Küüni 5b, TARTU

E–N 11–22, R–L 11–23,
P 12–22

küljendustööd
kujundustööd
toimetamine
korrektuur
raamatud

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

Tiibeti, tandoori ahju ja in
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Päevapraad E-R kl 11-15
India 4.50 €, Tiibeti 3.60 €
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Päevasupp 2€

Tel 740 1606, 5668 3044, kam296@hotmail.com
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Tartu Rendibuss
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Pakume maitsvaid samosasid, erinevaid
naanleibasid, India-pärast tandoori ahjus
küpsetatud kebaabi ja palju muud head.
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Kas usud tõesti, et Urmas Reinsalu ja
Ivari Padar on nupust nikastanud, et
kirjutavad riigiasutuste laialipaigutamise dokumenti sisse haridusministeeriumi kolimise Tallinna?
Anvar Samost
Vikerraadio, 19. veebruar

Aleksander Stroganov

KUHU KÜLL KÕIK
LILLED JÄID?
Ülle Lich�eldt, Marin Mägi-Efert, Madis Mäeorg
E, 6. märtsil; E, 3. aprillil Sadamateatris
R, 10. märtsil; T, 2. mail Rakvere Teatris
Etendused algvad kell 19

Laineid murdes
LARS VON TRIERI, DAVID PIRIE, PETER ASMUSSENI, VIVIAN NIELSENI DRAAMA
LAVASTAJA JA MUUSIKALINE KUJUNDAJA TIIT PALU
OSADES MARIAN HEINAT — IVO UUKKIVI (EESTI DRAAMATEATER) — KATRIN PÄRN
MARGUS JAANOVITS — PIRET LAURIMAA — VEIKO PORKANEN — RIHO KÜTSAR
JÜRI LUMISTE — REIMO SAGOR — KARL LAUMETS
ESIETENDUS 4.03 VANEMUISE TEATRIS
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Ideaalis võiks värskenduskuuri järel turuhoones tegutseda ka rõdukohvik.

Uuenev turuhoone:
EHE JA ERIPÄRANE
Jaanipäevast enam turuhoonesse asja pole. Ei –
rahva ja linna südames pesitsev kultusobjekt ei lähe
hingusele, vaid remonti.
„Üks isikupäraseimaid hooneid
üldse linna suurimal ristmikul.
Spetsiaalselt turuks projekteeritud ja ehitatud. Vaieldamatult
Tartu üks sümboleid, mida mulle
on antud au ja kohustus värskendada,“ iseloomustas Ivo Tombak.
Jaanuaris AS-i Tartu Turg tegevjuhi toolile maandunud 31-aastane mees.
La hkumissõnades, millega pensionile suundunud Jaak
Adamsoo ohjad üle andis, toonitas endine pealik vajadust säilitada praegused väärtused, tavad ja
inimesed, nii turuhoonesse tööle
kui ostma tulijad. Tombaku arvates ülemäära tagasihoidliku taktikaga kaugele ei purjeta.

Juubeliks uus kuub

• Mootori ja veermiku remont
• Summutite remont ja vahetus
• Õlivahetus ja korrosioonitõrje
• Rehvide müük ja montaaþ
• akude müük (garantii 3 a)

RAV

AS OY SÕIDUAUTODE ja
DL KAUBIKUTE
A
S

ILA

„Pean tõepoolest tunnistama,
et turu inimesed on midagi erilist, justkui omaette kogukond.
Meie suhe pole kuivalt äriline –
meie pakume pinda, rentnikud
kauplevad. Tundub, et mind on
selle esimese kuuga omaks võetud. Naeratatakse. Siin, turul
üldiselt, aga eriti turuhoones on
eriline aura. Kõigi eesootavate
muutuste käigus on oluline seda

BETOONI

E–R 8–17
Ravila 51, Tartu
Tel 534 534 99
5664 3661
744 7719
www.sadloy.ee
www.pkp.ee

Turu värske juht Ivo Tombak on üsna kindel, et nii värskeid
Eestimaa õunu ei saa veebruarikuus kusagilt mujalt kui turult. 
RASMUS REKAND
alles hoida,“ juhtis Tombak teema
uksele koputavale uuenduste perioodile.
Et oma 80. sünnipäevale värskes ja väärilises kuues vastu
minna, algab pärast jaanipäeva
turuhoones kapitaalne remont.
Senised neli kauplemissaart, kui
turu tuum, jäävad alles. Küll tuleb
eri liiki kaupadel koonduda – lihamüüjad ühte, juurikatega äritsejad teise kvartalisse. Muul moel
tänapäevaseid tervisenõudeid täita pole võimalik.
Külmkambrid ja hoiuruumid
rändavad praegu suhteliselt jõude
seisvasse keldrisse. Müügisaarte keskmeisse rajatakse liftid –
enam ei trügi kaubad ostjate vahele. Loodav võimas ventilatsioon

PUIDUST UKSED
TREPID
AKNAD

tõotab tõhusat võitu praegu vahel
muret tekitavate kalalõhnade
üle. Need peaks asenduma hoopis isuäratavate aroomidega, sest
turuhoonesse kolib ka pagariäri,
kus soojad saiad otse ahjust letile
tõstetakse.

Hipsterid ja turistid
„Mõte ongi lisada praegu turus
leiduvale kaubale neid tootegruppe, mis tõmbaks meie suunas ka
nooremat külastajaskonda. Naturaalsed mahlad, käsitööõlled
ja muu selline,“ kirjeldas Tombak
tulevikustsenaariumi, kus soodsa
hinna kõrval peaks turuhoonesse viima just isu kodumaise ning
kvaliteetse järele. „Ehe ja eriline.
Koht, kus ahel tootjast tarbijani

oleks võimalikult lühike. Mesinik teab iga letil oleva purgi kohta
saamisloo rääkida. Ka hoone ise
võiks olla, nagu paljudes linnades,
koht, mis turistide vaateväärsuste
kohustuslikus nimistus.“
Et külastajaile ette näidata,
kuidas letil lebavast lihalõigust
iseäranis hõrk pala valmib, lükatakse käima ka midagi kokakooli
taolist. Oma söegrilliga kööginurk, kus saab meistri tööd nii
jälgida kui degusteerida.
Projekteerija eskiisil võib näha
ka siserõdul ilutsevat kohvikut,
ent selle sünniaeg paneb Tombaku õlgu kehitama. „Seni pole leidnud partnerit. Meie valmidus toidukoha rajamiseks on ja jääb ka
tulevikus, ent seda üpris kulukat
ehitust enne ette ei võta, kui kohvikupidaja olemas. Väga lummava
vaatega turul toimuva üle saaks
see olema igatahes.“
Kindlasti tulevad aga uuenevasse turuhoonesse külastajatele
mõeldud tualettruumid. Ning välisuksi ei keerata lukku enne, kui
õhtul kell kuus. „Sest muidu ei
jõuagi tööinimene turule,“ möönab Tombak praegust valukohta.
Turuhoone rekonstrueerimine
läheb maksma ligikaudu miljon
eurot, millele kuluvad seni varuks
hoitud dividendid, aga tuleb ka
laenu võtta. Ehitusaeg on maksimaalselt kolm kuud.
RASMUS REKAND

