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KAS TEAD, KUI TIHTI

PEAD TULEKUSTUTEID KONTROLLIMA

1 kg
2 kg
3 kg

(pulberkustutid)

OSTA AUTOKUSTUTI SOODUSHINNAGA

-10%

1 AASTA TAGANT – tuleb kontrollida tulekustuteid, mida hoiate AUTOS, veesõidukis või välistingimustes.
2 AASTA TAGANT – tuleb kontrollida kõiki tulekustuteid (v.a neid, mis asuvad sõidukis või välistingimustes)
MIS ON TULEKUSTUTI KONTROLL?

Tulekustuti kontroll on nagu auto tehnoülevaatus, mille käigus sooritatakse mitmed toimingud veendumaks, et ülevaatuse hetkel oleks tulekustuti töökorras. Kontrolli eesmärk on tuvastada seadme hea töökord,
ohutus ning vastavus tootja poolt ettenähtud tehnilistele nõuetele.

Kontrolli käigus mõõdetakse tulekustuti survegaasi olemasolu,
kustutusaine laengu vastavust nõuetele, hinnatakse seadme
kasutusvalmidust ja tehakse teisi tootja poolt ettenähtud toiminguid.

MIS ON TULEKUSTUTI HOOLDUS?

Tulekustuti hooldus on tegevuste kogum, mille käigus pikendatakse
seadme kasutusiga. Hoolduse käigus vahetatakse tulekustuti osised ja
teostatakse katsed, et tuvastada tulekustuti töökord, kasutajaohutus jms.
Too tulekustuti hooldusesse kohe, kui:
- oled seda kasutanud;
- kontrolli käigus ilmnesid puudused, mis võivad seada ohtu
kasutajad või seadme töökorra;

- jõuab kätte perioodilise hoolduse ja survetesti tähtaeg;
Kõik TAMREXi pulberkustutid tuleb nende eluea pikendamiseks tuua
hooldusesse vähemalt iga 10 aasta tagant. Mitmete madalama
kvaliteediga pulberkustutite perioodiline hooldus saabub juba
5 aasta möödudes, nii nagu vahtkustutite puhul tavaks.

Kampaania kehtib
2015 märtsi lõpuni.

KES SAAB TULEKUSTUTIT KONTROLLIDA JA HOOLDADA?

KUSTUTIKONTROLL

2.99 €

(Norm hind 4.60 €)

%
5
–3

Kontroll- ja hooldustoiminguid võivad tulekustutitele teostada
hoolduskeskused, millel on vastavasisuline registreering
majandustegevuse registris, inspekteerimisasutuse heakskiit
ja tunnistus.
Hoiduge juhuslike ja ebausaldusväärsete teenusepakkujate eest,
kes vajalikku pädevust ei oma.
Kindla garantiimärgi tagab hoolduskeskuse kuulumine
Eesti Tuleohutuspaigaldiste Hooldajate Keskliitu (ETHK).

Kontrolli- ja hooldusnõude rikkumise eest on tuleohutuse seaduses
ettenähtud maksimaalne karistus 300 trahviühikut, juriidilise isiku puhul 3200 €.

TAMREX OHUTUSE OÜ
TALLINN
Laki 5, Pärnu mnt 130, Katusepapi 35

Tel 654 9900 Faks 654 9901 e-post: tamrex@tamrex.ee www.tamrex.ee
TARTU
Aardla 114, Ringtee 37a

PÄRNU
Riia mnt 169a, Savi 3

RAKVERE
Pikk 2

VILJANDI
Riia mnt 42a

JÕHVI
Tartu mnt 30

VÕRU
Piiri 2

VALGA
Vabaduse 39

NARVA
Tallinna mnt 19c

HAAPSALU
Ehitajate tee 2a

PAIDE
Pikk 2

UUS KAUPLUS!
JÕGEVA
Tallinna mnt 7
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Tartu valimisringkonna
tulemuste ennustusvõistlusel kaasa löönud
erakondade esinumbrid
kaldusid iseenda potentsiaali üle-, suurvõitja
Reformierakonna oma
aga alahindama.
Ennustada tuli kõigi erakondade ja ainsa üksikkandidaadi
skoori üheprotsendilise täpsusega ning mööda pandud protsendipunktid summeeriti. Nii
saavutas parima tulemuse Silver
Kuusik Rahva Ühtsuse Erakonnast, eksides kokku 22 pügalaga.
„Pean mainima, et 2005. aasta
kohalikel valimistel võitsin veel
toonaselt linnapealt Laine Jäneselt Reformierakonna valimispeol kõige adekvaatsema prognoosi eest samuti esikoha. Siis
olid auhinnaks fotoaparaat ja
põrandahari,“ meenutas Kuusik.

Roosas valguses
11 aastat poliitikas olnud,
sedapuhku aga vaid 72 häält
korjanud Kuusik lisas, et üritas
prognoosiga võimalikult vähe
illusioone tekitada. „Vaadates
teiste erakondade esinumbrite prognoose, lööb selgelt väl-
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Eksimus kokku

ja tendents, et luuakse endale või võimalikule valijale mingi
unelm heast tulemusest,“ lisas
ta. „Leian, et selline „võitjakoha prognoosimine“ on üks Eesti
poliitika sündroomidest ja usun,
et nimekirjades tagapool asuvatelt inimestelt võiks kohati saada
adekvaatsema hinnangu.“
Esialgu oskamatusele viidates
ennustamast sootuks tõrkunud
sotside esinumber Mihkel Raud
võttis lõpuks keskerakondlase
Aadu Musta järel kolmanda koha.
„Ega ma millegi muu kui täiesti
juhusliku tunde ja heade sõprade

pakkumiste abil seda ennustust
ei teinud,“ tunnistas ta. „Objektiivsust on kandidaatidelt muidugi raske eeldada – eks kõik näevad
oma võimalikke tulemusi pigem
roosas valguses.“ Nagu paljudele
konkurentidele, sai Rauale saatuslikuks Reformierakonna ootamatult võimas edu.
EKRE esindaja Imre Mürk
väärib tunnustust eeskätt selle eest, et suutis ainsana kodupartei seitsmeprotsendilise toetuse täppi panna. Kokku kogunes eksimusi siiski 32 protsendipunkti jagu. „Ei oska para-

ku seda ennustamise kunsti ja
ei pea sellesse süvenemist kiirel
ajal ka väga otstarbekaks,“ lausus ta. „Mingit meetodit mul
polnud. Meenutasin viimatisi
Emori andmeid ja veidi kohendasin neid.“

