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OUTLETI

LISASOODUSTUS
kogu kaup

-20%

magamisaseme mõõdud:
140x200 cm
värvid: vaarikalilla, tumehall,
beež, oranž, tumepruun

*

6.03-18.03.2017

*lisasoodustus ei laiene reklaamis toodud pakkumistele

VOODI
STYLE 76746

NURGADIIVANVOODI
COMEDY
230x167x73 cm

247€

399€ 99€
540€

KUMMUT
UNIT 92139
160x48x82 cm

239€

157€

INTER MADRATSID
-25%
VEDRUMADRATS

DIIVANILAUDADE KOMPLEKT
ROUND 114101
78x78x35 cm

127€

69€

INTER BONNEL
80x200x18 cm
www.common.ee
Kontakt:
tel: +372 731 1111
e-mail: e-pood@common.ee

Tööstuse tee 8, Tõrvandi alevik
Ülenurme vald, 61715 Tartumaa
Lahtiolek kampaaniaperioodil:
E-R 9:00-18:00 L 10:00-14:00

102€

77€

1 kg
2 kg
3 kg

KONTROLL ja HOOLDUS
asjatundjatele!

KUI TIHTI PEAB TULEKUSTUTEID KONTROLLIMA?

1 AASTA TAGANT

Tulekustuteid, mida hoiate AUTOS,
veesõidukis või välistingimustes.

Kontrolli eesmärk on tagada tulekustuti
hea töökord, ohutus ning vastavus tootja
poolt ettenähtud tehnilistele nõuetele.

MIS ON TULEKUSTUTI HOOLDUS?

Kustutikontrolli käigus teostatakse
kõik tootja poolt ettenähtud kontrolli
toiminguid.

Vahetatakse kuluosad ja teostatakse
katsed, et tagada tulekustuti töövalmidus.

Too tulekustuti hooldusesse kohe, kui:
- oled seda kasutanud;
- kontrolli käigus ilmnesid puudused,
mistõttu ei saa olla kindel, et tulekustuti

oleks töökorras ja ohutu kasutajale;
- jõuab kätte perioodilise hoolduse /
survetesti (5a /10a) tähtaeg.

Kampaania kestab
01.03–31.03.2017
Hind kehtib ainult
TAMREXi esindustes.

Mitmete madalama kvaliteediga pulberkustutite perioodiline hooldus saabub juba
5 aasta möödudes.

KES SAAB TULEKUSTUTIT KONTROLLIDA JA HOOLDADA?
Tulekustutite kontroll- ja hooldustoiminguid
võivad teostada hoolduskeskused,
kellel on asjatundlikud spetsialistid,
vastav oskusteave, pädevus,
seadmed ja registreering MTR-s ning

inspekteerimisasutuse heakskiit. Hoiduge
juhuslike ja ebausaldusväärsete teenuse
pakkujate eest, kes ei oma vajalikku
pädevust, kuna nii ei ole tagatud
tulekustutite töövalmidus.

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

... manomeetri osuti rohelises ei garanteeri
tulekustuti töökorras olekut?

Hooldust teostatakse vastavalt tootja
poolt ettenähtud hooldusjuhendile.

Kõikide TAMREXi pulberkustutite hooldusvälp on 10 aastat.
100 % kindla
garantiimärgi
tagab
hoolduskeskuse
kuulumine Eesti
Tuleohutuspaigaldiste
Hooldajate
Keskliitu (ETHK).

... niinimetatud „kummihaamriga tulekustuti toksimine“
pole kustuti kontroll? See ei anna mitte mingisugust
kindlust, et su tulekustuti on töökorras
kui teda vaja peaks minema!!!

Kõiki tulekustuteid (v.a neid, mis asuvad
sõidukis või välistingimustes).

MIS ON TULEKUSTUTI KONTROLL?

(pulberkustutid)

KAS SINA TEAD, ET...

2 AASTA TAGANT

Kehtiva kontrollkleebisega varustatud pealtnäha töökorras tulekustutitelt
maha keeratud manomeetrid.

–35%

-10%

OSTA AUTOKUSTUTI SOODUSHINNAGA

Usalda tulekustutite

KUSTUT
I

KONTRO

3.24 €

LL

(Tavahin

d 4.98
€)

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
Maslovi 1

HAAPSALU
Ehitajate tee 2a

PAIDE
Pikk 2

JÕGEVA
Tallinna mnt 7

TÜRI
Türi-Alliku

RAPLA
Tallinna mnt 2a
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LUGEJA KIRI
Lõhkuma pudeliga või ilma?
Eelmises Tartu Ekspressis ilmunud artikkel Timuti-Kopli aiasõjast jätab meie maja rahvast kohatult
halva mulje.
Meie elanik Rein Leis lõhkus naabrite aia täiesti
omavoliliselt. Ei saanud ta selle eest pudelit ega midagi muud. Imestasin ka ise ja küsisin temalt, miks ta
nii tegi. Vastus kõlas, et tema sedasi otsustas ja ehitab
nüüd uue võrkaia. Kunagi oli ta tõesti rääkinud, et kui
remondiks läheb, tuleb oma materjaliga appi, kuid
miks äkki nii käitus, ei tea.
Mina ise ei joo samuti ei õlut, ei viina. Vahel palaval suvepäeval või saunas ehk luban omale kergema
karastusjoogi. Naabrite väidete ümberlükkamine aga
valaks ainult õli tulle. Linn ju teab, kuidas nad alatasa
millegi peale kaebavad. Lootsin, et ajakirjanik Kärt Rebane on erapooletu, kuid kahjuks tundub, et seekord
mitte.
Jaak Raig
Timuti 9 KÜ esimees
Raig on aastakümneid ohjeldamatult joonud. Ta on
nii kõva mees, et tema alkoholi tarbimise näitajatega suudavad ehk ainult
tolli põletusahjud võistelda.
Mina temaga koos joonud
pole, aga Leisiga on nad
küll juba mitukümmend
aastat tuttavad. Iseenesest
probleemi siin pole – iga
inimene ise teab, mida eluga teeb. Jah, joodikuid nende õue peal ikka töllerdab,
kuid naabreid nad otseselt ei sega.
Siiski, mõned aastad tagasi korjas naabrinaine plangu taga rahulikult marju, kui teisel pool aeda järjekordne prassing käis. Selleks tarbeks kasutavad nad
garaažikatust terrassina. Ühel hetkel vuhises pudel
napilt naise kõrvast mööda. Kindlasti polnud see tapmiskatse, kuid just nii asi välja kukkus. Ei tea muidugi,
kui tugev kolju naabritaril on, aga võib-olla oleks seal
laip taga olnud.
Artikkel iseenesest oli väga lahe, sain palju naerda,
aga mis mulje võib jääda inimesel, kes asjast midagi
ei tea? Rõhuasetused on täiesti valed, probleemi sisu
ei kajasta see absoluutselt. Nii mõnigi tuttav mõtleb
ilmselt nüüd, et muidu ju nii normaalne inimene, kuid
kust ta selle aja võtab mingite hulludega sõdimiseks?
Lahendus oleks ju iseenesest lihtne: rajada kahe krundi vahele korralik tõke, et kogu see saast meile selga ei
vajuks. Aga edasine sõltub juba naabrinaise aktiivsusest:
linna tegematajätmised jõuavad kindlasti kohtusse.
Aare Pehk
Kopli 26b omanik