OÜ DOZ

Väike-Kaar 41b Tartu
Info: 53424063
www.doz.ee
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LUGEJA KIRI
Vigane metoodika
Tartu Ekspressis avaldatud
kriminaalide edetabel põhineb täiesti valedel alustel.
Nõuan, et minu ees vabandataks ja mind tabelist kustutataks, või saab
peatoimetaja moka peale. Mingi ähvarduse paragrahvi alla see väljaütlemine ei lähe.
See kirjutis on vale ja
ma tõestan selle ära. Vajadusel võtan juhtivprokurör Kaire Hänilasega ise
ühendust. Kuidas saab nii
olla, et kirjutate inimestele lihtsalt aastaid juurde?
Eelmisel aastal määrati
mulle Tartu kohtumajas
karistuseks kolm aastat,
millest äraistumiseks
üheksa kuud, kõik ülejäänu tingimisi. Miks on mulle
tabelisse märgitud kolm ja
pool aastat?
Tahaks, et see asi saaks
lahenduse ja meie vahel probleeme ei tekiks.
Ebaõiglus ajab mul lihtsalt harja punaseks. Olen
erinevates kohtuinstantsides juristide abiga alati
vaielnud ja võitnud – kui
on ikka viga, siis tuleb see
parandada. Tabel algabki
kolmest aastast ja kuuest
kuust, õige karistusega
oleks ma sealt tabelist väljas.
Vadim Šamrai
tartlane (22.)
Tartu Ekspressi edetabel
lähtub eelmise aastanumbri sees Tartu kohtumajas määratud karistustest, mis on võrreldavuse
huvides eraldi summeeritud ning liitkaristusi ja
muid juriidilisi nüansse
pole arvesse võetud. Nii on
näiteks härra Šamrai tunnistatud süüdi KarS § 414 lg
2 p 2 (lõhkeaine hoiustamine) järgi ning selle eest
on määratud kolm aastat,
samuti KarS § 121 lg 2 p 2
(tervisekahjustuste tekitamine) järgi, mis lisas pool
aastat. Tõsi, tegelikkuses loeti kergem karistus
kaetuks raskemaga. Tartu
Ekspress vabandab, kui
keegi laureaatidest end
ebaõiglaselt kohelduna
tunneb, ja moka peale saada küll ei soovi.

HIINA INVASIOON
sai tagasilöögi
Ühe linna legendaarseima Hiina
restorani
(varju)surm ei
tähenda siiski
veel, nagu
oleks tartlased
Aasia köögile
lõplikult selja
keeranud.
Ve e b r u a r i s t
pani Näituse tänaval aastaid üle
tee redutavaid
õigusteadlasi, aga
ka teisi idamaaentusiaste rõõmustanud Žen Žen uksed kinni – olgugi, et koduleht
endiselt uljalt lauda broneerima meelitab. Juhatuse liige
Kaily Cui kinnitas, et omal
ajal linna algupäraseimaks
„hiinakaks“ peetud söögikoha
tegevuse lõpetamise otsus tuli
raske südamega.

Aeg maha
„Meil oli väga palju püsi
kliente ja sealhulgas ka palju
neid kliente, kes külastasid
meid restorani tegutsemise
esimestest päevadest alates,“
kõneles Cui aastate kokkuvõtteks. „Oleme südamest tänulikud kõigile, kes väärtustasid
meie tööd!“
Cui sulges restorani, kuna
tema ja abikaasa tundsid, et
vajavad puhkust. „11 tegevus
aastat möödusid suure töökoormusega ja ühel hetkel
jõudsime arusaamiseni, et
peame aja maha võtma,“ tunnistas ta.
Paari kindel plaan on Näituse tänava ruumid välja üürida.
„Samas ei taha me ka välistada, et pärast mõningast puhkeperioodi avame Žen Ženi
uuesti. Seda näitab aeg!“ jättis
Cui siiski tagaukse paokile.
Ometi mäletavad eakamad
lugejad ka aega, mil linnas
laius tervelt kaks Žen Ženi.
2009. aasta alguses Küütri tä-

Tule meile
ratsutama!
• Uued ja mugavad ruumid
• Sõbralikud ja koolitatud treenerid
• Hea ja kvaliteetne ratsavarustus
• Rahulikud ja kuulelikud hobused

Hea teada! Nõo Ratsakoolis võetud
treeningutelt saad tulumaksu tagasi.

Vaata www.ecutallid.ee
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LAUSEGA
Jüri Külvik, Anne Schotter ja
Mare Tommingas.

Dexter päästis päeva
Laupäeva õhtul vehkis Tartumaal ühe talumaja juures
27-aastane joobes mees
relvataolise esemega oma
endise elukaaslase suunas,
ähvardas naist tapmisega
ning tegi mitu lasku. Olukorra lahendas agressorit rünnanud politsei teenistuskoer
Dexter.

Uppumine pole
suvehobi
Lõuna päästekeskuse statistika kohaselt upub talvel ja
kevadel inimesi enamgi kui
suvel.

Imet ei sündinud

37

44. Tartu maraton sõitmata ei jää, kuid lumepuuduse
tõttu läbitakse põhisõidud
Otepää-Elva originaalraja
asemel Tehvandil kuuekilomeetrisel ringil.

võistkonda lõi kaasa selleaastasel Tartu teatemaratonil.

Luuletaja Luunjast
Intellektika messil peeti esmakordselt koolinoorte ülevabariigilised meistrivõistlused „Noorte luuleprõmm
2017“, kus kuni 11-aastaste
vanusegrupis tuli võitjaks Elise Belov Luunja keskkoolist.

Eksportööride
edulood

naval stardipaugu saanud sõsarsöögikoht siiski pikalt välja
ei vedanud ning pidi 2011. aasta lõpul teatepulga üle andma
restoranikuningas Joel Ostrati
Meat Marketile.
Teisest Žen Ženist omakorda üle ukse paiknes lõunaosariikide küllap nimekaim Hiina
köögi maaletooja Tsink Plekk
Pang, mille ajalugu suisa eelmisesse sajandisse ulatub, ent
mis 2014. aastal ometi tõdes,
et nende aeg on täis saanud.
Siiski pole Küütri tänavalt rahvarohkeima maailmajao vaim
lõplikult haihtunud: India ja
Nepaali päritolu kokad vorbivad hõrgutisi Hot Potis.