Vaesestav valimiskünnis
Julgelt raius märgist mööda ka
roheline Marko Kaasik, pakkudes näiteks enda tegelikult kahe
protsendi juurde pidama jäänud
nimekirjale Vabaerakonnast
(tegelikult 11%) suuremat toe-

tust. „Valimistulemuste ennustamine Tartu-suuruses üksuses on suuresti loterii. Juba Eesti kohta tervikuna tehtud küsitlustel on statistiline määramatus samas suurusjärgus väike
erakondade toetusprotsendiga,“
põhjendas ta. „Kuna Tartu kohta
eraldi uurimusi sama hästi kui ei
ole tehtud, siis ainuke viis midagi põhjendatult prognoosida on
püüda varasema kogemuse põhjal ära arvata, kuidas tartlase
eelistused erinevad üle-eestilisest, aga selle hinnangu määramatus lisandub siis Eesti uuringu määramatusele.“
Lisaks tekib Kaasiku sõnul
viieprotsendilise künnise tõttu valijate hulgas viimasel hetkel „pagemisefekt“ – kartuses,
et hääl läheb kaotsi („mida võimendab võimulolijate propaganda“), hääletavad väikeerakondade maailmavaatelised pooldajad
mõne teise poolt. „Seega valimiskünnis moonutab ja vaesestab
poliitikamaastikku. Soomlased
saavad hakkama ilma künniseta, ma arvan et ka Eesti peaks
selle kaotama,“ väitis ta. Ka ühe
protsendi valijate esindamine,
mis annaks ühe koha riigikogus,
on oluline!“
KAUR PAVES

Toetus erines kuni tuhat korda
Äsja seljataha jäänud riigikogu valimistel andis
oma hääle 45 180 tartlast.
Kuigi osalusportsent on
eelmise korraga võrreldes
pisut kasvanud (66,3%
vs 65,1%), jäi hääle andnute arv 2011. aastaga
võrreldes 1049 võrra
väiksemaks. Põhjuseks
ikka elanikkonna üldine
kahanemine.
Arvuti abil edastas oma eelistuse tänavu sisuliselt iga kolmas
(14 253). 2011 oli e-hääletajaid
2523 võrra vähem. Pelgalt e-hääli lugedes olnuks suurim muutus
Reformierakonnal (33,4% asemel
39,9%) ja Keskerakonnal (15,1%
asemel künnistki mitteületav
3,9%). Vabaerakond, IRL, oravad
ja sotsid kogusid oma häältesaagist elektrooniliselt 35-40%. Keskerakonnal on see näitaja 8%.
Kandidaatide sooline suhe
(21 naist ja 49 meest) ning valijate eelistus (13 436 naistele vs
31 057 meestele antud häält) on
täpselt samas proportsioonis
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30/70. Ka 20 enim hääli kogunu hulgast leiab (valemi paikapidavust tõestades) 6 õrnema soo
esindajat.
Riigikokku pääsenute osakaalus murravad Tartu naised aga
30% reegli. Parlamenti saadab rahvas viie mehe (Tsahkna, Laaneots,
Raud, Must, Klaas) kõrval kolm
daami (Sulling, Aru, Pikhof).
Paika näikse pidavat ka kirjutamata reeglid koore riisumise
kohta. 20 valimistel populaarsemaks osalenut korjasid ühtekokku 35 072 häält ehk 78% kogu
potist. Piirkonna popimat poliitikut, erukindral Laaneotsa,
pooldas pea iga seitsmes tartlane (13% üldhäältest).
20 tagumise kandidaadi summeeritud saagiks jäi 1227 häält
ehk 3%. „Minu tagasihoidlik
tulemus kõneleb vaid samast,
millest võitjate mäekõrgune edu
– meie valimissüsteem on ülesehitatud rahakotiga pähelöömisele ja ideedest ning muust ei
ole juttugi,“ resümeeris 39 hääle
mees Veiko Rämmel.
RASMUS REKAND

Küüni 5b,
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TARTU ELUASEMEFOND
sihtasutus

SOODNE LAEN KODU OSTUKS, REMONDIKS
JA EHITUSEKS. LAEN KORTERELAMULE.
Tutvu tingimustega www.eluasemefond.ee
ja vajadusel konsulteeri telefonil 742 3292.
Laen on finantskohustus. Mõtle läbi oma rahalised
vajadused ja laenu tagastamise võimalused.
Krediidi kulukuse määr on 6,36% ja krediidi kogukulu 5812,50 €
tingimusel, et laenusumma on 5000 €, fikseeritud
intressimäär 6% aastas, tähtaeg 5 aastat ja lepingutasu 25 €.
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LAUSEGA
UUDISED

Maja korda haldusfirmaga või ilma?
Haldusettevõtte alt „iseseisvunud“ ühistu esimees
süüdistab endisi haldajaid
võltsimises, tööde tegematajätmises ja liigkasuvõtmises, teine pool aga eitab
kõiki väiteid.

Vankumatu usaldus
Kuusikul on varuks rida näiteid, mis tema hinnangul selgelt
ülemäärast koorimist tõendavad.
„Näiteks kahe lifti eest maksame
60 eurot kuus. Varem oli aga lifti
hind arvutatud elanike arvu põhjal, 0,66 eurot elaniku eest,“ kirjeldas ta. „Keskmiselt elab maja ülemisel 6–7 korrusel jämeda arvutuse kohaselt 140 elanikku. Seega saame kokku umbes 90 eurot.“
Sarnane pilt valitseb Kuusiku
sõnul ka näiteks prügiveo ja hoolduskulude ridadel.
Kaldatare juhatuse liige Raja
Soo märkis, et ettevõte täitis vaid
ühistu üldkoosolekute ja juhatuse otsuseid vastavalt halduslepingule. „Igal aastal kontrollis kõiki
dokumente ja kuluartikleid ühistu
revident, mingeid puudusi ei avastatud,“ sõnas ta.
Kuusiku väitel käisid varem
ühistu koosolekul peamiselt vanemad inimesed, kes usaldasid haldusfirmat täielikult. „Nii ütleski
firma näiteks, et esiküljel on vaja
ära teha vuugivahede täitmine
ja inimesed uskusid seda. Pärast
seda selgus, et kuna enamikel korteritel on plastikaknad, tekkis korterisse hallitus, sest õhk enam läbi
ei käinud,“ selgitas ta.
Soo sõnul otsustas vuugivahede

LAUSEGA

Rõõmu teele
rõõmu juurde

Linnavalitsus määras Rõõmu tee
äärde jalgratta- ja jalgtee rajamise
projekteerimistingimused. Kavandatava kergliiklustee orienteeruv
pikkus on 200 meetrit.

470

Kaks ja pool aastat tagasi loobus
Jaama 175 korteriühistu haldusfirma Kaldatare hoolest ning on
sealt edasi esimees Silver Kuusiku juhtimisel oma jõududega hakkama saanud. „Selle ajaga oleme
suutnud läbi viia märkimisväärse
progressi: trepikojad on renoveeritud, maja ees on uus asfalt, torustik keldris on uuendatud. Kui maja
sain, oli see rääbakas olukorras,“
põrutas sama hooga enda haldusettevõtte rajanud Kuusik.

Tartumaa õpilast lõi kaasa Eesti
Pandipakendi keskkonnahariduse
projektis, mille eesmärk oli tutvustada õpilastele pakendite taaskasutusse suunamise tähtsust.