Miljon pole KOMMIRAHA
Opositsiooni kriitika
kohaselt on linnavalitsus
Emajõe kalda kindlustamisel rahaga liiga laia
lauaga lahminud.
Selle aasta eelarvesse on Atlantise ja Kaarsilla vahelise lõigu rekonstrueerimise tarbeks
planeeritud 200 000 eurot,
kuid varasemas õiendis hinnatakse maksumuseks miljon.
“Selles faasis me olime natuke
ennatlikud ja tuginesime eskiisprojektile,” põhjendas reformiparteilasest abilinnapea
Valvo Semilarski. Tänased hinnangud näitavad, et kogu tööde
maksumus on kokku suurusjärgus 700 000 eurot.

Keskkooli
trigonomeetria
Ettevõtjast IRLi saadiku Jaak
Niguli sõnul teeb aga muret
see, et linnavolikogu komisjoni tullakse väga läbitöötamata
tooreste ettepanekutega. “Miljon on suur raha,” sõnas ta. “Kui

tulla lihtsalt rahanduskomisjoni ja öelda, et meil on vaja üks
miljon siia ära paigutada, siis
ma arvan, et see ei ole õige.”
Niguli hinnangul piisaks
keskkooli trigonomeetriastki,
et tulevase ehitise kubatuur
välja selgitada. “Ma arvan, et
meie linnavalitsuses on piisavalt keskastme ametnikke, kes
oskaksid arvutada mahtu. Võtad natuke ette, arvutad selle
betooni kubatuuri läbi kas või
orienteeruvalt, siis saad betooni hinna ja siis me saaks
umbeski teada, palju maksab
see kaldakindlustus,” soovitas
ta.
Niguli enda esialgsed arvutused tõid tulemuseks kolm
korda väiksema summa. “See
loomulikult teeb ettevaatlikuks
ja pärast, kui tutvustati juba
nii-öelda paremat projekti, tuligi välja, et olidki väga suured
lõtkud nendes numbrites,” kurtis ta. “See ei ole mingisugune
kosmoseteadus, et oleks see väike kubatuur läbi arvutatud.”

Semilarski väitel tuleb selleks, et protsessidega graafikus
püsida, teinekord saabuda komisjoni ette eskiisprojektiga,
mille põhjal on majanduslikke
hinnanguid väga raske anda.
“Kindlasti saame täpsed numbrid teada ikkagi riigihankega,”
lubas ta.

Kargas poegadega
IRLi fraktsiooni juht Jüri
Kõre rõõmustas samuti, et
projekt teostatakse kolmandiku võrra odavamalt, kui
linnavalitsus seda teha soovis.
Teisalt on Kõre sõnul segane,
millises seisus praegune kaldakindlustus ikkagi on. “Korduvalt on räägitud abstraktselt sellest, et spetsialistid on
teinud ekspertiisi. Ühegi spetsialisti nime ei ole nimetatud,”
kahtlustas ta.
Et oma silm on kuningas,
võttis Kõre nõuks vaidlusaluse koha ise üle vaadata. “Kuna
rahanduskomisjoni liikmed nii
veendunult rääkisid, et kalda-

PVC-akende kampaania

6.-17. märts

kindlustus on kohe vette vajumas, siis ma käisin ka kohal ja
võtsin kaasa oma kaks poega,
kes on minust tugevamad,”
meenutas ta. “Me siis hüppasime ja proovisime, et äkki õnnestub tekitada maalihe ja asi
on sellega lahendatud. No ei
liikunud.”
Kuna varem või hiljem tuleb
töö siiski ette võtta, soovitas
Vabakunna esindaja Jüri-Ott
Salm siduda ehitus kesklinna
planeeringu raames kaldale
kerkiva riigimajaga. Semilarskigi sõnul on kogu piirkonna
ühine arhitektuurikonkurss
plaanidest läbi käinud. “Nendes
küsimustes täna ühisosa arendajad omavahel pole leidnud,
aga loodan, et see lähitulevikus
selgub,” ütles abimeer. “Oleme
ka kohtunud mõne arendajaga,
kes on väljendanud mõtet, et
võib-olla oleks tark oodata, aga
tegelikult meil ei kannata seal
midagi oodata. Need protsessid
iseenesest üksteist ei sega.”
KAUR PAVES

AS Sangar on olnud Eesti juhtiv triiksärkide
tootja juba 60 aastat. Alates 2015.aastast
kuulub Sangari kontserni ka Rootsi
särgibränd Oscar of Sweden.

Loome Sangaris uue väikese rätsepatöökoja, kus sünnib
järgmiste hooaegade mood.

puhul erakordne

TULE MEILE RÄTSEPAKS
Me usaldame Sulle tootenäidiste, mõõdusärkide
ja väiketellimuste õmblemise. Kas see võiks olla
Sinu unistuste töö?
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Ootame Sind, kui
• Sa oled heade oskustega, tähelepanelik

ja kiire

• Sa tahad areneda ning töötada

professionaalide meeskonnas

• Sul on rätsepa haridus või eelnev

töökogemus rätsepa või õmblejana.

Pakume Sulle
•
•
•
•
•

Alates 1958

TARTU MÜÜGIESINDUS:
Riia 128, E-R 9.00-18.00

tel. 744 1129
tartu@aknakoda.ee

Põnevat tööd väikeses meeskonnas
Stabiilset sissetulekut
Kaasaegseid töö-ja olmetingimusi, vajadusel täiendõpet
Tööaega E-R kl 8.00-16.30
Hoolitseme Sinu tervise eest, meie töötajatel on
sportimisvõimalused spordiklubis Arctic.

Täpsem info:

www.aknakoda.ee

Asume Tartus, Sõpruse pst. 2
Kandideeri CV-Keskuse kaudu või saada CV meilile personal@sangar.ee
Lisainfo: tel. 7 307 300 ja www.sangar.ee
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Riik rapib uhhuu
portaali võõrustajaid
Lastele lapiku maa teooriat tutvustanud waldorfgümnaasiumile on
riigivõimul ootamatult
palju etteheiteid, kool
tõotab kiiret paranemist.
Tartu Ekspressi anonüümne
vihjemootor Tarmo märkas
koolile 2016. aasta lõpul vormistatud riikliku haridusjärelevalve õiendit, mis sedapuhku
osutus tavalisest tunduvalt
kriitilisemaks. “Viimaste lapiku maa uudiste valguses on
seda ja selles tehtud ettekirjutusi kõnekas lugeda,” arvas
Tarmo, viidates kooli hiljuti
väisanud ja õpilastele esinenud
sõgeportaali Telegram eestvedajale ja populaarse koomiksi
“Nokuonu seiklused” autorile
Hando Tõnumaale.