Mälestus Nurgast
Samale omanikkonnale
kuulub Võru tänava alguses
juuri maha ajav Asian Chef,
mis omakorda hõivas 2009.
aastal nõukanostalgilise Nurga kaklusbaari territooriumi.
Kuigi köögis vaaritavad sealgi
India ja Nepaali meistrid, ei
puudu menüüst Hiina ja Tai
valik linnu-, lamba-, veise- ja

sealiha ning mereandide vallast.
Küllaltki sarnase profiiliga
on ka SEB majakasti pärl Vaga
Mama ning selle sõsarrestoran
Himaalaja Jutud Barclay pargi
ääres. Ehkki viimase sisekujundus on pühendatud palju
kannatanud Tiibetile, kuuluvad Himaalaja piirkonna toiduvalikusse ka anastajarahva
road.

Näppija sisevetel

Täna kell 13 toimub Eesti
disaini päeva puhul loomemajanduskeskuses seminar
„Eesti disaini eksport: ettevõtjate lood“, kus kohalikud
ettevõtjad jagavad kogemusi
esimestest sammudest oma
eksporditee alguses.

Kodumaa sünnipäeva eelõhtul ja selle tõttu alustab Tartu
folgiklubi Sisevete Saatkonnas erandlikult tund hiljem,
kell 20, kui lavale tuleb parima näppepillimängija auhinna võitnud Paul Neitsov.

Auväärsed rivvi

Vokid selgeks

Sedapuhku linnavolikogus
aukodanike nimetamisel
viimase hetke taganemisi
ette ei tulnud ja tiitli pälvisid Väino Kull, Üllar Põvvat
ning Rein Taagepera. Teenetemärgi Tartu Täht said

27. märtsist paneb linn loodusmajas taas käima jalgrattakooli kõigile 10-15aastastele õpilastele, kes soovivad
taotleda jalgratturi juhiluba.
Registreeruda saab aadressil
tartuloodusmaja.ee.

Tee leitakse
Oma kindlal kohal püsib Illegaardi vastas kliente peibutav
Kung Fu, mis tosina tegevusaasta järel tõotab endiselt sajaprotsendilist hiinapärasust,
rääkimata Kvartali ostumekasse kerkinud Chi Chist. Seega võib ühineda Asian Chefi ja
Hot Poti teenindusjuhi Tauri
Tammeoruga, kes ei ole täheldanud, et Tartus oleks Aasia
köök populaarsust kaotamas.
„Vastupidi, mõlemas restoranis
on iga aastaga näha, et üha rohkem inimesi on leidnud tee Aasia toitude juurde,“ rõhutas ta.
KAUR PAVES

SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

KONKURSSI POLE VAJAGI: kodu saab kauniks ka
käepäraste vahenditega. 
AUGUST LUMM

Hea tööotsija!

Kui oled tööturult eemal olnud 12 kuud või kauem ega õpi parasjagu,

siis tule osalema TASUTA praktilisel KOOLITUSEL

„Samm tööellu – minu võimalused ja valikud“,
kus saad teada rohkem enda võimaluste ja tööturu kohta
ning julgust teha häid valikuid.

KOOLITUSEL (KOKKU 135 TUNDI) ON JÄRGMISED OSAD:
1. Ettevalmistus tööotsinguks
2. Töövestlus
3. Tööelu planeerimine ja suhted töökohal

4. Tööõigus
5. Arvuti tööotsingul
6. Tööklubi

Võimalus on minna erialasele kursusele ja saada tasuta karjääri-, psühholoogilist ja võlanõustamist ning osaleda tööpraktikal. Transpordikulud
kompenseeritakse, koolitusel on tasuta toitlustamine ja vajadusel lapsehoid.

Koolituse INFOTUND 8.03.2017 kell 12 Tartus, Lutsu 3 (Antoniuse Õu).
Vajalik REGISTREERUMINE: 52 654 88 või ingrid.purje@jmk.ee.
Vaata ka www.jmk.ee
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Palametsa
pajatused

411.

Kelles ikka tõeline metsaviha sees pulbitseb, ei saa täna ERM-ist kõrvale hiilida. 

TEET MALSROOS

Töllud jõuavad
TÄISMEHEIKKA
Isamaa pole mitte ainuke, mis sel nädalal
Emajõe Ateenas suurejooneliselt sünnipäeva
peab – olulist verstaposti saabub meitele maha
raiuma ka ürgrahvuslaste
meelisbänd Metsatöll.
Juba täna õhtul viiakse legendaarsed folkmetallivirtuoosid eesti rahva muuseumi
kontsertsaali eksponaadiks.
Enne kontserti kell 17 tutvustab Samblasaalis bändi rahvapillimees Lauri Õunapuu
Eesti oma rahvapille, mis ka
Metsatöllu kuulajaid võluvad.
Uudishimulikumad külalised
saavad pille lähemalt vaadata
ja nende kohta nii mõndagi
põnevat kuulda. Teised mehed
võtavad vastu õnnitlusi ning
suruvad käppa.

Tartusse tuldi, õpiti ja
jälle lahkuti, et mujal
tööd ning teenistust
leida ja abielluda.

Keldrist muuseumisse
„Alustasime Metsatölluga
Pääsküla keldris 1999. aastal
veebruarikuus. Sellest ajast
oleme tahtnud igal aastal oma
sünnipäeva kuidagi omanäoliselt pidada,“ meenutas laulja
Markus Teeäär. „18 aastat hiljem viime muuseumisse oma
kogumiku „Vana jutuvestja
laulud“. Muuseumisse viiakse

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

ju tavaliselt väga vanad asjad.
Viimane aeg, viimane aeg.“
Samal rahvusromantilisel
lainel on paslik päris tähtpäeval, 24. veebruaril, pead parandama liikuda Genialistide
klubisse, kus Musta Kasti rühmitus esietendab komöödiat
„Peks mõisatallis“. Tegu on humoristliku sissevaatega eestlaseks olemisse, milles vahelduvad laulud ja kannatamine.
Teatri esindajate hinnangul
oleme me õppinud kannatamist pühaks pidama. „Isegi
Märt Avandi kriiskas „Tujurikkuja“ sketšis Patarei vangla vahitornist laulda: „Kannatame
äraaaaaa!“ Jah, kannatamegi,“
rõhutas turundusjuht Maarja
Kaasik. „Vaikides neelame alla
ka kõige suurema ebaõigluse.
Ajalooõpikud kinnitavad meile: oleme orjarahvas ning kõige
saavutatu hinnaks on higi, veri
ja pisarad.“
Kas aga tegelikult on kogu
aeg raske? Kui palju me suudame ja tahame ära kannatada?
„Meile on maalitud pilt minevikust kui mustast august, kus
laed olid oi-oi kui madalad,
kört oli oi-oi kui vedel,“ sõnas
Kaasik. „Ent teatrikoolis õpetati esimesel kursusel tantsima
Kivikasukat.“

Tegu on nimelt tantsuga
eesti talumeestest, kes õmblesid enda kasukate alla kive ja
heina, et oma „paar piitsalööki“ ära taluda. Pärast silkasid
kodu poole ja itsitasid pihku:
„Vaat, kus ma seekord ikka
karjusin!“ „Kannatamine oli
paratamatu, huumorimeel oli
valik. Kumb meid tegelikult
päästis?“ küsis Kaasik.

