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Iga

hinnaastmega

mugavam samm!
JE028

TAMREX’is on parim tööjalanõude valik. Ka kõige nõudlikum klient
leiab meie juurest jalanõud vastavalt oma vajadustele.
Liigu kvaliteeditrepil kindla sammuga ülespoole.

FW270

78450

55 €

79 €

98 €

COFRA Beach Soccer Grey
S1P SRC turvakingad

Vetthülgavast nahast pealsete ja hingava antibakteriaalse tekstiilvoodriga
(Sany-Dry) antistaatilised turvakingad. Kahekordse tihedusega PU-välistald talub õli ja mitmeid kemikaale.

Hinnad sisaldavad
käibemaksu 20%
ja kehtivad kuni 31.08.2017
või kuni kaupa jätkub!

Komposiitmaterjalist turvanina –
parem soojusisolatsioon, kergem kui metallist turvanina

BA029

39 €

TURVASANDAALID

Hingavast tekstiilist ja patenteeritud COFRA Microtech materjalist vastupidavate pealsetega
antistaatilised turvakingad. PU/
TPU-libisemiskindel välistald talub
õli ja mitmeid kemikaale, hea
löögisummutus.

BA024

39 €

78400

TURVAKINGAD

Kerges
talumiiniumist
turvanina

EN 12568:2010

69 €

B493T

TURVAKINGAD

85 €

Kerges
talumiiniumist
turvanina

EN 12568:2010
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Libisemiskindlus

26032.201

TURVASANDAALID

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

APT torkekindel tald –
parem soojusisolatsioon,
kerge ja painduv

COFRA Aksi
S3 SRC turvakingad

Hästihingavast tekstiilist
jalanõud on kerged ja
mugavad. Sees jalga toestav
sisetald. EVA/TPU välistald
talub õli ja mitmeid kemikaale.
Alumiiniumist turvanina ja
tekstiilist torkekindel tald.
Turvaninal TPUst kaitse.

98 €

26012.201

TURVASANDAALID

118 €

TURVAKINGAD

APT torkekindel tald –
parem soojusisolatsioon,
kerge ja painduv

COFRA Petri
S1P SRC turvakingad

SG80223

122 €

TURVASANDAALID

Tel 654 9900 Faks 654 9901 e-post: tamrex@tamrex.ee www.tamrex.ee
TARTU
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Rahva blokk motoässi ei peata
Vaatamata kohaliku
rahva tulisele vastuseisule vajutavad tsiklimehed
Võrtsjärve ääres gaasi
põhja endise hooga –
arvaku rahuarmastajad
ja keskkonnakaitsjad siis
mida tahes.
Legendaarne Võrtsjärve enduurovõistlus, mille proloog
Tartus Vabaduse puiesteel lahti rullus, Rannu vallavalitsuselt
põhidistantsi korraldamiseks
möödunud nädalavahetusel
luba ei saanudki. Põhjus oli
lihtne: taotlus selleks laekus
alles 1. mail ning rajakaart veel
kaks päeva hiljem.

„Nägin Kollistit esimest korda,
kuigi ta on juba aastaid siin
sõitnud. Sain aru, et inimene
on arenenud, nüüd tuleb vähemalt rääkima,“ rääkis ta.
Kollisti väitel teevad vastalised lihtsalt ebaproportsionaalselt kõva häält ning on
suutnud ka varem soosivama
kohaliku omavalitsuse korraldajate vastu pöörata. „Rohkem
selliseid üritusi vallas polegi.
Vallalehes on ka ilusti öeldud,
et kannatage palun ühel päeval
viis ja teisel kolm tundi ära, ei
võta ju tükki küljest,“ soovitas
ta.
Nagu pealinna seadusesilmad hiljuti tõestasid, läheb kaherattaliste peatamiseks vaja
külarahva hädaldamisest kõvemat jõudu. 
ERAKOGU