Hindeid ei panda
Maavalitsuse hariduse järelevalve peaspetsialistil Imbi
Sildnikul on aga mullu riigieksamite arvestuses Tartu koolide seas seitsmendaks jäänud
(edestati vaid venekeelset Annelinna gümnaasiumi ja erivajadustega Herbert Masingu
kooli) waldorflastele omajagu
etteheiteid. Nimelt pole koolis kehtestatud töökorralduse
reegleid ning asjaajamiskord
vajab muutmist ja täiendamist.
“Gümnaasiumi põhikirjas ei
ole sätestatud hariduslike erivajadustega õpilaste klasside ega
rühmade tegutsemist, esimese õpilasesinduse valimise ega
esinduse põhimääruse heakskiitmise korda,” märkis Sildnik.
“Samuti ei ole esitatud kooli asjaajamise aluseid ja puudub põhikirja muutmise kord.”
Veel enam, põhikirja on sattunud ka sätteid, mis kehtivate õigusaktidega teps mitte
kooskõlas pole. “Näiteks ei ole
õppenõukogu pädevuses õppeaasta ja -perioodi kestuse
ja koolivaheaegade kehtestamine, ettepanekute tegemine klassi täituvuse piirnormi
muutmiseks ega õpilase koo-
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LAUSEGA
Toidugurmaanid
talvepealinna

hinnatuks kohvik-resto JOP
Antonius.

13. märtsist läheb Otepää
piirkonnas käima heade
maitsete festival „Otepää
maitsed“ Valgamaal, kus toidugurmaanid saavad kahe
nädala jooksul proovida kohalikust toorainest kolmekäigulist menüüd.

Jumalakotta varjule
2. märtsil avastati, et Arhitekti tänava maja eest on
ärandatud Volkswagen Golf.
Räsitud auto leiti Tabivere
vallast kiriku kõrvalt parklast.

4

päästeteenistuse medalit tõid tänavu silmapaistva
vapruse eest Tartusse Aleksandr Keerd, Georg Vann,
Märt Leesment ja Kristjan
Rohelpuu.

Olukorda passib ilmestama staarkülalise Hando Tõnumaa enda koomiks, mille kohaselt on vandenõud
sedavõrd päevselged, et keegi ei suuda neid uskuda.
list väljaarvamiseks,” selgitas
Sildnik. Samuti on riikliku õppekavaga selges vastuolus tava,
et õpilased hindelisi tunnistusi
alles alates üheksandast klassist saavad. Sinnamaani saavad jütsid õpitulemuste kohta
ainult kirjeldavat sõnalist tagasisidet.
Samas toonis läheb tagasiside edasi ja kõik puudujäägid
leheveergudele ei mahugi. Ei
tegutse haridusmekas nõukogu ega eksisteeri kehtivat
arengukava, samuti pole tehtud järjepidevat sisehindamist.
“Kodukorras ei ole kehtestatud
õpilaste ja vanemate hindamisest, päevakavast ega tugi- ja
mõjutusmeetmete rakendamisest teavitamise korda,” lisas
Sildnik. Ühtlasi on regulaarselt jäänud läbi viimata arenguvestlused.

Ebapädevad
pedagoogid
Mis aga veelgi hullem, waldorfgümnaasiumi õppekava ei
ole kooskõlas riiklikes analoogides sätestatuga, näiteks ei ole
põhikooli õppekavas esitatud
valikainete ja võõrkeelte valikut. “Põhikool võib korraldada
õpet viisil, kus riikliku õppekava esimese ja teise kooliastme
õppetulemusi ei taotleta vastava kooliastme lõpuks ja need
tuleb saavutada põhikooli
lõpuks,” vahendas Sildnik SA

Innove eksperthinnangut.
“Muus osas peab kooli õppekava vastama riiklikes õppekavades määratule.”
Muret tekitab ka personalivalik, nimelt ei vasta 35-st pedagoogilisest töötajast tervelt
üheksa kvalifikatsioon kehtestatud nõuetele. Seirest ilmneb
ka, et erakooli pidaja on haridus- ja teadusministeeriumile
valetanud, kinnitades 2014.
aastal nõuetekohaste õpetajate
olemasolu – tegelikult puudus
juba siis viiel pedagoogil kvalifikatsioon.

Muutuste teel
Direktor Anu Vaagen sõnas
aga, et järelevalve õiendit iseenesest kriitiliseks pidada ei
saa, sest see vaid konstateerib olukorda. Koolijuht jättis
punkthaaval välja toodud etteheited küll eraldi kommenteerimata, kuid märkis üldjoontes, et praeguseks on suurem
osa ettekirjutustest täidetud
ning tööga jätkatakse.
Vaagen rõhutas, et tema täidab juhataja kohta esimest
aastat ja vahetunud on ka ülejäänud juhatus. “Suhtun järelevalve väljatoodud ettekirjutustesse positiivselt, sest see on
aidanud saada meil väga hea
ülevaate kooli hetkeolukorrast ning süsteemselt tegeleda
parendamisega,” resümeeris ta.
KAUR PAVES

Väärtusi põlistades
TÜ eetikakeskus kuulutas
avatuks 2017. aasta konkursid “Hea kool kui väärtuspõhine kool” ja „Hea lasteaed
kui väärtuspõhine lasteaed”,
kuhu saab lemmikharidus
asutusi esitada 8. maini.

Oh sa poiss
Saksa kultuuri instituut alustab järjekordse tasuta saksa
väärtfilmide sarjaga, andes
avapaugu täna kell 19 Jan
Ole Gersteri 2012. aastal valminud tragikomöödiaga „Oh
sa poiss“.

Maitsvatest
maitsvaimad
Maitseelamuste kuu „Maitsev Tartu“ parimaks erimenüüks hindas žürii restoran
Polpo kolmekäigulise eripakkumise ja külastajate
lemmiku erikategoorias
osutus kõige kõrgemini

SÄHVATUS

Rahvatantsijate
koorekiht
12. märtsil kell 18 toimub
Vanemuise kontserdimajas
galakontsert, kus esinevad
peaaegu kõik linna täiskasvanute rahvatantsukollektiivid.

Veel busse
Lux Express suurendas alates
3. märtsist nõudluse kasvu ja
eelseisva koolivaheaja tõttu
Tallinna ja Tartu vahel väljumiste arvu – mitmel kellaajal
läheb täistunnil bussijaamast
teele ühe bussi asemel kaks.

Tervisemeka
Raatusesse
Linna kavatsuste kohaselt
kerkib Fortuuna, Põik, Raatuse tänava ja Narva maantee vahelisse kvartalisse
nüüdisaegne tervisekeskus
koos parkimishoonega.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

MÕTELDA ON MÕNUS: kuidas ikkagi saab soolapeekon sisaldada nisu, rukist, piima ja sinepit? 