Kannatame ära
Trupp arutleb ühistööna
valmivas lavastuses eestluse
teemadel just nii, nagu nad
seda näevad ja nagu nad on
täheldanud teisigi seda vaatamas. Küsitakse, mis siis teeb
eestlasest selle, kes ta on. Mis
on meie lemmikkannatus,
milles me kõige osavamad oleme? Kuhu edasi? Kus asuvad
tegelikult eestluse juured? Ja
kui palju meie näitlejate, publiku või ühiskonnaliikmetena
oleme valmis taluma?
EV 100 on lähedal ning sellist heaolu nagu praegu pole
Eestil olnud kunagi varem.
„Ent isegi 25 aastat täielikku
vabadust ei ole suutnud kaotada meie rahvuslikku kreedot:
„Kes kannatab, see kaua elab“,“
resümeeris Kaasik.
KAUR PAVES

KEEVITUSTEENUS
• malm
• alumiinium
• roostevaba

POLIITIKA
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Uuno Kivilinnast

Nõuan valimistel vankumatut toetust
Viimaks on asi ametlik:
kuulus kolumnist Uuno
Pungar astus Keskerakonda ja läheb lemmikpartei nimekirjas välja ka
sügisestel linnavolikogu
valimistel.
Kohalik boss Aadu Must
venitas küll asjaajamistega
nii kaua, et minu kannatus
hakkas tasapisi katkema.
Kord oli ta Tallinnas, kord
tõvevoodis, ja minu kõnedele
vastata ei suvatsenud. Lubas
küll, et minuga tegeleb tema
parem käsi Triin Lukk, aga ka
see lepatriinu ei võtnud mind
jutule.

Lisatulu ootab
Lõpuks kamandati mind
siiski Jaama tänavalt kesklinna vastuvõtule. Parteipiletit
tänapäeval enam taskusse ei
anta, küll aga sain allkirjastada nii erakonnaga liitumise
kui valimistel kandideerimise
avalduse. Hetkel olen 20. keskerakondlane, kes sügisel rahva
ette tuleb, kuid lõplik järjestus
saab selgeks alles augusti lõpus.
Süda olin nii rõõmu täis, et
jalutasin tagasi koju ega hakanud sedapuhku jänest sõitmagi. Natuke tuleb veel vas-

tu pidada ja linnavolinikule
peaks ju kõik lubatud olema.
Tähistasin võitu kohe pudeli
brändiga. Elu ongi kole igavaks
muutunud ja pulli peab saama.
Voodihaige pruut seda paraku
ülearu ei paku.
Põhjuseid minu poolt hääletamiseks jagub kamaluga.
Esiteks laotakse iga volikogu
istungi eest peo peale 62 eu-

rot – küll ma seal juba istuda ja
möliseda jaksan ning lisasissetulek kuluks igati marjaks ära.
Ega see õlu poes odavamaks ei
lähe ja korteriremont tuleks ka
põhjalikumalt ette võtta.

Daamid järjekorda
Teiseks on Tartu linnavolikogus alati ilusad tüdrukud
olnud, nagu juba ehitajast kol-

leeg Aivar Tuulbergki on tõdenud. Andku ilmetu pruut Ilme
mulle andeks, kuid kui ma
rahvalt mandaadi saan, võivad
pooled neist peagi dekreediga
arvestada.
Edasi sõltub kõik juba teist,
armsad fännid. Valimispäeval
on vaja ennast näidata. Tean,
et paljud teist elavad ka väljaspool Tartut. Jätke meelde, et
valimisringkond määratakse
30 päeva seisuga enne valimisi,
seega siis 17. septembril, nii et
jõuate end ilusti ülikoolilinna
sisse kirjutada. Minu Jaama
tänava häärberisse mahub üürilisi küll.
Viivitamatult tellin omale
pool tuhat nimekaarti, et neid
tulevastel kampaaniaüritustel
austajatele jagada. Ühele poole tuleb Keskerakonna, teisele
aga Tartu Ekspressi logo ja
muidugi ka värske pilt kaabuga kauboist endast. Fotograafi
juures on juba käidud.
Ei maksa mõistagi arvata, et ma kõik need kulud
oma taskust peaksin tasuma. Mind saab toetada Uuno
P u nga r i a r veldu skontol
EE261010010114382018, märksõnaks panna „annetus“. Iga
abi on teretulnud, ent väga väikeste summadega pole mõtet
narrima tulla.

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)
al

al

19,90.-

249.-

al

al

1,2.-

1,2.-jm

SUUR VALIK

tarne 10.- üle Eesti
KASVUMAJAD
al

AUTOMAATIKA
TUULUTAMISEKS

42.-

ÄÄRISED JA PEENRAD

TERRASSILAUD
al

4,90-

al

42.-

4=5
TILKKASTMISSÜSTEEMID

kasvumaja
Vana-Narva mnt 7a

TARTU

AIAMAA MULD

KOMPOSTIKASTID
info@kasvumaja.ee
www.kasvumaja.ee

JA PALJU MUUD
Tel: +372 5306 1210
+372 5915 1801

HÄÄ HIND!

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

6

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

VABA AEG
EHITUS

Aiamaja, terrass, sillad, vermid,
puukuur, prügimaja. Eriprojektid, toodame ja paigaldame.
Tel 5820 2040.

Suur Hiina müür

Ehitus, katus, remont, viimistlus, lammutustööd. Teeme üle
Lõuna-Eesti. Tel 5858 6953.
Ehitus, remont, renoveerimine
vundamendist katuseni. Energia, küte, kanal, vesi - paigaldus. Tel 5820 2040.

KINO
CINAMON
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!

