumedamaid tundeid.

Suvelavastuse, kus astub lavale eelmainitud 
raskekahurvägi, autoriks on Hannes Võrno, 
lavastaja Anti Reinthal. Omapärase lavakujun-
duse, kus on nutikalt ära kasutatud veemõõ-
det – element, millega ei saa hoobelda sugugi 
kõik lavastuspaigad! –, on loonud Riina Degt-
jarenko. Kõigi näitlejate rollid on koloriitsed 
ja haaravad, olgu selleks fi losoofi line Faust või 
matšolik Kulla, intrigaanist Leo või relvalem-

SUURLAVASTUS. Siin pole miski päris nii, nagu 
algul näib. Lavale astub näitlejate raskekahurvägi. 
Loo autor on Hannes Võrno.

bene Skripatš. Vanameister Vaarik hiilgab Isa 
osas tuntud headuses, eraldi võiks esile tõsta 
aga seni laulja ja muusikalistaarina tuntud Tan-
ja Mihhailova-Saart, kes teeb võluva debüüdi 
meeletut naisenergiat täis draamanäitlejana.

„Eramaad“ mängitakse augusti keskpaigani 
Pootsi veinimõisas, mis asub vaid pooletunnise 
autosõidu kaugusel Pärnust Tõstamaa suunas. 
Uus ja ainulaadne kultuuriürituste kohake, 
kuhu on püstitatud 1100 kohaga tribüün, on 
juba ise avastamist väärt – nii osaliselt reno-
veeritud mõisahoone, -park ja -tiik kui ka vana 
mõisatall, kus pakutakse enne etendust head-
paremat söögipoolist. Kindlasti tasub mekkida 
ka kohalikke Hof Podise veine, mis on valmis-
tatud kohalikust toorainest (nt ebaküdoonia, 
rabarber, tikker, vaarikas jm) ja on hoopis tei-
sest maailmast kui viinamarjadest tehtud sa-
muti hõrgud joogid!

LEO: Jah, isa. Ma tegin nii, nagu oleks tei-
nud igaüks meie rühmast. Kõik teavad Poisist. 
Kõik teavad ema lugu. Kõik teavad sinu soovist 
saada lõpuks kä� e see raha, mis riik sulle võlgu 
on. 

ISA: Ma ei taha, et te valesti aru saaksite. 
Jah, muidugi on asi ka rahas, sest kes ikka tast 
nii kergelt on nõus loobuma? Aga asi on pigem 
muus ja see on õiglus. Teie peaksite vägagi hästi 
sellist asja mõistma. 

FAUST: See asi on meie endi jaoks ka segane. 
Kõik on segane, sest kõigil on kõik selge, aga 
omavahel arusaamad alati ei klapi. Igaüks on 
oma tõe eest väljas.

ISA: Ja kõigil on sealjuures ka õigus. Kas just 
õigus, aga vähemalt Veendumus.

SISUTURUNDUS

Andrus Vaarik.

POOTSI VEINIMÕIS

Pootsi-mõisa, Pootsi küla, 88115 Pärnu
www.pootsiveinimois.ee

Tel +372 550 2114, info@pootsiveinimois.ee

 pootsiveinimois  @pootsiveinimois

Tänavakivide puhastus, hind 
soodne. Tel 5663 6540.

Vanade eterniitkatuste taas-
tamine, hind soodne.  
Tel 5663 6540.

Veo- ja kolimisteenus.  
Tel 502 0426.

PÕLLUNDUS

Ost
Ettevõte ostab otra, nisu ja 
kaera. Info tel 5637 9375.

EHITUS
Korstnaehitus.  
Tel 5625 1750, tomeli.ee.

Liiva, killustiku, mulla jm 
vedu. Kopatööd.  
Tel 505 1105.

Vannitoa ehitus. Tel 631 3330.

Pakkuda tööd kahele ehitajale 
eramaja ehitusel. Objekt asub 
Tartu lähedal.  
Info tel 5304 7288.

Väikefirma teeb sise- ja välis-
ehitustöid. 5806 8378.

SÕIDUKID
Autode ost.  
Tel 5693 2565.

KODU
Müüa sauna- ja suitsuahjud. 
Tel 505 4355.

LOOMAD
Linnu talu Tagulas Valgamaal 
müüb aasta munenud valgeid 
Nick Chicki ja pruune Brown 
Nicki munakanu 1 €/tk, E–L  
kl 8–13. Tel 503 1485, 501 7500, 
767 9426.

MUUD
Diivaniparadiisi leiunurk – koht, 
kust leida uskumatult soodsate 
hindadega diivanilaudu, kum-
muteid, riiuleid, toole, lampe, 
maale jne. Tule juba täna vaa- 
tama aadressil Riia 136, Tartu.

Müüa soodsa hinnaga sealiha. 
Vajadusel tükeldamine. Info tel 
5196 2628 või 5354 3002.

TEADE

Linnaraamatukogu 
festivalil 
5. augustil kell 19 Magasini 
Tänava Suvilas (Magasini 5) 
algaval kirjanduslikul  
kohtumisel esitavad oma 
loomingut ja vestlevad  
luuletajad Jüri Kolk ja  
Berit Petolai.
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