AUGUST LUMM

Naiste saapad SOODSALT kasuta võimalust!

-25%
www.magaziin.ee
RINGTEE 10, Tartu
E-R 9-19 L 9-16 P 10-15
Pakkumine kehtib 02.03.-29.03.2017 või kuni kaupa jätkub.

Piltidel on illustreeriv tähendus.

kliendikaardiga
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Palametsa
pajatused

413.

Põrandal väänlev naisekeha võitis kultuurikriitik Sten Sanga heakskiidu. 

ANDRES KEIL

Armastusest tulvil
süda seljatab kiriku
Sadamateatris etenduv
Taani filmirežissööri Lars
von Trieri kultusteos
„Laineid murdes“ murrab
nii südameid, peresidemeid kui ka kiriku kaljukindlat võimu.
Marian Heinati mängitud
Bess kilkab suurest rõõmust,
kui vastne abikaasa Jan (Ivo
Uukkivi) temast juba pulmaööl õige naise meisterdab.
Publiku paneb kergelt mui
gama nooriku siiras imestus,
kuidas ikka meesterahvas
sealt altpoolt paisub nagu kevadine kurk. Õnneks rahustab
sõbranna (Katrin Pärn) naise
kiirelt maha – see juhtub iga
isasega ja midagi iseäralikku
polevatki.

Ajutine Valitsus andis
välja määruse ühendada
Lõuna-Eesti Eestimaa kubermanguga üheks Eesti
rahvuskubermanguks.

Haiged usumehed
Tegevus ise leiab aset seitsmekümnendatel Põhja-Šotimaal, kiriku käsk on püha
ning Bessi liit naftaplatvormil leiba teeniva Janiga pole

soositud. Seda tugevam peab
olema noore naise veendumus oma armastuses, et pöörata selg usutegelaste heakskiidule.
Lavastust jälgides ohkasin
mitmeid kordi kergendusest,
et Maarjamaal enam püha veega pritsijatel sellist võimu eraelu üle pole. Ei kujutaks hästi
ette, kuidas tänasel vabal ajal
keegi tuleks ette kirjutama,
kellega võib ühte heita ja kellega mitte.
Minu suureks meelehärmiks saab vaene Jan juba üsna
etenduse alguses naftapuuriga
kena tohlaka vastu pead ning
pannakse haigevoodisse kosuma. Olgu ära öeldud, et voodis
lamavat näitlejat on enam kui
igav vaadata. Aga stsenaarium
näeb ette vedelemise ning
Uukkivi lebabki tubli poolteist
tundi seotud peaga linade vahel.
Mõnel harval hetkel saadab
vaid oma naist teiste meeste
juurde ning vaene Bess kuu-

labki peast koputada saanud
abikaasat. Jookseb mööda
kahtlaseid mehi ja saab kahtlase naise maine külge.

Julm saatus
Lemmiku tiitli annan seekord Katrin Pärnale. Mõni
naine peab nii vähe tegema,
et sümpaatne olla. Isegi, kui ta
lavalaudadele nuttes pikali heitis, puhkas silm tema kaunil
kujul. Ja uskuge mind: ühelegi
mehele ei meeldi nutta lahistav
naine.
Murtud lainete üldine toon
jääb siiski süngena kummitama ning eriliselt kriibib hinge
invaliidiks jäänud Jani appikarje. Miks naine juba teda ei
jäta, kuna kasutu tombuna ei
tunne ta end enam mehena
ega saa kaasale mitte midagi pakkuda? Või noh, pakub
vaatemängu krampide näol
ja võimalust endal mähkmeid
vahetada. Elu on vahel kirjeldamatult halastamatu.
STEN SANG

Täna algab
uus elu

ROBERT CAISLEY
LAVASTAJA: IVO EENSALU

Küüni 5b, TARTU

E–N 11–22, R–L 11–23,
P 12–22

Tiibeti, tandoori ahju ja in

Päevapraad E-R kl 11-15
India 4.50 €, Tiibeti 3.60 €

dia restoran

Päevasupp 2€

Tel 740 1606, 5668 3044, kam296@hotmail.com

restoranhimaalajajutud

himaalajajutud.ee

RAIVO RÜÜTEL,
KÜLLI REINUMÄGI,
EDUARD SALMISTU,
ALEKSANDER OTS

21.03. Vanemuise Teater s/m 19.00
10.04. Põlva Kultuurikeskus 19.00
22.04. Otepää Kultuurikeskus 19.00
23.04. Võru Kultuurimaja 18.00
Piletid müügil Piletilevis, Piletimaailmas
ja kohapeal.

VANA BASKINI TEATER

facebook.com/
vanabaskiniteater

POLIITIKA
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Uuno Kivilinnast

Kes kingiks Kerstile käärid?
Palun Keskerakonnal kiirustada minu ametlikult liikmeks
võtmisega, muidu jääte valimistel väärt häältemagnetist
ilma. Kaheeurose liikmemaksu tasusin ju juba ammu. Mingi kaks senti surmale võlgu
vanaeit võttis mu dokumendid
kontoris vastu ja lubas Tallinna saata. Huvitav, kas jalgsi?
Siiski ei ole praegu sobilik
hetk naisterahva tõrvamiseks.
Eilse tähtpäeva puhul tõmbasin oma majal traditsiooniliselt juba pimedas nii Eesti
kui Tartu lipu üles – lastagu
või lahti. Peaksin ikka tõeline
mölakas olema, kui pärast kõike seda, mida daamide heaks
teinud olen, nüüd selle žesti
vahele jätaksin. Kahjuks sundis majahaldur Andres mind
juba kell pool üheksa lipud
maha võtma, kuigi ükski seadus nende lehvitamist ei keela.
Ju ta siis naisi ei austa.

NATO tegutseb viimasel ajal
väga võimsalt – nad tulevad
meile Venemaad ähvardama
koguni kümne tankiga! Ühes
Teise maailmasõja suuremas
lahingus osales tuhat tanki. See
praegune kogus ei aja Putinit
isegi muigama. Mida teeb sääsk
elevandile? Pole mõtet härja ees
punase rätikuga vehkida.
Eesti Laulu finaalkontserti
vaadates tekkis küll küsimus,
mis riigis me elame. Eesti keel
on üks ilusaimatest maailmas
ja oleme uhked oma laulupidude üle. Saan aru, et suhtlustasandil läheb ka inglise
keelt vaja, kuid miks peab meie
imelist riiki üle ilma võõrkeeles reklaamima? Laulgu siis
juba vene keeles, niikuinii on
selle rahva esindajaid pool riiki. Mina õppisin koolis saksa
keelt ja siis õpetati, et kui tahad, et see kõlaks nagu inglise
keel, võta kuum kartul suhu.