Tsiklistile kaigast
Vallavanem Maano Koemetsa sõnul pole omavalitsus
kindlasti motoürituse kui
sündmuse vastu, aga ei saa
anda nõusolekut, kui ei tea
kõigi maaomanike puhul, kas
nad on tegelikult nõus, et rada
kulgeb nende maaüksusel.
„Taotluse läbivaatamine võtab
palju aega, kuna nimekirjas
ei ole maaüksuste nimetusi
korrektselt välja toodud ja raja
kaart on sellises mõõtkavas,
kust ei näe maaüksuste piire ja
ei ole võimalik selgelt aru saada, kus trass kulgeb,“ selgitas
ta. „Kahjuks on taotlus esitatud vahetult enne sündmust ja
leiame, et see on meelega esitatud viimasel hetkel.“
Ometi viidi võiduajamine
hoogsalt läbi, sest peakorraldaja Riho „Lärm“ Kollisti väitel pole mingit valla luba tarviski – maaomanike suulisest
heakskiidust on küll ja küll.
„80 maaomaniku nõusolekud
on olemas. Kõik need 11 aastat
on need samad inimesed, kellele asi ei meeldi, lihtsalt kiusu

MAI
lõpuni
AKNAD
kuni

-65%

pärast meie vastu tegutsenud,“
vihjas ta salapäraselt. „Kui sada
on poolt ja viis vastu, siis ei saa
ju üritust selle pärast ära jätta,
tuleb ära kannatada lihtsalt.“
Seekordse ürituse teravaim
konflikt tekkis Kollisti sõnul hetkel, kui üks tsiklimees
meetri võrra tee kõrvalt, kraavi äärest kurvi otseks lõikas.
„Ühel inimesel, kelle maalt me
isegi läbi ei sõida, oli vaja politsei välja kutsuda ja kaikaga
vehkima hakata,“ lausus ta.

Mure kotkaste pärast
Paraku ei olnud põristamisele rohelist tuld andnud ka
keskkonnaamet. „Kahes kohas on lähedal kotkapesad ja
kui oleks küsitud keskkonnaametist raja asukohale kooskõlastust, siis oleks saanud neid
kohe vältida. Nüüd on rada
kaardil erinev tegelikust rajast
ja vallal puudub ülevaade, kus
toimub võistlus,“ rääkis Koemets.
Keskkonnaameti Lõuna regiooni looduskasutuse spetsia-

list Hille Lapp kinnitas samuti,
et murelikud kodanikud temaga juba enne kihutamist ühendust on võtnud. „Rannu vallas
paiknevad mitmed esimesse
kaitsekategooriasse kuuluvate liikide püsielupaigad ning
kaitstavad loodusobjektid,
mistõttu võistluse läbiviimine
võib ohustada otseselt kaitstavate loodusväärtuste säilimist,“ kõneles ta. „Seega oleks
olnud vajalik enne ürituse toimumist esitada keskkonnaametile kooskõlastamiseks ja
vajadusel ka korrigeerimiseks
võistluse rajaskeem.“
Kollist jäi ka siinkohal eriarvamusele: luba pole vaja, kui ei
sõideta kaitsealadel. „Nendega
oleme ka aastaid maid jaganud, sest varem tahtsime ikka
päris metsas sõita. Praegu tahaks ka, aga ei tohi,“ tõdes ta.
„Ühes kohas oli konnakotkas
pesa teinud, seal sõitsime viis
kilomeetrit mööda asfaldit –
iga aasta tekib uusi kohti, kus
sõita ei lubata.“
Kollist möönis, et algusaas-

tatel, mil korraldamiskogemust veel nappis, võis tõesti
puudujääke leida, kuid need
ajad on möödas. „Nüüd käib
kõik kaardi järgi ja 90% rahvast on selle poolt, et vallas
midagi toimuks. Aga ega kiuslike vanainimeste vastu ei saa,
selge see, et nende maade peale
lihtsalt ei ronita,“ lausus ta.

Sõida, ära lagasta
Võistluse oma maale lubanud mesinik Jaan Eensaar ütles, et suures vaimustuses ta
motospordiorgiast pole, kuid
suurt kahju samuti ei näe.
„Korraldaja tuli mulle õue
peale ja kuidas sa niimoodi
ikka inimesele ära ütled? Vastasin, et hea küll, sõitke, aga
ärge lagastage,“ meenutas ta.
„Tegelikult peaks muidugi asi
kirjalikult vormistatud olema,
aga kuhugi ma allkirja andnud
pole.“
Eensaare hinnangul on aga
materiaalsest kahjust sootuks
hullem tõik, et asju kogukonna ja vallaga ei kooskõlastata.