1.03 kell 21.30 Vennad Verlinid
EESTI RAHVA MUUSEUM
23.02 kell 19 Metsatöll

24.02 kell 11.15 Baleriin

1.03 kell 19 Talvejazz 2017:
Ragga Gröndal & Guðmundur Pétursson (Island)

24.02 kell 19 Hacksaw Ridge’i
lahing

GENIALISTIDE KLUBI

24.02 kell 19.20; 27.–28.02
kell 14 John Wick 2

23.02 kell 21 Pedigree, Kurjam, SS Robot

24.02–2.03 kell 22 Kiirtee:
Kontrolli alt väljas

JAANI KIRIK

25.02–2.03 kell 19.20 La La
Land: California Unistused
24.02 kell 10.30, 11.30, 13.45,
15, 17.15; 25.–28.02, 2.03 kell
11.30, 13.45, 15, 17.15; 1.03 kell
13.10, 15, 17.10 LEGO Batman
Film
24.02 kell 12.45; 27.–28.02
kell 11.40, 18.40; 1.–2.03 kell
16.15 November
24.–28.02 kell 16.30; 1.–2.03
kell 14 Rahuvalvajad
24.02–2.03 kell 21.50 Rocco
24.02 kell 11, 15.15, 17.45, 20;
25.–28.02 kell 15.15, 17.45, 20;
1.03 kell 11.40, 14.30, 17.05,
18.30, 22.30; 2.03 kell 11.40,
15.15, 17.45, 18.30 Viiskümmend tumedamat varjundit
24.–28.02, 2.02 kell 17.30;
1.03 kell 17.20 Lõvi
24.–28.02 kell 13, 16, 18, 20.15;
1.03 kell 12.30, 15.30, 17.30,
20.15, 22.30; 2.03 kell 13, 16,
18, 20.15, 22.30 Sangarid
24.02–2.03 kell 19.50, 22.15
Suur Hiina müür
24.02 kell 13.30, 21.40;
25.02–2.03 kell 12, 21 Vastumürk tervisele
24.02 kell 10.45, 13.15, 15.30;
25.–28.02, 2.03 kell 13.15,
15.30; 1.03 kell 13.20, 15.20
Koera elu mõte
1.03 kell 20 Naisteõhtu: Jackie
2.03 kell 20 Eellinastus: Logan

KONTSERT
BIG BEN PUB
24.02 kell 21.30 Raen Väikene
25.02 kell 21.30 Blue Dreams
3.03 kell 21.30 Svips
4.03 kell 21.30 Colorado

24.02 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund,
esineb Elke Unt (orel)
4.03 kell 16 Orelimeditatsioonid ja koraalipalved
RISTIISA PUBI

Ehitus-, viimistlustööd (eraisik,
KÜ, bürood jms). Hinnad head.
Pikaajaline kogemus. Garantii!
Tel 510 0645,
formcenter@gmail.com
Katlamajad ja katlasüsteemid,
ventilatsioonitööd.
Tel 5660 1567.

Katuste ja puitfassaadide ehitus- ja remonditööd.
Tel 515 7062.

NÄITUS
ANNELINNA RAAMATUKOGU
kuni 28.02 näitus Rahvuslind
ja rahvuslill
KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU

Kogenud mees teeb betoonitööd. Vundamendid, seinad,
vahelaed, monoliittrepid,
montaaž ja monolitiseerimine.
Töö kiire ja kvaliteetne.
Tel 5625 4171,
monoliittrepp@gmail.com
Korstnad ja katused. Töö kiire ja
korralik. Garantii. Tel 5625 1750,
outomeli@gmail.com, tomeli.ee
Kõik ehitus- ja renoveerimistööd vundamendist katuseni.
Tehnosüsteemid, projektid.
Tel 5820 2040.

kuni 23.02 kirjandusnäitus Jüri
Parijõgi. Mäng ja tõsielu
kuni 28.02 Eesti kunstikoolide liidu õpetajate suvelaagri
näitus Kiviküla maalides
kuni 20.03 Rukkilille lasteaia laste loovtööde näitus
Talvejälg
LINNARAAMATUKOGU
kuni 23.02 raamatunäitus
Imelised maailmad Lewis
Corrolli, Alan Alexander Milne
ja J.R.R Tolkieni elust ja loomingust
kuni 18.03 Leif Laaksoneni
fotonäitus Rambivalguses ja
-varjus
kuni 25.03 näitus Mart Kiirats
ja Mats Mõtslane
TAMMELINNA
RAAMATUKOGU

EDISON

kuni 16.03 fotonäitus Põnev
tööpäev

25.02 kell 20 Traat: Karoliine
Kõiv & Kaur Einasto

kuni 20.03 fotonäitus Talvine
pööripäev

Maja Puhjas Viljandi tee 20 (eh
1935. a, üp 207,6 m², krunt 1470
m², 2 k, vajab renoveerimist, 40
000 €). Kutseline maakler Peeter
Meus, tel 506 2212, 786 8080,
www.aadlivillakv.ee

KINNISVARA OST

Kiirmüügi hinnaga 1-4-toal
renoveerimist vajavad korterid
Tartu linnas. Tel 5612 3726.
Metsakinnistud (ka läbiraiutud),
põllumaa ja raieõigus. Metsakinnistute ost ka koos hoonetega, hüpoteegiga, looduskaitsealadega ja kaasomandiga.
Tel 523 4445.
Maja Tartus või eraldi sissekäiguga ahik korteri. Otse omanikult.
Tel 553 9557.

2.03 kell 21.30 Calmero

OÜ Estest PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215,
514 5215.
Veeäärne maatükk, kuni 50 km
Tartust. Tel 5382 4774.

KINNISVARA VAHETUS
1-toal mug (keskküte) soe korter Nõos (II k) vahetada korteri
vastu Tartus. Tel 5375 6777.

ÜÜRILE ANDA
Möbleeritud tuba tudengile,
kõigi mugavustega eramus.
Tel 5085 5249.

ÜÜRILE VÕTTA
Kõik ehitustööd ühest kohast:
www.innover.ee. Tel 5904 2174.
Plaatimistööd, vannitoa renoveerimine. Tel 5568 2671.
Sanitaar- ja kapitaalremont (ka
elektri- ja torutööd). Ehitus- ja
lammutustööd. Tel 5837 2544.