OÜ DOZ

PUIDUST UKSED

Väike-Kaar 41b Tartu
Info: 53424063
www.doz.ee

TREPID
AKNAD

AS OY SÕIDUAUTODE ja
DL KAUBIKUTE
A
S

KEEVITUSTEENUS

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

• malm
• alumiinium
• roostevaba

ILA

Nii tavalisel tööpäeval kui vabariigi aastapäeval on see alati
ühesugune, nagu oleks keegi
juuksepahmaka kirvega maha
löönud. Riigi sajandaks juubeliks soovitaks tal tulla Tartusse
Anne juuksurisse, kus naabrimemm Irina Andrejeva mullegi
on imelisi lõikusi korraldanud.
Kaljulaiu puhul aga meenub
vene talupoegade komme, kus
topiti kauss pähe ja kõik, mis
näha jäi, lõigati maha.
Ega see Evelin Ilvese poisipea
ka just suurem asi vaatamisväärsus polnud. Rahvariidedki
maksavad vist vähem kui stiilne
õhtukleit. Kas me siis polegi veel
Euroopa viie rikkama riigi sekka
jõudnud, et meie esindajad sellistes kaltsudes käima peavad?

RAV

Meie muidu veetleval
presidendimutil pole
minu arvates just kõige
kaunim soeng.

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

BETOONI

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

EESTI PANK KUTSUB SULARAHA
TURVAELEMENTIDE KOOLITUSELE
Räägime 50eurose uuest kujundusest ja turvaelementidest
Anname ülevaate võltsingutest
Jagame kaasa infotrükiseid
Loeng on tasuta
Registreerimine hiljemalt 14. märtsil: leanyka.libeon@eestipank.ee või 668 0959.

RAV
ILA

•
•
•
•

Alates 4. aprillist on ringluses uued 50eurosed. Ootame kaupmehi
uusi 50euroseid tutvustavale loengule
16. märtsil kell 12 Tartus AHHAA teaduskeskuses (Sadama 1, Tartu)
16. märtsil kell 15 Jõgeva raamatukogus (Lai 4, Jõgeva)

BETOONI

Saadaval palju teisi mõõte.

Vaata lisaks: www.uus-euro.eu

6

VABA AEG

Neljapäev, 9. märts 2017

KINO

EHITUS

CINAMON

Sanitaar- ja kapitaalremont, ka
elektri- ja torutööd. Ehitus ja
lammutustööd. Tel 5837 2544.

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
Aiameistrid - piirdeaedade
ehitus, müük ja hooldus.
Võrkaiad, puitaiad, väravad,
automaatika. Tel 5907 1680,
www.aiameistrid.ee

10.–15.03 kell 17.10; 16.03 kell
17.05 Jackie
10.–14.03 kell 13.15; 15.03
kell 13; 16.03 kell 11.45 Koera
elu mõte
10.–14.03 kell 15.30, 18,
20.10, 22.30; 15.03 kell 15.15,
17.40, 20.10, 22.30; 16.03 kell
13.50, 16.20, 18.10, 20 Kong:
Pealuu saar

10.–15.03 kell 14.40, 19.30,
22.10; 16.03 kell 14.30, 17.15,
22.30 Logan
10.–12., 14.03 kell 12.20,
14.15, 15; 13.03 kell 11.30,
14.15, 15; 15.03 kell 12, 14,
15; 16.03 kell 12.20, 14.10, 15
Loheloits
10.–16.03 kell 16.30 Novem
ber
10.–16.03 kell 18.45 Viisküm
mend tumedamat varjundit

17.03 kell 12.15 Keskpäe
vamuusika veerandtund,
esineb Anna Humal (orel)

10.03 kell 20 Paul Neitsov

Katlamajad ja katlasüsteemid,
ventilatsioonitööd.
Tel 5660 1567.

11.03 kell 19 Lauri Kadalipp

KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU

17.03 kell 20 Emeriit Brass

10.–15.03 kell 21.15; 16.03
kell 21.30 Minu pimekohting
eluga

18.03 kell 20 The Jingles

LINNARAAMATUKOGU

POLPO

10.–14.03 kell 12.40, 16.10,
18.10, 20.20; 15.03 kell 12.40,
16, 20.20; 16.03 kell 12.10,
16.10, 19.15, 21.45 Sangarid

16.03 kell 19 Johanna Eendra

kuni 18.03 Leif Laaksoneni
fotonäitus Rambivalguses ja
-varjus

RISTIISA PUBI

kuni 25.03 näitus Unistuste
tappev kasvamine

11.03 kell 21.30 Nedsaja Küla
Bänd

kuni 25.03 näitus Mart Kiirats
ja Mats Mõtslane

16.03 kell 21.30 Blue Dreams

kuni 25.03 näitus Eesti Kultuur
kapitali kirjanduse sihtkapi
tali 2016. a. aastaauhindadele
kandideerivatest teostest

10.–15.03 kell 22.20 Suur
Hiina müür
10.–16.03 kell 13.40 Vastu
mürk tervisele
16.03 kell 19, 21 Erilinastused:
Kaunitar ja koletis
15.03 kell 18, 19 Erilinastu
sed: Laulupesa muusikavi
deod
16.03 kell 21.15 Eellinastus:
T2 Trainspotting

KONTSERT
BIG BEN PUB
11.03 kell 21.30 Mode
17.03 kell 21.30 Tip Malts
18.03 kell 21.30 Absolute
EDISON
9.03 kell 21.30 Andero Aland,
Eliisa Seedre ja Andres Vago

18.03 kell 21.30 Freddy To
mingas & Riff
TARTU LOOME
MAJANDUSKESKUS
13.03 kell 18.30 Elurütmid
– tantsu-ja helirännak Triinu
Tauli ja Denis Kucheroviga
TUBINA SAAL
16.03 kell 18 René Eespere
autorikontsert
VANEMUISE
KONTSERDIMAJA
10.03 kell 19 Heino Eller 130.
Modernist & rahvakunstnik
11.03 kell 19 Ott Lepland
12.03 kell 18 Tartu linna rah
vatantsu galakontsert

Katuse- ja fassaaditööd, vun
damendi remont ja soojustami
ne. Eramud, korteriühistud.
Tel 5649 4929.
Katuste ja puitfassaadide ehi
tus- ja remonditööd.
Tel 515 7062.

kuni 25.03 raamatunäitus Minu
lapsepõlv. Nostalgiaretk 90ndate laste- ja noortekultuuri
TAMMELINNA
RAAMATUKOGU

Korteri remont, maalritööd,
siseviimistlus Tartus.
Tel 5364 6858.

kuni 16.03 fotonäitus Põnev
tööpäev

Korstnad ja katused. Töö kiire ja
korralik. Garantii. Tel 5625 1750,
outomeli@gmail.com, tomeli.ee

MUU

ÜÜRILE VÕTTA
2-3-toal korter. Tel 5561 4114.

Tel 7 420 240
504 1390
www.robinson.ee

Kinnisvarateenused aastast 1997

2-toal korter Kavastus Luunja
vallas Tartumaal (55,8 m², täielikult renoveeritud, 31 000 €).
Tel 5844 0230.