Ajas muutuv allkiri
Soo tõi välja, et majas oli nende ajal kaks suurt võlglast. „Ühe
korteri omanik oli juhatuse poolt
kohtusse antud, kohtuotsus kohtutäiturile täitmiseks edastatud
ning korter müügis. Teise korteri omanik oli surnud ja pärandit

polnud vastu võetud, seega puudus korteriomanik, keda kohtusse esitada.“
Kõige tõsisema süüdistusena
on Kuusik veendunud, et Kaldatare on tema ema, kunagise ühistu juhatuse liikme Silja Kuusiku
allkirja korduvalt võltsinud. „Kui
vaadata majandusaasta aruandeid. siis 2010. aastal on tema allkiri ühesugune, 2011. aastal aga
sootuks teistsuguseks muutunud
ja 2012. aastal on ainuke kord, kus
dokumendil tema õige allkiri on,“
väitis ta.
Soo sõnul ei ole haldusfirmal
mingit õigust ega põhjust aastaaruannet allkirjastada ja seda
pole ka tehtud. „Lepingu kohaselt
koostasime majandusaasta aruande, edastasime juhatusele allkirjastamiseks, kes omakorda esitas
revidendile dokumendid ja aruande kontrollimiseks,“ sõnas ta.
„Kõik aruanded kinnitati omanike üldkoosolekul.“
Kuusiku väitel polnud haldusfirma alt vabanemine sugugi lihtne ülesanne. „Kui hakkasin iseseisvaks muutumise teemat ajama, hakati majaelanikke ähvardama jutuga, et kui te lahkute, jääte
ilma elektri ja veeta, mis on ju täielik utoopia. Helistati lihtsalt inimestele ja ähvardati,“ kirjeldas ta.
„Vanamemmed hakkasidki kurt-

ma, et ei julge iseseisvumise poolt
olla, sest äkki ei saa enam elektrit.“

Ukselt uksele
Soo väitel on jutt ähvardamisest
naeruväärne. „Iseseisvumise soovist
ja juhatuse muutusest teatas Kuusik 2012. aasta juunis. Meile tuli see
ootamatult ja loomulikult ei soovinud me oma pikaaegset klienti kaotada,“ tõdes ta. „Seega koostasime
igale korteromanikule kirja, milles teatasime, et uus juhatus soovib
meie teenusest loobuda ning selgitasime, mida see võib kaasa tuua.“
Soo arvates võib süüdistuste põhjuseks olla ehk see, et eelmisest aastast alates on Kuusikul
oma haldusfirma. „Ilmselt üritab
ta meedia vahendusel populaarsust võita,“ tõdes ta. „Meieni on
jõudnud tagasiside, et tema poolt
on mitmetele Annelinna korteriühistute juhatustele suur surve.“
Kuusik tunnistas omaltki poolt,
et pärast oma maja kordasaamist
käib ta mööda ühistuid ja tutvustab hinnavõrdlusi. „Inimesi lihtsalt nööritakse praegu,“ väitis ta.
„Olen saanud positiivset tagasisidet: rahvale läheb see asi korda.“
KAUR PAVES

Vaata videot
tartuekspress.ee

lavalitsuses maadlusvõistlusele
pühendatud fotonäituse. Samal
päeval alates kella 11st toimuvad
Luunja keskkoolis ka rahvusvahelised Jaan Jaago mälestusvõistlused kreeka-rooma maadluses.

Linn otsib uut vedajat
Raad küsib volikogult luba avaliku
bussiliiniveo riigihanke korraldamiseks. Praegune liiniveoleping
Sebega lõpeb 2017. aasta suvel,
uus on kavas sõlmida kümneks
aastaks.

Jääleminekule veto

Ühistuaktivist Silver Kuusik
võitleb enda sõnul hoolimatute haldusfirmade vastu, kelle
tegevuse tagajärjed ulatuvad
auklikest kõnniteedest lekkivate torudeni. 
KAUR PAVES

täitmise üldkoosolek ja töö teostaja valis juhatus esitatud hinnapakkumiste hulgast. „Hallitus korterites tekib puudulikust ventilatsioonist,“ lisas ta.
„Aastas küsitakse vahelt 5000–
5500 eurot, võrdluseks läks majaesine kõnnitee maksma 11 000
eurot,“ jätkas Kuusik. „Haldusfirma peaks vastutama ka keldri
puhtuse eest – kuigi kogu träni on
sinna majaelanike enda viidud, ei
luba tuleohutuseeskiri trepikodades mööblit ladustada.“ Soo väitel
aga ei küsi elanikud trepikodadesse vana mööbli ladestamiseks kelleltki luba ja sellist luba ei saa haldusfirma ka anda.
Veel on Kuusikul hambus maja
11 000 euroni küündinud üldvõlg,
mida ta on tänaseks suutnud kolmekordselt vähendada. „Kaldatare
irvitas mulle toona näkku, öeldes,
et mina seda raha ei näe, ometi
näen, et see on püsiva töö tulemusena õnnestunud,“ ütles ta.
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Halvenenud jääolude tõttu keelas
Lõuna prefektuur Lämmi- ja Pihkva järve jääle väljumise nii jalgsi
kui maastikusõidukitega.

Emakeele eest
Noorus kui elustiil
12. märtsil kell 18 avatakse Tartu
kunstimuuseumis ehk uue nimega Tartmusis uus rahvusvaheline
näitus “Noorus kui elustiil”, mis
küsib nooruse olemuse järele põlvkonnaüleselt. Avamisel
toimub noore poola kunstniku
Krzysztof Bagiński performance.

Madistamine Luunjas
Laupäeval kell 15.30 avab Luunja
kultuuri- ja vabaajakeskus koostöös maadlusklubi Jaaniga val-

Tartu ülikooli rektor professor
Volli Kalm ja eesti keele instituudi
direktor professor Urmas Sutrop
allkirjastavad täna koostöölepingu eesti keele tuleviku eest seismiseks.

Koolijütsid elustama
Linnavalitsuse tervishoiuosakond
korraldab 9. klasside õpilastele
märtsis-aprillis tasuta elustamiskoolituse: õpetust saavad Mart
Reiniku gümnaasiumi, Hansa,
Kesklinna, Herbert Masingu,
Veeriku, Raatuse, Forseliuse ja
Descartes‘i kooli lapsed.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

PORNOMEETER PÕHJA: valimiste eel kodumaise täiskasvanute
ajakirjanduse lipulaeva Maaja kodulehel lõõgastuda püüdnud
kodanik leidis harjumuspärase sisu asemel eest hoopis vihapurske
paremerakondade aadressil. Tartu Ekspressi pöördumise peale
otsustas väljaande peatoimetaja Peeter Hagen alias Guido Ilves
poliitporno siiski eemaldada. 
MAAJA.EE

Üllatusterohket
naistepäeva!
EROOTIKAKAUBAD
Tartu, Tiigi 57 • E–L 11–21
Tel 734 6510

www.desirees.ee

SUUR LEHT
LEHT SUUR
12. märts

trükiarv 43000, kanne Tartu ja Elva postkastidesse

reklaam: malle@tartuekspress.ee
kaupo@tartuekspress.ee
521 3038
511 6923
reklaamitarvidusest teata 10. märtsil kl 12ks

Kui leht 12. märtsil sinu postkasti ei jõua, palun teata info@tartuekspress.ee või 730 4455
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Elmo Nüganeni „1944“ tõestas ka Taaralinna publikule, et süütud kipuvad end ikka süüdlastena tundma,
süüdlased aga mitte midagi tundma. 
TASKA FILM

Palametsa
pajatused
324.