Poes rekordkäive
Vallavanem Koemetsa sõnul
on aga ettevalmistus totaalselt puudulik ning seda mitte
esimest korda. „Rada on märgitud päris suures osas kulgema teedel, aga taotluses ei ole
tehtud vahet riigimaanteel,
erateel, valla teel, avalikus kasutuses oleval avalikul erateel,
riigi metsateel,“ loetles ta.
Kollisti arvates võiks aasta
turismisündmusesse siiski
mõistvamalt ja toetavamalt
suhtuda. „140 võistlejat pluss
kaaslased – mõelge kas või, kui
palju Väike-Rakke pood selle
pealt teenib, samuti turismitalud,“ tõi ta välja. „Kindlasti ei
meeldi paljudele ka, kui Tartus
rokk-kontsert toimub, aga ikka
toimub.“
Koemetsa seisukoht jäi muutumatuks: liiga palju on seni
kokkulepetest mööda mindud.
„Vallavalitsus pöördub edaspidi kõigi Rannu valla maaomanike poole palvega mitte anda
nõusolekut võistlusteks, sest
korraldaja eirab pahatahtlikult
omavalitsuse õigustatud soove,“ lubas ta.
KAUR PAVES

Sõbra Pesumajas
MAIKUU PAKKUMINE
KÕIK TEKSTIILVAIBAD
nüüd kõigest 2,5 €/kg
PESUTUBA

Kehtib, kui
tellite korraga
aknad,
aknalauad,
paigalduse
ja sisepalede
taastamise.

Järelmaksuvõimalus kuni 6 kuuks (intress 0%)
Palju eri mõõdus valmis aknaid laos!
Kaunase pst 25, TARTU
aknaari@city.ee
Tel 736 6886,
www.aknaari.city.ee
5645 2502, 501 6158

E – P kl 8 – 18

PESUMAJA Sõbrakeskuse sisehoov,

Tel 5303 0974

Võru 55f. Buss nr 4.

Tartu Ülikool võtab sisevalvetalitusse tööle

ADMINISTRAATORI (päevane töö) ja
SISEVALVETÖÖTAJA (öine töö).
Administraatori koha puhul on tegemist asendustööga, tööle asumine koheselt ning
sisevalvetöötaja võtame tööle puhkuste asendajaks.
Tööülesanneteks on hoone töötajate, üliõpilaste ja külaliste teenindamine,
turvalisuse ja heakorra tagamine, õppetegevusega seotud info vahendamine, sh
vajaduse korral infovahetus turvafirma, politsei ja TÜ valvekeskusega.
Sobivatel kandidaatidel on:
• vähemalt keskharidus
• arvuti kasutamise oskus kesktasemel (sh tekstitöötluse oskus)
• hea pingetaluvus ning tervis, mis võimaldab töötada kuni 12-tunniste vahetustega.
Edukas kandidaat on kohusetundlik, aus ning tähelepanelik. Kasuks tuleb eelnev
turvatöö kogemus (sh valveseadmetega töötamise kogemus) ning vene ja inglise
keele oskus. Pakume vahetustega tööd (vahetused 8 tundi ja 12 tundi), head ja
stabiilset töökeskkonda.
Kandideerimiseks palume saata CV ja kaaskiri koos palgasooviga hiljemalt
24.05.2017 e-posti aadressile: andres.kriibi@ut.ee.
Lisainfo tel 737 5101 (TÜ sisevalvetalituse juhataja Andres Kriibi).
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LUGEJA KIRI

Margus Kohava demonstreerib plaanitava tehase ohutust ja võitu inimkonnale. 

STEN SANG

LAUSEGA
Poolsada
mõttevälgatust
Seekordsel kaasava eelarve
ideede kogumisel esitasid
linlased 56 ideed selle kohta,
kuidas kasutada tuleva aasta
eelarves 150 000 eurot. Arvamust mõtete kõlblikkuse
üle saab avaldada linna kodulehel.

268

päeva kulus staaradvokaat
Allar Jõksi kurikuulsast ühtimisnaljast ainsa Taaralinna
ministri Mailis Repsi kuuenda lapse sünnini. Jah, USA
teadlased on just selle arvu
üleilmseks keskmiseks raseduse pikkuseks arvutanud.