Otsin kuiva kütteta laopinda
raamatute hoidmiseks.
Tel 53 852 304.

KOOLITUS

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

2-toal mug korter Kaunase pst
46 (eh 1980. a, üp 49,2 m², 1/5,
E, rõdu, renoveeritud, 58 900 €).
Kutseline maakler Sirle Uiga,
tel 526 4198, www.aadlivillakv.ee

AM-, A-, B-, BE-, C-, CE-kat
lõppastme- ja järelkoolitus.
Veokijuhi ameti- ja ADR-kursu
sed. Tel 507 8230, soiduoppe@
gmail.com, www.sõiduõppe.ee,
Kalda tee 30

Maja Nõos (üp 92,9 m², kinnistu
1494 m², 55 000 €, tingi).
Tel 5622 4802.

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

KINNISVARA OST
Kogenud mees teeb betooni
tööd. Vundamendid, seinad,
vahelaed, monoliittrepid,
montaaž ja monolitiseerimine.
Töö kiire ja kvaliteetne.
Tel 5625 4171,
monoliittrepp@gmail.com

kuni 20.03 fotonäitus Talvine
pööripäev

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

2-toal korter Pepleri tn.
Tel 5841 7373,
eksvahendus@gmail.com
Korterid, majad, majaosad

NÄITUS

10.–15.03 kell 21.30 Lõvi

ÜÜRILE ANDA

Otsime oma klientidele erinevaid
üürikortereid, maju, majaosa
sid ja tube Tartus ja maakonnas.
Aadlivilla Kinnisvara OÜ,
tel 520 8603, 786 8087, Laura.
www.aadlivillakv.ee

ÜLIKOOLI KOHVIK

kuni 20.03 Rukkilille laste
aia laste loovtööde näitus
Talvejälg

Veeäärne maatükk, kuni 50 km
Tartust. Tel 5382 4774.

Ehitus, remont, siseviimistlus.
Pikaajaline kogemus. Tel
5622 9840, meelis@kevori.ee.

11.03 kell 16 Hüüd ja Hääl

JAZZKLUBI

Vana talukoht koos maaga Tartu lähistel. Hooned võivad vajada
remonti. Tel 508 0065.

1-toal korter. Tel 503 2345.

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

18.03 kell 16 Schein, Schütz ja
Biber – Sacred Concertos

Suvila, mis vajab taastamist (ei
ole veel kokku kukkumas) Vana-Ihastes (kuni 20 000 €).
Tel 5387 4848, kotkas27@hot.ee

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

16.03 kell 19 Tormis. Ka
lendrilaulud. Tütarlastekoor
Ellerhein ja Eesti Rahvus
meeskoor

10.03 kell 12.15 Keskpäe
vamuusika veerandtund,
esineb Anna Humal (orel)

Tartus ja maakonnas.

Väikesemahulised
ehitus-,
Aitame kinnisvara
remondija abitööd
teie kodus,
müümisel
ja üürimisel.
kontoris
jaKaru,
aias. Tel
2490,
Meelis
tel 5398
511 5949
info@koduexpress.ee
Ene Lina, tel 504 8379

742 0240 • www.robinson.ee

Kong: Pealuu saar

JAANI KIRIK

Siseviimistlus- ja remonditööd.
Ka väikesemahulised paran
dus- ja paigaldustööd.
Korterid,
majad, majaosad
Tel 5606
4572.

KINNISVARA MÜÜK

10.–15.03 kell 19.15 Kuuval
gus
10.–12., 14.–15.03 kell 11.30,
12.50, 17.20; 13.03 kell 12.50;
16.03 kell 11.30, 12.50 LEGO
Batman Film

Maalritöö, pahtlipritsimine,
värvimine. Tel 5820 1334,
info.kestoke@gmail.com

Kõik ehitus- ja renoveerimis
tööd vundamendist katuseni.
Tehnosüsteemid, projektid.
Tel 5820 2040.

3-toal korter Tartus. Raha olemas. Tel 558 1346.
Keskküttega korter Tartus.
Tel 5681 1160.
Kiirmüügi hinnaga 1-4-toal
renoveerimist vajavad korterid
Tartu linnas. Tel 5612 3726.
Metsakinnistud (ka läbiraiutud),
põllumaa ja raieõigus. Metsa
kinnistute ost ka koos hoone
tega, hüpoteegiga, looduskait
sealadega ja kaasomandiga.
Tel 523 4445.

LINNARAAMATUKOGU

Ostan maja Tartus. Vastu pakkuda 2-toal mug korter Tartus ja
maamaja + komp. Tel 5817 2199.

9.03 kell 18 Kirjandusõhtu, külas on Mehis Heinsaar, temaga
ajab juttu Maia Tammjärv

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

Kõik ehitustööd ühest kohast:
www.innover.ee. Tel 5904 2174.

KÜTE

2-toal korter Tartus.
Tel 558 1306.

Haluküte OÜ müüb lõhutud
küttepuid lahtiselt, võrgus,
konteineris + lõikamisjääke ja 3
m puud. Tel 504 3100.
Kuiv kase- ja okaspuu 30 cm
40 l võrgus. Okaspuu 2 € ja kask
2,30 € võrk. Vedu hinnas.
Tel 510 9337.
Kuivad ahju- ja katlapuud (50,
60 sm, veoga, väiksed kogused).
Tel 521 2015.
Kuivad kütteklotsid ja kami
napuud, puit- ja turbabrikett,
küttegraanulid. Vedu tasuta.
Tel 523 8332, 433 3130.

TORUTÖÖDE LUKKSEPA KOOLITUS

EESTI RAHVA MUUSEUM

13.03 –25.03.2017

15.03 kell 19 Raivo Tafenau
Trio
18.03 kell 18 Mari Kalkun
GENIALISTIDE KLUBI
10.03 kell 21 Winny Puhh &
Meisterjaan
17.03 kell 22 Marco Tasane

AVATUD ALATES 01. MÄRTS
LISAINFO JA REGISTREERIMINE:
7361834, katlin.virgo@khk.ee
või khk.ee/koolitus

REKLAAM
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TEENUSED

Kanalisatsiooni-, toru- ja elekt
ritööd. Tel 735 3777, 5566 1888.
Kaubaveod ja kolimisteenused,
töötame iga päev. Tel 522 5196.

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

Tel 514 2173

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!

Kellassepp Annelinna keskuses.
Ehte-, prilli- ja
kellaparandus.
Patareivahetus
vaid 4 €!

KOGEMUSED, MIDA SAATE USALDADA!