Grand hotellis
korda loomas

Selle loo jutustas mulle 1991. aastal lugejaile juba tuttav Arnold Karu,
kes sõja lõpukuudel oli pandud korraldama Tartu kommunaalmajandust ja pälvis tunnustuse Emajõe sauna taasavamisega 1944. a hilissügisel. Sauna juhataja ametis lasti tal olla vaid mõni kuu, siis kutsus
otsene ülemus V. Gailit Karu välja ja teatas: „Kurat! (Tema jutud algasid alati selle vägisõnaga.) Saad uue ülesande. Grand hotellis Vallikraavi tänaval ei ole mingit korda. Lähed ja lööd seal korra majja!“
Asja tuum oli selles, et tšekistid või julgeolekumehed, kes päeval
tegutsesid Riia ja Pälsoni nurgal asuvas kurikuulsas „hallis majas“,
olid Grand hotelli muutnud oma ühiselamuks, mille kasutamise eest
nad linnale kopikatki ei maksnud. Küll nõudsid nad hotelli juhatajalt pea igaks õhtuks kasti viina ja nädalaks vaadi õlut. Kuna juhataja
oli sõdinud mõnda aega Saksa väes, oli ta neil „konksu otsas“. Jätad
viina toomata, oled kadunud mees.
Aga ööd olid hotellis õige lärmakad – üks jooming teise otsa, lõbutüdrukudki platsis. Mõni mees armastas lasta püstolist märki armatuuride ja mööbli pihta, teine paugutada niisama akende all. Mingi
keelamine ei mõjunud. Karu jutustas. Lähen siis, vastav paber näpus,
hotelli ja tutvustan end senisele juhatajale kui tema järglast. Mees lööb
rõõmust kaht kätt kokku: ometi kord saab siit jamast minema. Mulle
aga ütleb: „Egas sa nendest võitu saa. Tänagi õhtuks käsutati kast viina välja ...“ Vastasin: „Jääb ära. Ei mingit hotelli kulul jootmist enam.“
Sain elamise hotelli ülakorrusel olevasse väikesesse korterisse.
Öösel prõmmitakse ukse taga: „Kes teie niisugune olete? Dokumendid!“ „Uus direktor,“ vastasin ja näitasin paberi ette. „Miks viina ei
ole?“ „Ei ole ega saagi olema – igasugune tasuta jootmine on nüüdsest lõpetatud.“ Läheb ära, on aga peagi tagasi: „Pange riidesse, võtke
oma paberid ja tulge kaasa!“
Sõidutavad „halli majja“, kus keegi major mind üle kuulama hakkab. Loeb mu pabereid, siis küsib: „Invaliid?“ „Sõjainvaliid.“ „Kus?“
„Velikije Luki all. Seal on kõik täpselt kirjas...“ Loeb edasi, vaikib,
läheb toast välja. On tükk aega mu paberitega ära, tuleb tagasi ja
ütleb: „Hea küll. Aga meie poistega tuleb olla akuraat!“ „Mis see
tähendab?“ küsin. „Tuleb nende korraldusi täita.“ Mina vastu: „Ei
täida. Hotellis peab olema öörahu, mitte aga pidev lärm ja paugutamine.“ Saab vihaseks ja kamandab: „Kaduge siit ...!“
Kell on nii 4 varahommikul, lähen alla, aga välisuksest välja ei
lasta. Tunnimees ees ja nõuab propuskit, mida mul ei ole. „Istuge ja
oodake!“ Istun ja ootan, siis hakkan lärmi lööma. Valvekorra ohvitser tuleb küsima, milles asi. Kes teiega tegeles? „Keegi major oli, nime
ei öelnud.“ Hakatakse teda maja pealt taga otsima, kuni lõpuks leitakse. Saan tagasi oma dokumendid ja lubatakse lahkuda. Kui tänavale astun, on suur hommik käes. Mul hing täis, lähen varemete
vahelt alla linna, et kanda toimunust Gailitile ette. Tema mind selle
portsu peale pani, andku nüüd nõu, mida edasi teha. Sest need julgeolekumehed ei pea täitevkomiteed millekski.
Gailit saab minu juttu kuuldes maruvihaseks ja saadab jalamaid
edasi prokuratuuri. Sel ajal olid linna- ja maakonnaprokuratuurid
koos ja prokuröriks Jakobsoni nimeline jurist. Räägin talle asja ära,
võtab telefonitoru ja helistab Tartu SARKi (siseasjade rahvakomissariaadi) ülemale Utikasele: võtku mind vastu ja kuulaku ära. Ning
aidaku võimalust mööda kaasa.
Mis edasi sai, sellest järgmises pajatuses.

Nüganen häälestas
patriotismilainele
23. veebruaril, päev enne
Eesti vabariigi aastapäeva
linastus Elektriteatris Leo
Kunnase kirjutatud ja Elmo
Nüganeni lavastatud II
maailmasõja sündmustel
põhinev mängufilm „1944“,
milles järgitakse läbi eestlaste silmade lahinguid
Sinimägedest kuni Sõrve
sääreni.
Filmi eelarve on 1,8 miljonit
eurot, olles sellega kalleim Eesti film läbi aegade. Kas südamelähedaseim ja kalleim ka vaatajale,
publikule, eestlasele?

Vaoshoitud peakangelane
Uue Teatriga ühe katuse all
tegutseva Elektriteatri kino fuajee
täitub filmile eelneva viimase 15
minuti jooksul täielikult inimestega, tuues muidu hubasesse, sooja
kohvi ja kodus küpsetatud Napoleoni koogi hõngulisse atmosfääri tajutavat pingestatud ootusärevust, mis ei erinegi väga palju
sõdurlikust rivistuse või paraadieelsest valvsusest.

Inimesed ei räägi väga palju, kui
siis suheldakse pigem reserveeritult. Sama vaoshoitult tutvustatakse ühes lauas inimesi, kuulda
on vaid: „... see on Elmo.“ Meie kõigi vahel istubki ühes lauas linateose lavastaja Elmo Nüganen, koordineerides õhtu viimaseid organisatoorseid detaile. Nüganeni
kogenud rahulik olemine annab
siiski välja mõne märgi sellest, et
mees valmistub filmi linastumiseks sama kontsentreeritult nagu
lavastaja või näitleja etenduse eel.
Tegu ei ole lihtsalt plahvatusterohke visuaalselt ahhetama paneva
sõjafilmiga, mis vaatajat lõbustuspargilikult kohati raputavale, kuid
turvaliselt mõnusale meelelahutusseiklusele kutsuks. Kõik vist tajuvad, et on teistmoodi tunne.
Saal valgub inimesi täis, need
kellele kohta ei jätku, istuvad
ridade vahel trepiastmetel ja ees
põrandal. Me ei tea täpselt, aga
igaüks ootamas oma – noorem
ehk harivat, teadjam ehk intriigi, mäletaja tõdegi. Aplausi saatel
astub ette Nüganen ja lausub tervituseks: „Peale filmi ma hea meelega jagan oma kogemust selle fil-

mi tegemisest või esitan teile küsimusi või vastan teie küsimustele. No mis me ikka enne räägime,
vaatame filmi.“