Otsime oma klientidele erinevaid
üürikortereid Tartus ja maakonnas. Aadlivilla Kinnisvara OÜ,
tel 520 8603, 786 8087, Laura

KOOLITUS

Siseviimistlus- ja remonditööd.
Ka väikesemahulised parandus- ja paigaldustööd.
Tel 5606 4572.
Väikesemahulised ehitus-,
remondi- ja abitööd teie kodus,
kontoris ja aias. Tel 5398 2490,
info@koduexpress.ee

KINNISVARA MÜÜK
2-toal korter Kavastus Luunja
vallas Tartumaal (55,8 m², täielikult renoveeritud, 31 000 €).
Tel 5844 0230.
2-toal mug korter Tartu kesklinnas (38 m², 3. k, vajab sanremonti). Tel 5841 7373,
eksvahendus@gmail.com

Jõe butiigis kasutatud joped
ja suusapüksid -50%! Soola 10
(avaturg), E-P 9-16. FB:Jõe butiik
Odavad rõivad Kastani 121.
Kogu kaup -50%. E-R 10-18,
L 10-15.

3-toal mugavustega korter
Savernas (3. k, vajab sanremonti).
Tel 5841 7373. Tel 5841 7373,
eksvahendus@gmail.com

Korterid, majad, majaosad
Tartus ja maakonnas.
Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel.
Kai Persidski, tel 5190 3394
Gert Suik, tel 515 3773
742 0240 • www.robinson.ee

heade tingimustega. Asukoht:
Lao 10, Nõo vald, Tartumaa.
Tel 515 3698 (Indrek Ehaste),
info@berendsen.ee,
www.berendsen.ee

RIIDED

Kinnisvarateenused aastast 1997

Keskküttega korter Tartus.
Tel 5681 1160.

25.02 kell 21.30 Freddy T &
Riff

25.02 kell 20 Allan Vainola,
Henri Käärik

Tel 7 420 240
515 3773
www.robinson.ee

2-toal korter Tartus.
Tel 558 1306.

23.02 kell 21.30 Svips

ÜLIKOOLI KOHVIK

KÜTE

1-2-toal korter Tartus, võib
vajada remonti. Kiire tehing.
Tel 508 6185.

Katuse- ja fassaaditööd, vundamendi remont ja soojustamine. Eramud, korteriühistud.
Tel 5649 4929.

Neljapäev, 23. veebruar 2017

SÕIDUKID

LÕHUTUD KÜTTEPUUD
toores lepp / kask
30 cm, 1 ruum = 37 € / 39 €
40 cm, 1 ruum = 34 € / 37 €
50 cm, 1 ruum = 32 € / 35 €

1994.-2008. a sõiduautode
kokkuost. Väga kiired tehingud!
Raha kohe kätte! Tel 553 3060.
Auto, kaubiku, veoki keretööd,
taastamine, ümberehitus.
Uued ja kasutatud keredetailid.
Tel 504 0334.

Tel 514 2173

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!
Kask võrgus 2 € võrk, kuiv kask
40 sm, 38 €/rm. Vedu tasuta.
Tel 504 5307.
Kuiv kaminapuu (30 cm, kask,
lepp, 40 l, 2.20 € võrk).
Tel 557 6177.
Kuiv kase- ja okaspuu 30 cm
40 l võrgus. Okaspuu 2 € ja kask
2,30 € võrk. Vedu hinnas.
Tel 510 9337.
Kuiv kaseklots (28-29 cm, 40 l
võrk 1,8 €; 60 l võrk 2,5 €, veoga).
Tel 5591 5281.
Kuivad kasepinnud (50, 40, 30
cm pikad, transpordiga Tartus).
Tel 5594 7098.

Autoremont Tartus. Sõiduautode ja kaubikute elektri-,
veermiku ja mootorite remonditööd. Summutite remont.
Tel 5853 3080.
Müü oma auto meile. Sobiva
tehingu puhul raha kohe kätte.
Tel 5823 2707.

TEENUSED

Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puit- ja turbabrikett,
küttegraanulid. Vedu tasuta.
Tel 523 8332, 433 3130.
Kuivad küttepuud 40 l võrgus
(kuusk). Tel 5821 2229.
Kuivad puud 30, 40 sm. Väiksed
kogused. Tel 521 2015.
Küttepinnud: kask, lepp, haab!
Üks pakk on 3 m pikk ja sisaldab
3 rm puid. Tel 526 1028.
Müüa küttepuud (võrgus, lahtiselt, kuivad, märjad).
Tel 504 6111.
OÜ Haluküte müüb küttepuid,
lõikamisjääke ja 3 m puud.
Tel 504 3100.

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

PAKUN TÖÖD
Tartu Vangla ootab
oma meeskonnaga liituma
KORISTAJAT.
kelle peamiseks tööülesandeks on
asutuse tööruumide koristamine.
Tööaeg E-N 8-16.45, R 8-15.30,
puhkus 35 päeva.
CV palume saata hiljemalt
26.02.2017 meiliaadressile
tartuv.cv@just.ee .
Lisainfo telefonil 58 872 251

Autojuht-klienditeenindajale
(vahetusvaipade vahetaja).
Nõutav hea füüsiline vorm, hea
suhtlemisoskus, B-kat juhiluba.
Stabiilne töökoht heade tingimustega. Asukoht: Lao 10, Nõo
vald, Tartumaa. Tel 515 3698
(Indrek Ehaste), info@berendsen.ee
või www.berendsen.ee

Autoklaaside müük, paigaldus,
parandus, toonimine.
Klaasikahjude käsitlemine.
SIXKLAASID OÜ Tähe 127,
Tartu. Tel 5067180. www.sixklaasid.ee

R.K.ÕIGUSBÜROO
KOGEMUSED, MIDA SAATE USALDADA!

raivo@kiisk.ee • 5333 0888

www.rkb.ee

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

HAUAPIIRDED VAASID PINGID

Autokraanajuhile. Kint Logistics
OÜ, tel 524 4250,
info@kintlog.ee.
Pakun tööd nelikanthöövli operaatorile-tislerile. Tel 504 6111.
AM-, A-, B-, BE-, C-, CE-kat
lõppastme- ja järelkoolitus.
Veokijuhi ameti- ja ADR-kursused. Tel 507 8230, soiduoppe@
gmail.com, www.sõiduõppe.ee,
Kalda tee 30
Emajõe Keeltekool: uued
kursused. Tel 740 4050, info@
emajoe.ee, www.emajoe.ee.

Pesumaja REA Tartus Sepa 20
võtab tööle pesumaja töötaja.
Tel 747 7486.
Tootmistöölisele (vahetusvaipade pesija). Nõutav hea
füüsiline vorm ja oma transport
tööl käimiseks. Töö vahetustega 07.00-15.00, 15.00-23.00,
23.00-07.00. Stabiilne töökoht

Autoklaaside kvaliteetne toonimine - al 70 €. Vaba 38a, Tartu.
Tel 5456 3333, alivinauto@
gmail.com, www.alivinauto.ee

REKLAAM

Neljapäev, 23. veebruar 2017
Auto keretööd: taastamine,
ümberehitus, uued ja kasutatud keredetailid paigaldusega.
Tel 504 0334.
Autoromude tasuta äravedu
ning registrist kustutamine.
Tel 5391 7960.
Boilerite puhastus, paigaldus,
remont, san-tehnilised tööd.
Tel 507 2387.
Boilerite puhastus, veemõõtjate vahetus, san-tehnilised
tööd. Tel 5646 9025, 734 8044.
Ehitus-, viimistlustööd (eraisik,
KÜ, bürood jms). Töö kiire ja kvaliteetne! Pikaajaline kogemus.
Hinnad soodsad! Tel 510 0645.
Elektritööd. Tel 5609 3099.