R.K.ÕIGUSBÜROO
KOGEMUSED, MIDA SAATE USALDADA!

raivo@kiisk.ee • 5333 0888

www.rkb.ee

Küttepuu (kask, lepp, 30, 40, 50
cm, laotud, veoga). Tel 557 6177.
Märg lõhutud kask koos veoga
(30-50 cm, min kogus 3 rm, hind
al 33 €/rm). Tel 5612 7434.
E T K N R 10.00 - 18.00 Telefon: 765 4202
Aadress: Ringtee 1, TARTU

HAUAPIIRDED VAASID PINGID

PAKUN TÖÖD
As Finak (Maramaal) võtab tööle
tisleri ja puitdetailide pah
teldaja-lihvija. Kasuks tuleb
töökogemus. Tel 730 3465,
ira@finak.ee
AS Lemeks Tartu pakub tööd
metsaveoauto juhile. Töö kahes
vahetuses Eesti piires, autoks
2017. a Volvo. Vajalik kehtiv
kutsetunnistus. CV saata palun
aadressil personal@lemeks.ee
13. märtsiks. Info tel 517 5141,
Mati Prok.

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ
Autoklaaside müük, paigaldus,
parandus, toonimine.
Klaasikahjude käsitlemine.

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

Autoromude tasuta äravedu
ning registrist kustutamine.
Tel 5391 7960.

Müüjale-teenindajale kellaja kullapoes. Vajalik inglise k
suhtlemise võimekus, tehniline
taip, kuna tuleb teha väikeseid
peenmehaanika töid. Väljaõpe
kohapeal. Tel 502 8248.

Boilerite puhastus, veemõõt
jate vahetus, san-tehnilised
tööd. Tel 5646 9025, 734 8044.
Dokumendifotod kojukutsel:
passile, ID-kaardile, jm dokumentidele. Tel 5669 9504.

Fekaalivedu, survepesu,
ummistuste likvideerimine.
Tel 558 8811, www.fekto.ee.
FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.

Kaubapesa Sõpruse pst 8. Ka
sutatud riided ja mänguasjad
-20%. E-R 10-18
Hauakivide ja plaatide valmis
tamine. Tel 5691 7488,
www.kiviraie.ee

1994.-2008. a sõiduautode
kokkuost. Väga kiired tehingud!
Raha kohe kätte! Tel 553 3060,
info@carus.ee

Odavad raamatud, muist
tasuta. E-L kl 11-15 Tartu Maarja
kirikus Pepleri 1. Tel 53 852 304.

Hõbe- ja kuld! Ehted, mündid,
pitsid, lusikad jne. Tulen kohale
ja tasun kohe! Tel 5607 7449.

MANGO ilusalong, Riia 69, Kat
rini iluteenused. Näohooldus,
maniküür, pediküür, depilat
sioon, geelküüned, püsilakk,
ripsmete, kulmude keemiline
värvimine, kinkekaardid.
Tel 5332 1021.

Vedu ja kolimine, utiliseerimi
ne, klaverid, laadijad.
Tel 5621 7955, kiiredkolijad.ee

Hõbedast lusikad, sõled, ehted,
pitsid jm. Kokkuostudest kuni
kaks korda parem hind!
Tel 5649 5292.

Ohtlike puude langetus, võ
rastiku, oksade piiramine jne,
korvtõstukit vajavad tööd.
Tel 5818 5222.

OST
Aabitsad, piiblid, teatmeteo
sed, dokumendid ja muud
vanad trükised. Raha kohe!
Tel 5607 7449.

Ikoonid, tsaariaegsed raama
tud, medalid, fotod, portsiga
rid, märgid, hõbe! Raha kohe!
Tel 5649 5292.

.ee/kuulutus

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

Vanavara, kulla ja hõbeda kok
kuost! J. Kuperjanovi 62, Tartu,
tel 5815 0312, www.emiliaantiik.ee
Veneaegsed fotoaparaadid ja
objektiivid. Tel 5872 5458.

VABA AEG
Kandlemees Sander - laulud ja
kandlemuusika su peole!
Tel 504 3202,
simmaniduo@gmail.com

Tantsuõhtu 10.03 kl 19.30 Tiigi
seltsimajas hea muusika saatel.
Tel 5850 8091.
Kalju Nageli maal. Palun pakkuda ka teiste kunstnike maale ja
graafikat. Tel 5803 6752.

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

Kauplus Inderlin ostab münte,
raamatuid, ehteid, hõbedat, fo
toaparaate jne. Tel 5803 6752.

Printerikassettide kiire täitmi
ne! E–R 9–17, Raekoja 13, Tartu.
Tel 744 1100, www.futari.ee
VHS-kasseti ja slaidide digi
taliseerimine. Tel 5808 4419,
fortiusfoto@gmail.com

Sanitaartehnilised tööd.
Tel 5660 1567.

Õunapuude ja hekkide lõika
mine. Tel 525 2862,
www.kobruleht.ee

San-tehn torutööd, elektritööd
(boilerid, segistid, wc-potid,
ummistused). Tel 5349 9106.

Ääre- ja tänavakivide paigaldus
Tartus ja Tartumaal.
Tel 5608 1282, www.roadlink.ee

Kollektsioonide ost – mündid,
paberrahad, märgid, vanad
postkaardid jne! Parim hind!
Tel 5649 5292.
Kõik tsaari- ja EW-aegsed mär
gid ning nõuka ajal kogutud
märgikarbid! Tel 5649 5292.
Maalid, ikoonid, graafika
(ka nõuka perioodist). Muuda
kasutuna seisev kunst rahaks! Tel
5649 5292.

TERVIS

San-tehn tööd, kraanid, torud,
potid jne. Ummistused ja vee
avariid. Tel 5621 7955.

Septikute, reoveemahutite,
kaevupumpade müük ja pai
galdus. Tel 5306 5322,
info@reovesi.ee

Vanad kindlustus-, reklaam- ja
ametiasutuste sildid. EW- ja
nõukaaegsed. Raha kohe!
Tel 5649 5292.

Lauatennis Visa hallis ja Tamme
koolis. Tel 557 7677.

Medalite, märkide, ordenite
ost! Parimad hinnad! Raha kohe!
Tel 5803 6752.

Müüa mopeed (uus, läbisõit 00).
Tel 5554 8060.

Raamatute ost Tartus ja Elvas.
Pakkuda võib kõike. Tulen ise
kohale, raha kohe kätte!
Tel 5649 5292.

Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.

Kõige rohkem kuulutusi
soodsalt ja kiiresti!

Müü oma auto meile. Sobiva
tehingu puhul raha kohe kätte.
Tel 5823 2707.

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

Veo- ja kolimisteenus, utilisee
rimine, laadijad, vedu üle Eesti
parima hinnaga. Tel 553 7638.

Hõbedast äärega klaasnõud,
hõbedast portsigarid, tassid,
kannud, pitsid jm esemed!
Tel 5649 5292.

San-tehn tööd, boilerid, torud,
wc-potid, kraanid, veemõõtu
rid, veeavariid. Tel 553 7638.

Ostan sellise vaasi. Võib olla ka
teist värvi! Tulen kohale ja maksan kohe! Tel 5803 6752.