Mõõtmatu julmus ja
eestlus
Täpselt 100 minutit hiljem,
pärast kõrvulukustavaid plahvatusi ja automaadivalanguid,
mis mõnegi kaadri häirivalt veriseks maalinud; pärast nii mõndagi lahingu terviseks joodud viinapeatäit; pärast kahetsust, kaotust, armumist, hirmu, teadmatust, sihikindlust, vendlust, sõja
mõõtmatult ükskõikset hoomamatut julmust ja eestlust on need
päris inimesed saalis raputatud,
seda eeskätt seesmiselt ja erinevalt. Ei tea, kas leiti – harivat, intriigi, tõde.
Režissöör, nagu lubatud, küsis
ja vastas ja nii, kes vähem, kes rohkem aktiivse osapoolena, jätkus
arutelu pea tund aega pärast filmi
lõputiitreid. Tegelikke lõputiitreid
1944-le tol õhtul ei tulnud ja loodame, et ei tulegi.
JANARI KINTSIRAUD

EVAÄ
P
E
T
NAIS MINE
U
PAKK

5.–7.03

KÕIK VALMISVAIBAD
JA LÕPUTÜKID

-20 kuni -70% soodsamalt!

TARTUS Vaiba- ja Põrandaekspert
Aardla 25, tel 736 6185 www.vaip.ee
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erootikakauplus

Pikk 12b, Tartu • tel 734 3888, 5664 3979
E–R 10–18, L 10–15, P suletud www.liblikad.eu

Erootiline pesu naistele ja meestele (body'd, sukad, negliþeed jm)
kostüümid sõutantsijatele • DVD-d • ajakirjad • kingitused
seksuaalelu abivahendid • tellimine kataloogist

REKLAAM
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Märtsikuus lepingutasu 0
Laenud alates 1400 €
www.odavlaen.ee

7 460 086, 581 00 111
NB! Finantsteenus! Näide: 10 000 € 5 aastaks:
fikseeritud aastaintress 10,47%, keskmine kulukuse
määr 11,07%, krediidi igakuine tagasimaksmise
summa 253 €. Tutvuge tingimustega ja vajadusel
konsulteerige spetsialistiga. Kinnisvaralaenuga
kaasneb kindlustuslepingu sõlmimise kohustus.
Laenusumma alates 1400 €, maksimaalselt 70%
tagatise turuväärtusest.

Tasku keskus, Turu 2
Tel 730 9777
E-L 10-21, P 10-18.

NÄGEMISE KONTROLL
PRILLIDE VALMISTAMINE-klaaside paigaldus raamidesse kiirtööna,
PRILLID KÄTTE SAMAL PÄEVAL!
REMONT-ninapatjade, kruvide asendamine, painutamine ja kohendamine
LASERKEEVITUS
Aspecta pro OÜ
KONTAKTLÄÄTSED
HOOLDUSVAHENDID
ANNE PRISMA (NÕLVAKU 2)
PÄIKSEPRILLID
Info ja registreerimine
SPORDIPRILLID
tel: 74 201 42

E-R 9-20
L-P 10-16

mob: 53 845 524
e-mail: optikaservice@gmail.com

OPTIKA + service

Kui soovid kindlat töökohta pidevalt laienevas
ettevõttes, siis tule tööle Maximasse!
Tartu Maxima XX kauplused
ootavad oma kollektiivi
KASSAPIDAJA-MÜÜJAID
LETITEENINDAJAID
Ettevõte garanteerib:
- stabiilse palga
- sotsiaalsed garantiid
- tasuta lõunasöögid
- erinevad motivatsioonipaketid
- tööalase tasuta koolituse
Täitke tööotsija ankeet meie kodulehel: www.maxima.ee
Saatke CV: personal@maxima.ee, tel 602 3147.
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Uuno Kivilinnast

Ehitus

Naistest mitme nurga alt
Mulle tundus mõned aastad tagasi, et minu küllaltki pikk abielu on
jõudnud lõpusirgele.
Meil tekkis järjest rohkem erimeelsusi ja et mina olen Lõvi,
tema aga Sõnn, siis kaks kõva kivi
head jahu ei jahvata. Samuti öeldakse, et kaua sa eilset ajalehte
ikka loed. Niisiis hakkasingi rohkem ka teisi naisi vaatama.
Vähemalt elu muutus huvitamaks. Käisin isegi mitteametlikus
litsimajas, mille aadressi ja telefoninumbri sain ühelt healt töökaaslaselt. Seal oli aga järjekord ja
pidin tänaval ootama. Kui lõpuks
sisse sain, läks asi äkki kiireks.
Ma ei olnud kunagi sellises kohas
käinud ja võtsin kaasa šokolaadi, šampuse ja punase roosi. Lits
aga küsis kohe 30 eurot ette, võttis alasti ja otsis preservatiivi välja.
Tegelikult mulle sellised kähkukad ei meeldi. Mulle meeldib,
et joome šampust, kuulame head
muusikat ja siis läheme rahuli-

kult voodisse (hommikuni). Eks
siis paistab, mis edasi saab. Tema
(Riina) aga tegi kähku oma töö ära
ja juba helistaski järgmine klient.
Olin jälle ukse taga. Samas jäin
tema “tööga” väga rahule, ikkagi
professionaal.
Ükskord sain kesklinnas kokku ühe väga noore mustlastüdru-

kuga, kes lubas 20 euro eest täita
kõik minu soovid. Ütlesin, et alaealisi ma ei kepi, mispeale ta ütles,
et on 18, ja näitas korraks ID-kaarti. Kutsus mind Pallase hotelli, kus
tal pidi tuba olema. Fuajees soovis
ta ettemaksu ja läks tuba n-ö ette
valmistama, lubades kohe tagasi tulla. Rohkem ma teda näinud
ei ole.
Mäletan, et neiu nimi oli Tanja.
Mul oli isegi tema telefoninumber,
millele vastas mingi mees. Lubasin selle eide maha lüüa, kui ta
mulle raha ei tagasta, aga lõpuks
ei tulnud sellest midagi välja. Öeldakse ju, et loll saab kirikus ka
peksa.
Jätkan oma suhtemeenutusi
järgmisel nädalal kõikidesse Tartu ja Elva postkastidesse maanduvas 43 000-lise tiraažiga ajalehes. Lõpetuseks aga tahan soovida
kõigile naistele head naistepäeva.
Naised on meid sünnitanud ja üldse on raske ilma naisteta elada.

SUDOKU

Lammas Shaun. Film
Aedade, väravate ja värava
automaatika müük, paigaldus,
hooldus. Tel 501 6453,
www.nr1aiad.ee.
Ehitus, remont, siseviimistlus.
Pikaajaline kogemus!
Tel 5622 9840, meelis@kevori.ee.