PUUKALLISTAJAD
pelgavad miljarditehast
Est-For Investi metsamagnaatide esindus
peab plaanitava tselluloosivabriku valmimise
ideed jätkuvalt tuliselt
kaitsma, sest Emajõe ja
Eesti metsa kaitsjate leeris möllavad kired ei taha
vaibuda.
Miljard eurot investorite
raha neelav megaprojekt on
jaotatud etappideks, kus kolmes esimeses saab tehase valmimist veel tagasi pöörata.
Sajal hektaril laiuma hakkav
puidurafineerimistehas hakkaks kasutama vaid 1,3% Emajõe veest ning 90% sellestki
suunatakse tagasi puhtamana,
kui on seda meie joodav kraanivesi.

Lehka ei tule
Ka lõhnamure lükkas juhatuse liige Aadu Polli mängleva
kergusega minema. Nimelt tegutsevat Saksamaal juba tosin
aastat samalaadne vabrik, kust
mitte haisupoegagi ei pääse
välja hullama.
Ühenduse Eesti Metsa Abiks
aktivist Linda-Mari Väli avaldas sootuks teravamalt meelt.

Tema hinnangul ei räägita
rahvale tegelikult tõtt, vaid
lihtsalt mingit sobilikku legendi või müüti. Väli sõnul kinnitavad puiduärimehed eestlastele: „Olge rahulikud, tehas ei
mõjuta raiumist mitte kuidagi
ja sealt Emajõkke tagasi voolav
vesi on puhtam kui enne tootmise läbimist. Hiinasse viidav
tselluloos soodustab aga taastuvate ressursside kasutamist
kogu maailmas.“
Väli naeruvääristas sellist
demagoogiat ning kutsus linnarahvast üles laupäeval kell 15
meelt avaldama Raekoja platsile. Protesti reklaamvideole
on oma viisijupi meisterdanud
Marten Kuningas, kellele samuti meie metsad ja looduskaitse hingetröösti pakuvad.
Samal ajal hajutas tehase
idee vedaja Margus Kohava
vastaliste hirme. Nimelt ei
ole plaaniski kogu riigimetsa
tehase hüveks kasutama hakata. Garantiid vajatakse vaid
15%-le, mis on määratult vähem kui Läti tehaseversiooni
80% nõue. Lätlased on ihalenud aastakümneid oma tselluloositehast, kuid riik pani
projektile veto ning kuuevar-

baliste märjaks unistuseks see
jäigi.

Õilsad printsid
Veidi koomilisena kõlas
Est-For Investi puiduärikate väide, kuidas nemad justkui kasumi peal väljas polegi.
Meeste hinnangul on nende
jaoks olulisem sisemajanduse
kogutoodangu kasv 1,5% võrra
ning 200 kvalifitseeritud töökoha loomine. Millal enne on
ärimees heategevust teinud ja
milline investor usaldab neile
oma raha, kui tegu on maailma päästva projektiga?
Keskkonnamõjude hindamise küsimustele härrad siiski
vastata ei saanud, kuna vastavaid uuringuid lihtsalt pole
veel tehtud. Linnarahva südamerahuks on 21. veebruari seisuga loodud teadusuuringute
tegemiseks ülikoolide rektorite kokkuleppel kõrgetasemeline ja sõltumatu Est-Fori akadeemiline nõukoda. Samal ajal
hirm kodanike südames püsib
ja küsitletud kaasmaalastest ei
saanud Tartu Ekspress tehasele ühtegi kiidusõna välja pigistatud.
STEN SANG

OÜ DOZ

PUIDUST UKSED

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

TREPID
AKNAD

KEEVITUSTEENUS
• malm
• alumiinium
• roostevaba
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Maagiline piir
35. Tartu jooksumaratoni programmilistel üritustel osales rekordarv 10 205
jooksjat ja kepikõndijat, kes
upitasid numbri esimest korda viiekohaliseks.

Euro jälgedel
Euroopa päeva puhul avati
ERMis arhitektide liidu kuraatornäitus „Kuhu kadus
euro?“, mis püstitab kriitilise
küsimuse: milleks euroraha on kasutatud ja kuidas
see on mõjutanud ehitatud
keskkonna kujunemist?

Lasteaed tasaseks
18. mail kell 17 peetakse Triinu ja Taavi lasteaias (Kaunase
pst 67) ülelinnalist heategevuslikku raamatulaata, mille tulu on plaanis kasutada
lasteaia õueala maapinna
tasandamiseks.