Veo- ja kolimisteenus, linnas
9 €/h. Tel 521 2642.

Auto, kaubiku, veoki keretööd,
taastamine, ümberehitus.
Uued ja kasutatud keredetailid.
Tel 504 0334.

Ostan Žiguli 2105-07 (võib vajada remonti), poritiivad, uksed ja
5-k käigukasti. Tel 5550 6055.

Müüa seade auto küljele tõst
miseks põhjaaluse remondi ja
hoolduse tegemiseks.
Tel 513 2192.

Veame tasuta ära vanametalli,
kodumasinad, vanapaberi,
akud. Prahivedu prügimäele
5 €/m³. Tel 5825 9300.

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

Jõe butiigis suur valik kingi ja
botaseid. Soola 10 (avaturg), E-P
9-16 Facebook: Jõe butiik

SÕIDUKID

MÜÜK

alates 1 €

RIIDED

Odavad rõivad Kastani 121. Uus
kaup. E-R 10-18, L 10-15.

Tervendamise ja harmonisee
rimise seansid. Elena - energiaterapeut ja rahva ravitseja
(Moskva). Tel 5360 9798.

Likvideerime kanalisatsioo
niummistusi 24/7 Tartus ja
Lõuna-Eestis. Tel 5886 6112,
www.hädaabi.ee

Sõbra Pesumaja otsib pesumaja
abilist. Töö õhtuses vahetuses.
Info tel 5303 0974, 5343 4538.
Töö lapsehoidjale kolmel päeval
nädalas (päeva teises pooles
E, T, N). Ideaalis on hoidja tore
vanatädi. Hoidja tuleb meie koju,
asume Ülenurme keskuse lähedal, mõni km Tartu linna piirist.
Tel 5810 6014.

Pediküür-maniküür vanuritele
(tulen kohale). Tel 5675 7484.

Korstnapühkija-pottsepp!
Töö kiire, hinnad soodsad!
Tel 5805 0201,
www.korstnapuhkimine.ee

Elektritööd. Tel 5609 3099.

Pesumaja REA Tartus Sepa 20
võtab tööle pesumaja töötaja.
Tel 747 7486.

Atesteeritud masseerija koos
massaažilauaga tuleb Teie koju
Teile sobival ajal. Tel 509 2550.

Vajad abi otsinguil internetis,
e-posti või ID-kaardiga jne?
Soovid lihvida arvutioskust? 10
€ / 1 h – seltsi võid kutsuda ka ühe
õpihimulise sõbra. Tel 5880 4321
(E-R 10-17), tere@koodikiri.ee

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

Jõgeva Elamu Halduse AS pakub
tööd puhastusteenindajatele
Tartu linnas. Info tel 507 3310.

Nelikanthöövli operaatori
le-tislerile. Tel 504 6111.

Teen elektritöid. Tel 520 5016.

R.K.ÕIGUSBÜROO

Kuivad puud 30, 40 sm. Väiksed
kogused. Tel 521 2015.

Müüa küttepuud (võrgus, lahtiselt, kuivad, märjad).
Tel 504 6111.

Soodne fekaalivedu Tartus ja
Tartumaal, ka laupäeval-pühapäeval. Tel 5340 2060,
veodeestis@gmail.com
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Sind vaevab köha, nohu,
nahaprobleemid, bronhiit?
Külasta soolakambrit. Ettetellimisel 30 min seanss 4 €.
Tel 5353 0118.
Alkoholi ja suitsetamise vasta
ne kodeerimine Tartus.
Tel 5669 0462,
onneklubi.onepagefree.com

Nõukaaegsete ehete, käevõ
rude, märkide, fotoaparaatide,
metallist mänguasjade jne ost.
Tel 5649 5292.
Ostan parima hinnaga ümmar
guste või ovaalsete kividega
merevaigust kaelakee. Enne
kui otsustate müüa, küsige minu
käest hinnapakkumist.
Tel 5871 0351.

Tule tähista sünnipäeva Hip
Hop 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
e-post: nimi@tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress
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JAHRE GARANTIE
ANNÉES GARANTIE

3
Akutrell
M18 BLDD-202C
Ketaslõikur
AG750-125
• 750W / 230V
• 10 000 rpm
• ketas Ø125 mm
• kaal 1,9 kg

49.−
MW419180

99−
.

Akutööriistade
komplekt
COMBO-KIT

JAHRE GARANTIE
ANNÉES GARANTIE

• akud 2 x 2,0 Ah Li-ion
• 0 - 450 / 0 - 1800 rpm
• harjadeta mootor
• 50 Nm
• padrun 13 mm
• varustatud led
valgustiga
• kaal 1,7 kg

199.−
MW448441

409−
.

• akud 2 x 10,8 V 1,5 Ah
Li-Ion
• laadija ja kott
• laadimisaeg 40 min

Akutrell
DS10DAL

Löögiga kruvikeeraja
WH10DAL

• 0 - 350 / 0 - 1300 rpm
• 36 Nm
• padrun 0,8 - 10 mm
• kaal 1,2 kg

• 108 Nm
• 0 - 2700 rpm
• 0 - 3200 lööki /min
• kaal 1,0 kg

149.−
HI60000299

220−
.

Halukäru

39.−

Professional

XK6213

59−
.

Puulõhkuja 7 T
• 2100 W / 230 V
• halu max. Ø 25 cm
• halu pikkus
max. 52 cm
• kaal 50 kg

199.−
AWD7000A

299−
.

Tööriistakomplekt
128-osaline
• sisaldab kruvikeerajaid,
näpitsaid, leht-silmusvõtmeid,
1/4 , 1/2 ja E-torx padruneid
ja kõiki vajalikke otsikuid

99.−

149−
.

IKH1004

Specialist

Mutrikeeraja komplekt 1/2”
Kettsaag
CS35SB
• 1,9 kW / 230 V
• latt 14” (35 cm)
• kett 3/8”/.050”
• mõõdud: P 455 x
L 271 x K 198 mm
• kaal 4,6 kg

Nurgasaag
• 1500 W / 230 V
• 5000 rpm
• tera 210 x 30 x 2,6 / 1,6 mm Z24
• mõõdud P690 x L550 x K440 mm
• kaal 7,7 kg

69.−
XW106

109−
.

99.−
HI60101203

109−
.

• max.väändemoment 814 Nm
• kaal 2 kg
• 10 padrunit: 12 - 13 - 14 - 15 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm
• 3 veljepadrunit: 17 - 19 - 21 mm
• jätkuvars, liigend

149.−

199−
.

IKH6001

Puurpink
• 350 W / 230 V
• 5 kiirust,
580 - 2650 rpm
• padrun 13 mm

99.−
FEM12921A

Kompressor
2,2 kW

119−
.

• imemisvõimsus
360 l/min
• paak 50 l
• max rõhk 10 bar
• kaal 43 kg

299.−
XT503600V

Tungraud 2T
• kõrgus 135 - 340 mm

24.90
MEG97
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