7.–8.03 kell 14.45, 19.50 Fookus

Kino

6.–12.03 kell 17.05 Siiski veel
Alice

CINAMON
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
7.–8.03 kell 11.30 6 kangelast

SUDOKU

6., 9.–12.03 kell 13; 7.–8.03
kell 11 Annie
6., 9.–12.03 kell 17.20, 19.10;
7.–8.03 kell 12.15, 19.10 Teine
parim hotell terves Indias
6., 9.–12.03 kell 14.30; 7.–8.03
kell 17.20 Ameerika snaiper

RISTSÕNA
RISTSÕNA

6.–9.03 kell 13.15, 15, 17.30,
20; 10.03 kell 13.15, 15, 17.40,
20; 11.03 kell 13.15, 15.15,
17.30, 20; 12.03 kell 13.15, 15,
17.40, 19.40 1944
6., 9.–12.03 kell 15.30, 18.20;
7.–8.03 kell 13.40, 18.20
Naabripoiss
6.–9., 11.–12.03 kell 16, 20.10,
22.15; 10.12 kell 16, 20.10,
22.45 Chappie
6.–9., 11.03 kell 15.15, 17.40,
19.40, 22; 10.03 kell 15.15,
20.15, 22; 12.03 kell 15.15,
17.10, 22 Viiskümmend halli
varjundit
6.–12.03 kell 21.30 Imiteerimismäng
6.–12.03 kell 22.30 Laatsaruse efekt
6., 9.–10., 12.03 kell 12.45;
7.–8.03 kell 10.30, 12.45;
11.03 kell 13.15 Paddingtoni
seiklused
6.–12.03 kell 21.50 Kingsman: Salateenistus

6., 9.–12.03 kell 11.45, 13.45;
7.–8.03 kell 10.45, 12.30,
14.15 Lammas Shaun. Film
10.03 kell 18 Tüdrukuteõhtu:
Tuhkatriinu
12.03 kell 20 Esilinastus:
Vehkleja

Kontsert
JAANI KIRIK
7.03 kell 16 Oculi mei semper
ad Dominum

Erinevad üldehitus- ja renoveerimistööd. Viil- ja lamekatused,
terassid, fassaadid, plaatimine
jne. Tel 5662 9930,
atapehitus@gmail.com.
Erinevaid ehitus- ja remonditööd. Üldehitus, krohvimistööd,
siseviimistlus. Tel 5633 3258.
Katuse-, ehituspuusepa- ja
remonditööd, ehitusabi jne.
Ehitus Kiirabi OÜ. Tel 5919 8885,
info@ehituskiirabi.com,
www.ehituskiirabi.com.
Lamekatusetööd. Tel 5332 9491.
Monoliittreppide, vundamentide
ja vahelagede ehitus. Betooni
parandus- ja tolmutõkke tööd.
Tel 5625 4171.

6.03 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund,
esinevad Karin Järvis (plokkflööt) ja Elke Unt (orel)

Müüritööd, fassaadid, siseviimistlus, katused, uksed, aknad.
Tel 5638 7537,
mersal.tartu@gmail.com.

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

Plaatimistööd, põrandate paigaldamine, lihvimine, lakkimine.
Tel 5596 4366,
porandaviimistlus@hot.ee.

14.03 kell 16 Laetare, Jerusalem

Plaatimistööd. Propüleed OÜ,
tel 5646 5323.

KARLOVA TEATER
8.03 kell 18 Kaunimate Aastate Vennaskond: Kaunimad
laulud kinolinalt

HINNAŠOKK!
FUEGO

Export Design

999

ta
Vaahe!
ko
€
CE-sertifikaadiga,
(tavahind 2.000 €)
Soojustsalvestav
kamin otse tehasest
poole hinnaga!

6., 9.–12.03 kell 12.15, 19.50;

HELISTA +372 5044 188
info@ultimatemarket.com

Puit/palk- ja krohvmaja fassaadide, katuste pesemine, värvimine,
õlitamine, välisilme taastamine.
Tel 5872 8769.
Soojustamine puistevillaga.
Tel 5665 0604, 502 0066,
puistevill@gmail.com.
Teeme erinevaid üldehitustöid
üle Eesti. Tel 5683 5395,
siseehitus@gmail.com.

Teeme üldehitus-, siseviimistlus-,
katuse- ja fassaaditöid.
Tel 5904 2174, www.innover.ee.

TELLI
KUULUTUS

Tselluvilla paigaldamine puistena – pööningud (ka lamekatused),
seinad, põrandad. Tel 503 7220.

1 kuulutus =1€
(90 tähemärki)

tartuekspress.ee/kuulutused
kuulutus@tartuekspress.ee Ülikooli 1, Tartu

Tänavakivide paigaldus, teede/
parklate ehitus, haljastustööd,
piirdeaiad/väravad.
Tel 5623 3867,
www.clinkerservice.ee.
Väike ehitusfirma teeb puusepatöid. Tel 5691 6063.
Õhksoojuspumpade müük,
paigaldus. Hinnad al 669 €, järelmaks al 50 €/kuus. Tel 5388 4884,
www.õhksoojus.eu.
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Ehitusmaterjal
Ehituslik saematerjal. Servatud ja
servamata laud, vedu tasuta! Tel
511 2625.

Kinnisvara müük
1-toaline korter Jänese tn (kapremonditud, aed, kelder, vaiksed
naabrid). Kiire! Tel 5563 9452.

tartuekspress

Ahju- ja katlapuud (50 cm, kuiv
lepp). Min kogus 3 rm. Vedu tasuta.
Tel 5301 1161.
Ahju- ja pliidipuud pikkusega
30-60 cm. Saadaval lepp ja haab.
Hind alates 28 €/rm (laotud). Tel
525 7628.

Haava- ja lepaküttepinnud (3 m
pikad ja tükeldatud). Kojuvedu hinna sees. Tel 5193 8862.
Haluküte OÜ müüb lõhutud küttepuid lahtiselt, võrgus, konteineris
+ lõikamisjääke. Tel 504 3100.
Halupuud kask ja lepp (30, 40,
50 cm). Tel 557 6177,
www.kuttepuud.com.

Korterid, majad, majaosad Tartus
ja maakonnas. Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel. Kalev Persidski, tel 742 0656, 5664 0706.
Renoveeritud maja Ihastes (elamispind 74 m², krunt 802 m²).
Omanikult. Tel 558 5395.

Kinnisvara ost
1-toal korter. Tel 503 2345.
2-3-toal korter. Tel 5561 4114.
2-toal keskküttega korter Elva
kesklinnas. Tel 5849 2315.
Maja Maarjamõisa, Veeriku või
Tammelinna piirkonnas. Tel
5663 2309, argo995@gmail.com.
Soovin osta põllumaad LõunaEestis. Tel 5620 4096.
Talu koos metsa ja maaga.
Tel 508 0065.

Üürile võtta
1-toaline korter. Tel 503 2345.
2-3-toaline korter. Tel 5561 4114.

Koolitus

Kaseküttepinnud, pikad ja tükeldatud. Tel 5662 5014.