Tammeka võimalus
Üle kolme aasta on tartlastel
taas asja jalgpalli karikavõistluste finaali, kui meite Tammeka ootab 27. mail toetajaid A Le Coq Arenale. Võit
tagaks pääsu Euroopa Liiga
eelringi.

Rahamäed noortele
Tartumaa noortekeskustele
jagati projektide rahastamiseks sel aastal ühtekokku
22 796 eurot, mille abil peaks
maailmale tutvustatama piirkonna eripärasid.

SÄHVATUS

Püüton Mõisavahest
Mõisavahe tänaval otsustas esmaspäeva hommikul naabrite rõdule pageda
püüton. Nii ronisid päästjad
redeli abil rõdule, võtsid rõduääre vahele peitu pugenud mao välja, panid kotti ja
andsid üle omanikule.

Pintslid kätte
Sel nädalal kutsub Tartmus
kõiki hobikunstnikke pintslit
ja pliiatsit haarama ning oma
andeid muuseumis väljendama: neljapäeval leiab taas
aset populaarne krokii töötuba, laupäeval aga oodatakse väiksemaid kunstnikke
perepäevale.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

TULEKAHJU KÕHUS? Toidukullerid näivad ennastki
operatiivsõidukite sekka lugevat. 
AUGUST LUMM
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TÜHJENDUSMÜÜK
Popsport! Tartus kontor-laos Tähe 131 E-R 9-17
Zeppelini keskuses E-R 10-20, L-P 10-18

HINNAD ALL KUNI

Naabrite rünnakutest
Ühistu esimehe ametile
jäägitult pühendunud
Marek Trojanovski võib
olla Ravila tänava paneelmajja loonud küll
maapealse paradiisi, ent
see ei tähenda, nagu
siseopositsioon tema
vastu pead ei tõstaks.
32-aastane metallispets Trojanovski võiks ju vähest vaba
aega veeta eakohaselt ning
kamraadidega sporti teha või
kärakat mekkida. Sellest noormees aga keeldub, sest tema südames on aukohal mitme korteriühistu, ennekõike Ravila
tänava kodumaja väärikamaks
loomine. „Olen siin ju terve elu
elanud, vanemad elavad praegugi minust korrus kõrgemal,“
selgitas ta entusiasmi.

Kojamees kui ajukirurg
Nii ongi Trojanovski näiliselt
ilmetusse paneelkolossi rajanud kõigi haldusentusiastide

www.popsport.ee

Marek Trojanovski hakkab mõistma, et keldrisse veidravõitu muuseumi ehitamisest on
majarahva südame võitmiseks vähe – tahaks ka elada ja mitte hingehinna eest.

KAUR PAVES
unistuse, kus igast pisimastki
määrusepojukesest punktuaalselt kinni peetud. Mõni
näide? Kelder on ohutsoonidest kollaseks triibutatud, iga
lüliti, lamp ja juhe korrektselt
tähistatud. Kroonijuveelina
ilutseb keldrikorrusel „muu-

seum“, kus pilkupüüdvalt välja
pandud kogu esimehe elutöö
alates roostes torudest ja lõpetades ohutussiltidega.
Veelgi suuremat infarktiriski
kujutab endast visiit noorhärra enda majapidamisse, millest
on terve seinatäie hõivanud

ühistut puudutav dokumentatsioon. Arvasite ehk, et kojamehe töölevärbamiseks piisab, kui naabermaja joodikule
kainemal hetkel luud pihku
visata? Kaugel sellest, juba redeli kasutamise ohutustehnika võtab enda alla terve paksu

Hedda Gabler
HENRIK IBSENI DRAAMA BRIAN FRIELI TÖÖTLUSES
LAVASTAJA MEHIS PIHLA — TÕLKIJA KRISTA KAER
KUNSTNIK JA VALGUSKUNSTNIK KRISTJAN SUITS — KOSTÜÜMIKUNSTNIK PILLE JÄNES
OSADES PIRET LAURIMAA — KAROL KUNTSEL — MARGUS PRANGEL — KÜLLIKI SALDRE
MARIA ANNUS — JÜRI LUMISTE — ENE JÄRVIS

KUULUTUSED
ESIETENDUS 13.05 VANEMUISE TEATRIS

SISESTA KUULUTUS SIIN:

www.tartuekspress.ee/kuulutused

KÕIGE ROHKEM KUULUTUSI • KÕIGE SOODSAMAD HINNAD • KÕIGE PAREM KONTAKT

Sae- ja höövelmaterjal

Sise- ja välisvoodrilauad,
musta lepa saunamaterjal,
hööveldatud puitmaterjal,
kütteklotsid pliidipuudeks.