Ohtlike puude langetamine,
(kõrg)haljastuse hooldus, kändude freesimine.
Arborist Tauno, tel 506 6550,
tauno@kännuhunt.ee
Ohtlike puude raie ja puude
hooldustööd. Tel 5686 6157,
info@nordicarb.ee.
Printerikassettide kiire täitmine! E–R 9–17, Raekoja 13, Tartu.
Tel 744 1100, www.futari.ee
Puurkaevud, vertikaalne
maaküte, kaevetööd 2,5 t ekskavaatoriga, reoveepuhastid.
Kaevupuurija OÜ, tel 552 3169,
priit@kaevupuurija.ee
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Viljapuude ja hekkide pügamine, tööd ohtlike puudega,
aiatööd. Tel 5699 9884,
laur@puujuuksur.ee.
Õunapuude ja hekkide lõikus.
Tel 525 2862, www.kobruleht.ee

TERVIS
Alkoholi ja suitsetamise vastane kodeerimine Tartus.
Tel 5669 0462,
onneklubi.onepagefree.com
Pediküür-maniküür vanuritele
(tulen kohale). Tel 5675 7484.

Pildilolev mustriga kaelakett.
Maksan 50 €. Tel 5893 8528.
Hõbemüntide ost kuni 100 €/tk.
Samuti kuldmünte! Küsi hinda
enne, kui müüd! Tel 5607 7449.

Plaanid kolida, said päranduseks korteri? Ostame üleliigse
vanakraami/raamatud.
Tel 5649 5292.

Rakkekaevude kaevamine, puhastamine ja remont. Vajadusel
rõngaste vahetamine.
Tel 557 4792.

Vanavara, kulla ja hõbeda
kokkuost hea hinnaga Tartus! J.
Kuperjanovi 62. Raha kohe kätte!
www.emiliaantiik.ee
Vene kopikad, tsaariaegsed
mündid, paberraha, märgid,
medalid, ordenid jne. Erinevad
hõbedast esemed. Hindamine
tasuta! Tel 5590 6683.
Veneaegsed fotoaparaadid ja
objektiivid. Tel 5872 5458.

Sanitaartehnilised tööd.
Tel 5660 1567.
San-tehn torutööd, elektritööd
(boilerid, segistid, wc-potid,
ummistused). Tel 5349 9106.
Fekaalivedu, survepesu,
ummistuste likvideerimine.
Tel 558 8811, www.fekto.ee.
FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.

San-tehn tööd, boilerid, torud,
wc-potid, kraanid, veemõõturid, veeavariid. Tel 553 7638.
San-tehn tööd, kraanid, torud,
potid jne. Ummistused ja vee
avariid. Tel 5621 7955.

Firmade ost-müük, likvideerimine. Tel 5612 8387.

Sind vaevab köha, nohu,
nahaprobleemid, bronhiit?
Külasta soolakambrit. Ettetellimisel 30 min seanss 4 €.
Tel 5353 0118.
Tervendamise ja harmoniseerimise seansid. Elena - energiaterapeut ja rahva ravitseja
(Moskva). Tel 5360 9798.

Igasugune ennesõjaaegne
kristall, klaas, portselan.
Tel 5893 8528.
Ikoonid, tsaariaegsed raamatud, medalid, fotod, portsigarid, märgid, hõbe! Raha kohe!
Tel 5649 5292.
Kollektsioonide ost – mündid,
paberrahad, märgid, vanad
postkaardid jne! Parim hind!
Tel 5649 5292.

Pühajärve, Otepää ja Lõuna-Eestiga seotud maalid al
100 € teos. Tel 5893 8528.
Raamatute ost Tartus ja Elvas.
Pakkuda võib kõike. Tulen ise
kohale, raha kohe kätte!
Tel 5649 5292.
Seisma jäänud firma.
Tel 5808 8088.

MÜÜK

Hauakivide ja plaatide valmistamine. Tel 5691 7488, www.
kiviraie.ee Sisestatud pilt: 88f3bb6e_luiged.jpg

Soodne fekaalivedu Tartus ja
Tartumaal, ka laupäeval-pühapäeval. Tel 5340 2060,
veodeestis@gmail.com

Tasuta kodumasinate ja vanaraua äravedu. Välja arvatud külmikud ja telerid. Tel 5386 9008.
Teen elektritöid. Tel 520 5016.
Teen sisetöid. Tel 5564 0712.

Kaardid ennustavad! Kogenud
ennustajad 24 h. Tel 900 1727,
ennustus.ee

Veneaegsed ja vanemad rahad,
medalid, ordenid, rinnamärgid,
dokumendid, postkaardid ja
palju muud. Kõik vana huvitab!
Tel 5872 5458.

Septikud, reoveemahutid, kaevupumpade müük ja paigaldus.
Tel 5306 5322, info@reovesi.ee.

Soojusvahetite läbipesu, boilerite puhastus, torutööd. Tel
5552 8525, tehnoth@gmail.com

Transport väikeveokiga (3x2 m),
ehitusmaterjalid, vana mööbel,
masinad, lammutuspraht.
Tel 501 6453.

Roosa kvarts kaelakee 19.99 €
(poehind 29.99 €). Kasuta ostmisel koodi: „ekspress“. benepood.
ee/toode/roosa-kvarts-kaelakee
Saunaahi (põhi ja lagi 10 mm,
seinad 8 mm). Teen ka tellimise
peale. Hind soodne.
Tel 5629 6070.

OST
Aabitsad, piiblid, nahkköited,
pisitrükised, dokumendid, jne.
Hea hind! Tel 5607 7449.
Aabitsad, piiblid, nahkköites
raamatud jm vanad raamatud.
Ost parima hinnaga!
Tel 5649 5292.

Kanalisatsiooni-, toru- ja elektritööd. Tel 735 3777, 5566 1888.
Kaubaveod ja kolimisteenused,
töötame iga päev. Tel 522 5196.
Kellassepp Annelinna keskuses.
Ehte-, prilli- ja
kellaparandus.
Patareivahetus
vaid 4 €!