Lõikame õunapuid! Pakume
ka okste äravedu. Tel 550 7067,
e-post: info@hanami.ee.

Kuiv kask 40 l võrk 2 €, kuiv okaspuu 1,60 võrk ja kuiv haab 45 cm
35 €/ruum. Tel 504 5307.

Õunapuude hoolduslõikus kogenud tegijalt ja okste äraveoteenus.
Tel 5344 1304, broneeri aeg meilil
viljapuuhooldaja@gmail.com.

Kuiv küttepuu (mänd 35 €/rm, 50
cm halud). Transport linnas tasuta.
Koormas 3-4 rm. Tel 5459 0415.
Kuivad kamina- ja pliidipuud,
hind soodne 40 l võrk 30 cm al
1.6 €, vedu tasuta. Tel 5636 3645.
Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puit- ja turbabrikett, küttegraanulid. Vedu tasuta.
Tel 523 8332, 433 3130.
Kuivad kütteklotsid. Võimalik väikestes kogustes. Parim hind!
Tel 511 2625.
Kuivad küttepuud lahtiselt ja võrgus. Parim hind! Min kogus 2 rm.
Tel 511 2625.

Küte

Metsakuiv okaspuu 50 cm 28 €/
rm, kuiv 30 cm võrgus 1.60 €/
võrk. Vedu tasuta. Tel 504 5307.
Puitbrikett, kütteklots, kaminapuu, kojuveoga! Tel 528 9398.
Puitbrikett, pellet, kütteklots!
Tel 5304 9599.

60 a mees, pahedest prii, otsib
tööd, pakkuda võib kõiki töid.
Autojuhiload olemas. Tel 5563
9452.
Aktiivne, töökas, nooruslik pensionär otsib tööd kodukoristajana
või valvurina. Tel 5683 4777.

30 cm, 1 ruum = 35 € / 40 cm, 1 ruum = 32 / 40 €
50 cm, 1 ruum = 30 / 38 €

Tel 514 2173

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!

N50+ koristab kodu, triigib, teeb
aiatööd vms. Võin abistada ka
eakat. Oman autot. Tel 740 5001.

Pakun tööd
Puitaknaid ja uksi tootev AS Finak
(Maramaal) pakub tööd tootmistöölistele. Info tel 730 3465 või
saata CV iraritsi@hot.ee.
Väljaandja: Ajaleht OÜ
Aadress: Ülikooli 1, 51003 Tartu
E-post: info@tartuekspress.ee
Internet: www.tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress

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

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

Ohtlike puude raie, tööd korvtõstukiga (21 ja 30 m). Maastikuhooldus OÜ, tel 5810 8597.

Massaaž, erinevad liigid ja ka infrapuna aparaadiga. Tel 5800 1543.

Tutvus
59 a majaga sale naine Elva lähedalt otsib hoolivat abivalmis autoga püsisõpra. Tel 5846 4613.

Müük

Pakun raamatupidamisteenust.
Tel 5620 5355.
ruses. Tel 5605 4192,
web.zone.ee/plaatimine.

Pottsepatööd. Tel 507 9037.

1-2 päeva = 60 € päev
3-7 päeva = 55 € päev

Citroen Jumper (2014) • 8+1 kohta
diisel•110 kW•manuaal•püsikiirushoidja

511 6923 • aurel.ee/buss

24 h =60 €

Printerikassettide kiire täitmine!
E–R 9–17, Raekoja 13, Tartu.
Tel 744 1100, www.futari.ee.

Citroen Jumper (2014) • 8+1
kohta
Raamatupidamisteenus.
Majandiisel•110
kW•manuaal•püsikiirushoidja
dusaasta aruande koostamine,
igapäeva dokumentatsiooni jälgimine, aruannete koostamine ja
esitamine, palga arvestus, jne.
Tel 529 2181, www.viher.ee.

511 6923 • aurel.ee/buss

Alates 05.03 Jõe butiigis rattariided 1,5-4 €! Kiirematele parem
valik! Oleme avatud iga päev.

Autokorvtõstuk 18 m, kõrgpuulõikus, kaevetööd, multiliftkallur 15 t, liiv, killustik.
Tel 505 4074.

Anne 51 kpl Stiil: uus kaup Iirimaalt. stiilriided.ee

Boilerite paigaldus, puhastus ja
remont. Tel 518 7207.

Salvkaevude kaevamine, puhastamine ja remont. Vajadusel ülemiste rakete vahetamine.
Tel 557 4792.

Jõe butiigis kasutatud pintsakud,
teksad, spordi- ja dressipüksid!
Vaata meid ka Facebookis!

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

San-tehnilised ja kõik torutööd,
likvideerin ummistusi, abistan
veeavariide korral. Tel 5621 7955.

Jõe butiigis suur valik kvaliteetseid kleite ja tuunikaid (nr 36-56)!
Soola 10 (avaturg)

Ehitus, lammutus, puulõikus,
korvtõstuk 18 m, ekskavaatorlaadur, kallur 15 t, lumetõrje.
Tel 505 4074.

San-tehnilised tööd, likvideerin
ummistusi, torustike, pottide,
kraanide, jne vahetus, remont.
Tel 553 7638.

Elektritööd Lõuna-Eestis, avarii
korral vajadusel 24 h reageerimine
Tel 513 7844.

Summutite remont, autoremont
Tartus. Tel 5853 3080.

Jõe butiigis uued kleidid (nr
36-58), tuunikad, käekotid, sokid,
bambuspesu! Soola 10 (avaturg)
Jõe butiigis uued käekotid ja hea
hinnaga bambuspesu! Soola 10.
Vaata meid ka Facebookis!
Odavad rõivad Kastani 121, E-R
10-18, L 10-15. Kogu kaup -50%.
Esmaspäeval uus kaup.

Sõidukid
1994.–2006. a sõiduautode kokkuost. Väga kiired tehingud! Raha
kohe kätte! Tel 553 3060.
Autoremont Tartus.
Tel 5853 3080.

Autovaruosad parima hinnaga!
Mootori, kere, elektri, veermikuosad, rehvid, veljed. Küsi hinda!
E-R 8-16, Sõbra keskus, Võru 55F,
Tartu. Tel 5620 5415,
info@extensa.ee, www.extensa.ee.
Müü oma auto meile. Sobiva
tehingu puhul raha kohe kätte.
Info telefonil 5823 2707.

Teenused
Aastaaruanded ja raamatupidamine. Tel 736 7077 või 513 8668.
Akende, rõduuste hooldus ja
remont. Tel 5698 1284.
Arvutite hooldus ja remont Tartus
Tiigi 19 ja Küüni 5b. OÜ Maxi IT, tel
5452 2200.
Autoelektrik, diagnostika Tartus.
Tel 5853 3080.

Korterite remont. Tel 5802 2620
(vene k), 511 1242 (eesti k).
Lammutame Teie lagunevaid
hooneid ja muid ehitisi nii terviklikult kui ka osaliselt. Utiliseerimine
meilt. Konsulteerimiseks helistage
tel 5668 0362 või e-post:
info@spetsehitus.ee.
Lõuna-Eesti Nõid võtab vastu.
Selgitan isikliku elu segadusi.
Tel 501 1357, Tartus.
Monoliittreppide, vundamentide
ja vahelagede ehitus.
Tel 5625 4171.
Müügi- ja kolimiseelne tühjendusost. Utiliseerimine ja transport. Tel 5395 8295.

TOIMETUS • tel 730 4535
Peatoimetaja: Kaur Paves kaur@tartuekspress.ee
Reporter: Janari Kintsiraud janari@tartuekspress.ee
Reporter: Rasmus Rekand rasmus@tartuekspress.ee
Kujundaja: Priit Kivisoo priit@tartuekspress.ee
Keeletoimetaja: Terje Jepiselg terje@tartuekspress.ee

Hõbedast esemed. Kokkuostudest kuni kaks korda parem hind!
Raha kohe kätte! Tel 5649 5292.
Kasutatud raamatud, ka nõukogude perioodist. Tartu ja Elva. Raha
kohe kätte. Tel 734 1901.

Kauplus Inderlin ostab raamatuid,
hõbeesemeid, märke, postkaarte
jne. Raha kohe kätte! Tel 5803 6752.

Trepikodade remont kortermajades. Tel 518 7207,
www.trepikoda.eu.

KM-kohuslase firma.
Tel 5888 8088.
Raamatud (pool- ja täisnahkköites), teenete- ja aumärgid, fotod,
postkaardid, mündid ja paberrahad. Tel 5829 9810.
Suur Piibel (1938-1940) 100-500 €
ja nahkköites raamatuid. Maksan
hea hinna. Tel 5649 5292.

Kandlemuusika ja rahvalikud
laulud Teie peole! Tel 504 3202,
simmaniduo@gmail.com.

Korstnapühkija. Tel 5805 0201.

Ost

Transport tõstukiga (tõstab 500 kg)
veokiga, kast 2x3 m. Oksad, ehitusmaterjal jms. Tel 501 6453.

Kanalisatsiooni-, toru- ja elektritööd. Tel 735 3777, 5566 1888.

Korstnapühkija Tartus, Põlvas, ka
maakondades. Ametlik akt. Järjekord lühike. Tel 5191 6605.

Lõngapood: uus kaup 100% puuvillane lõim 10 €/kg (4x,6x,12x), 1
pool 1 kg värvitud 100% villane
25 €/kg, villane sokilõng 15 €/
kg, peenvillane tikkimislõng
0.60 €/20 m, akrüüllõng 10 €/kg.
Ropkamõisa 10 hoovis Tartus, E-R
10-16, L 10-14, tel 520 7727,
www.aardlakaubandus.ee.

Tasuta kodumasinate, elektroonika, malmvannide ja vanaraua
äravedu. Tel 5386 9008.

Kalluriga liiv, ehitusmaterjal,
metall. Tel 5648 8522.

Kellassepp Annelinna keskuses.
Ehte-, prilli- ja
kellaparandus.
Patareivahetus
vaid 3,50 €!

Loomad

Otsin tööd

LÕHUTUD KÜTTEPUUD
toores / kuiv

Riided

Puitbrikett, puidupelletid, kütteklotsid. Vedu. Ladu: Viljandi mnt
48a. Tel 514 4555.

Lemmikloomade ravi, vaktsineerimine ja kiibistamine.
Tel 514 8998.

Tervis

VÄIKEBUSSI RENT Plaatimistööd
VÄIKEBUSSI
RENT
Tartus ja lähiümb-

Kuiv kaseklopp (28-29 cm, 40 l
võrkkott 1,80 €, 60 l 2,30 €). Veoga. Tel 5591 5281.

Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.

Ohtlike puude langetamine ja
äravedu, okste purustamine. Töö
kiire ja korralik. Hinnasula -20%.
Tel 5559 3732, info@vikatimees.eu.

Põllundus
Kartuli, sibula, kapsa, porgandi,
peedi, kaalika ja mee kojuvedu
Tartu linnas. Tel 5356 8382.
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Abi alkoholisõltuvuse korral.
98%. Hiina meditsiin. Ly Chini
OÜ. Tartu. Vajalik eelregistreerimne. Tel 505 8381.

Tallinna vanalinnas asuv härrasmeeste klubi Casanova ootab
tööle kenasid striptiisitantsijaid!
Vajadusel postitantsu õppimine ja
treeningklubi treeneri juhendamisel. Info tel 631 4900 (alates kl 21st)
või info@casanovaclub.ee.

Kuiv kaminapuu 40 l võrk lepp
2 €, kask 2,20 €. Tel 557 6177.

Küttepuud. Vedu tasuta.
Tel 5683 3404, 5684 8808.

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

Ohtlike puude langetamine ja
puude hooldus. Tel 5664 1413,
info@treeservice.com.

Kasepinnud 30, 40, 50 cm. Vedu
ja tšekk. Tel 5594 7098.

Kütteklotsid (haab, lepp) lahtiselt
ja võrgus. Küttepuud. Kojuvedu
tasuta. Tel 5193 8862.

A-, B-, BE-, C-, CE-kat, ADR (ohtlike ainete vedu), takso- ja veokijuhi ametikoolitus, lõppastmekoolitus 85 €. Tel 507 8230, Kalda tee
30, www.sõiduõppe.ee.

REKLAAM

Uued ja kasutatud raamatud ja
enne 1945 välja antud postkaardid ja fotod. Tel 503 3719.
Uus vann vanasse vanni, garantii
3 a. Lisainfo tel 503 1943,
www.vannvannis.ee.

Vanad postkaardid/fotod - mõisad, linnad, kirikud, autod, kauplused, ausambad jne. Tel 5649 5292.

Veo- ja kolimisteenus, utiliseerimine, laadijad, klaverite vedu jne.
Linna parim hind. Tel 553 7638.

Vanad raamatud, märgid, diplomid, aktsiad, mündid, fotod,
graafika jm vanavara.
Tel 5649 5292.

Veo- ja kolimisteenused!
Utiliseerimine! Head hinnad!
Tel 5193 2738.

Teated

Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine (suur kaubik, parimad hinnad). Tel 5621 7955, kiiredkolijad.ee.
Veo- ja kolimisteenused,
utiliseerimine suure kaubikuga.
Tel 501 5312,
www.kutotootmine.ee.
Veoteenus kaubikuga. Kaubaruum 3,5x1,9x1,9, 1500 kg. Hind
kokkuleppel. Tel 5550 0654.
Viin ära vana pesumasina ja muu
tehnika. Tel 520 2155.
Väikebuss (13 kohta) ootab tellimusi. Tel 5661 9959,
www.fb.com/ABUSSOY.

Loengud, praktikad, tervise- ja
loodustoodete laat. 14.03.
Raatuse koolis, Raatuse 88a.
Tel 513 6470, www.tuletee.ee.

REKLAAM • tel 730 4455
Müügiesindaja: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee
Kuulutuste vastuvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee
LEHE TELLIMINE (12 € / 3 kuud) • telli@tartuekspress.ee
Vastutav väljaandja: Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee
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