Veame tasuta ära vanametalli,
kodumasinad, vanapaberi,
akud. Prahivedu prügimäele
5 €/m³. Tel 5825 9300.
Vedu ja kolimine, utiliseerimine, klaverid, laadijad.
Tel 5621 7955, kiiredkolijad.ee
Veo- ja kolimisteenus, linnas
9 €/h. Tel 521 2642.
Veo- ja kolimisteenus, utiliseerimine, laadijad, vedu üle Eesti
parima hinnaga. Tel 553 7638.
Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.

.ee/kuulutus

alates 1 €
Kõik tsaari- ja EW-aegsed märgid ning nõuka ajal kogutud
märgikarbid! Tel 5649 5292.

Vanad fotod ja fotoalbumid.
Paku ka fotoaparaate ja objektiive. Raha kohe! Tel 5649 5292.

Maalid, ikoonid, graafika
(ka nõuka perioodist). Muuda
kasutuna seisev kunst rahaks! Tel
5649 5292.

Vanad heliplaadid, plaadimängija ja kõlarid. Tel 5872 5458.

Ostan nõukaaegse või veelgi vanema ümmarguste või
ovaalsete kividega merevaigust
kaelakee. Maksan kuni 800 €.
Tel 5871 0351.

Enne 1944 raamatud al 5 €/tk.
Enne 1917 al 10 €/tk. Nahkköide
al 50 € raamat. Tel 5893 8528.
Hõbeda, ehete, müntide, märkide jne ost! Tasuta kojukutsed!
Tel 5803 6752.
Hõbedast lusikad, sõled, ehted,
pitsid jm. Kokkuostudest kuni
kaks korda parem hind!
Tel 5649 5292.

TEATED
Head kliendid! Lõunakeskuse Õmblustöökoda on taas
avatud. Asume Lõunakeskuses
uuenenud Maksimarketi vastas.
Ootame teid! Tel 523 3276.

VABA AEG
Kandlemees Sander - laulud ja
kandlemuusika su peole!
Tel 504 3202,
simmaniduo@gmail.com
Tantsuõhtu kesk- ja vanemaealistele 25.02 kl 17 Tiigi selstimajas ans Remix saatel.
Tel 5850 8091.

Vanad kindlustus-, reklaam- ja
ametiasutuste sildid. EW- ja
nõukaaegsed. Raha kohe! Tel
5649 5292.
Vanad raamatud, nõud, maalid, graafika, mööbel, sõled,
merevaigust ehted, mündid,
paberraha, postkaardid, fotod,
märgid, medalid jne.
Tel 5829 9810 ,
kristiinas95@gmail.com

Tule tähista sünnipäeva HipHop mängumaal. Tutvu lähemalt www.hiphopmängumaa.ee
Tel 526 1043.

Ajaleht OÜ, Ülikooli 1, 51003 Tartu
Toimetus 730 4535
Reklaam 521 3038
Kuulutused 730 4455
tartuekspress.ee
Vastutav väljaandja: Kaupo Torim,
511 6923
Peatoimetaja: Kaur Paves,
517 0933
Keeletoimetaja: Terje Jepiselg
Kujundaja: Priit Kivisoo
Reklaam: Malle Pastak
Reporterid: Kaspar Aug,
Meelis Kaldalu, Janari Kintsiraud,
Kadri Külaots, Rauno Põld,
Aet Rebane, Rasmus Rekand,
Sten Sang

Kopplaadur. Tel 502 5738.
Kõik väiksemad ja suuremad
elektritööd! B1-pädevusega
elektrik. Tel 513 7844
Likvideerime kanalisatsiooniummistusi 24/7 Tartus ja
Lõuna-Eestis. Tel 5886 6112,
www.hädaabi.ee

Kõige rohkem kuulutusi
soodsalt ja kiiresti!

Nõukaaegsete ehete, käevõrude, märkide, fotoaparaatide,
metallist mänguasjade jne ost.
Tel 5649 5292.

Uus vann vanasse vanni, garantii 3 a. Lisainfo tel 503 1943,
www.vannvannis.ee.
Kallid naised! Teen Teile püsimeigi. Korrektsed kulmud
raamivad silmi ja annavad näole
iseloomuliku ilme. Tel 5568 1620,
www.facebook.com/dianam.pmu

Veneaegsed ja vanemad
naiste ehted: merevaigust
kaelakee (maksan kuni 800 €),
sõled, prossid, vanad kuldja hõbeehted. Huvitavad ka
vanad raamatud, mööbel,
nõud, kujud, maalid ja palju
muud. Alati aus asjaajamine! Tel
5639 7329, Liina. Sisestatud pilt:
d2d06509_s-l1600.jpg

VHS-kasseti ja slaidide digitaliseerimine. Tel 5808 4419,
fortiusfoto@gmail.com

e-post: nimi@tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress
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väga SÕBR
3-ne 220*94*80
2-ne 180*94*80
1-ne 120*94*80

3+1+1

diivan 220*85*90
tugitool 81*80*95

KÕIK DIIVANVOODID VEDRUPLOKIGA!

569.270*185

al.

459.-

3+2+1

599.-

207*242

699.-

3+1+1

diivanvoodi
voodimehhanismiga +
tugitool +
reguleeritav tugitool
elektri süsteemiga

989.-

PARIMAD PAKKUM
kahe pesukastiga
235*172*95 (210*165)

SUPERH

ISED!
178*320*178

599.-

425.-

!
IND
240*110*85

270*150

425.-

230*140*80 (200*125)

299.-

246*143*80

599.-

439.-

310*210

195*109*82
(160*195)

345.-

120*200

205*120

199.-

198*90

RIIDEKAPID

79.-

159.-

200*90

199.-

R
SUPE HIN

KÖÖGIMÖÖBEL

D!

39.-

KAMPAANIA!

89.-

299.-

KUŠETID SUPERHINNAGA

DIIVANILAUAD

al.

227*96

539.kööginurgadiivan+
laud+ tumba+pink

398.-

199.-

299.-

90*200

UD
NÜÜD GIGANDIS AVAT !
KE
KODUTEKSTIILI NURGA

al.

159.-

229.-

TEKID è PADJAD è
VOODIPESUD è
LINAD è VOODIKATTED...
KAUPA NII SUURTELE KUI KA VÄIKESTELE!

SEKTSIOONID

al.

99.-

199.200*170*40
184*180*50

275.-

200*271*52

189.-

189.-

LIHTNE JA MUGAV JÄRELMAKS! KASUTA VÕIMALUST!

Tartu • Teguri tn. 39 • Mööblikeskus
E-R: 10.00-19.00 • L-P: 10.00-16.00

tel.: 776 0201
tel.: 59 123 302