• Hööveldus- ja
saekaatriteenus
• Veo- ja tõsteteenus
• PUITBRIKETT

50/60 cm 30 €
40 cm 32 €
30 cm 35 €

www.magaziin.ee
Tel 5341 6687

Transport Annikorust (al 5 rm kuni 40 km) TASUTA
Tel 5681 6905

Pildil on illustreeriv tähendus.

TOORES KASE KÜTTEPUU
LEPAPUU HINNAGA

UUS KEVADKAUP!

www.balticloghouses.ee

Tule poodi!

RINGTEE 10, Tartu
E-R 9-19 L 9-16 P 10-15

h 39,5 cm

h 52,5 cm
h 28 cm

Lillepotid Helene

Hind alates

16 €

EESKUJU
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ei pääse SAJANDI ESIMEESKI

Õigus keha kergendada on ometi ju ka majahoidjal.

Kojamees Biduljak saab nautida
direktorimõõtu isiklikku kabinetti.
kaustiku. „Enne mind oli siin
mingi puust poollagunenud
redel. Ütlesin kohe, et nii see
asi jääda ei saa,“ meenutas Trojanovski. „Mis siis, kui midagi
juhtub? Mina ju vastutan.“
Just majahoidja Alexander
Biduljak võikski küllap olla
Trojanovski talendi adekvaatseim tunnistaja. Tema päralt
on ruumikas kabinet, kus seinalt haarata valik täpselt parasjagu kehtivale olukorrahinnangule vastavaid rehasid,
labidaid ja muid relvi. Puhkehetkedel saab piiluda televiisorit, valmistada kuumi jooke

ning pruukida keset koridori
koguni isiklikku tualettpotti.
„Varsti ehitan sellele ka seinad
ümber,“ tõotas esimees.

Ratta najal koju
Ometi pole taevas Ilmatsalu
ringi ääres pilvitu ja rida Trojanovski samme on esile kutsunud vihased vastureaktsioonid.
Pensionär Hans Niiluse veetava
vastasleeri kriitika alla on sattunud ka Biduljak, keda nende
arvates liigsete soodustustega,
näiteks kümneeurose palgatõusuga hellitatakse, kuid kes
sellele vaatamata pudeli poole

Esimehel õnnestus
peavastane Hans Niilus
pildile jäädvustada hetk
enne rünnakut.

kiikab. „Kui majahoidja tuleb
linnast koju ratta najal, siis on
siin rohkem kui lõhnadega tegemist,“ rääkis Niilus.
Trojanovski ei jäänud vastust võlgu – tema meenutuste
kohaselt ajendab hoopis Niiluse vastutegevust viinalembus,
mille käigus on talle korteriuksel koguni kallale tungitud. „Ähvardab mind pidevalt.
Seepärast jätsime ära isegi
regulaarsed kokkusaamised
juhatuse liikmetega – ei tea
ju, mida ta jälle tarbinud on ja
mida teha võib,“ kurtis ta.
Nii ongi suhtlus taandunud
koridoris laiutavale stendile,
kuid sinnagi paigutatava info
suhtes pole jõutud üksmeelele. Nimelt on Niilus asunud
ebasobivat infot eemaldama,
omalt poolt on aga üles riputa-

nud juhtkonna tegevust naeruvääristavat materjali. Trojanovski süüdistuste kohaselt
taas tipsutanuna.

Kaamerate valguses
Niiluse hinnangul on sellised süüdistused kohatud ning
ühistu juhatust iseloomustab
autoritaarsus: olulisi otsuseid
võetakse vastu siseringis ning
hellitatakse end heldete kütusekompensatsioonidega. „Et
te teaksite, siis laupäevadel on
mul meestega istumine väikse õllega,“ põhjendas ta korda,
mil oponendile teo pealt vahele jäi. „Oma korteris joomist ei
saa mulle keegi keelata.“
Punkte, kus kahe kõva kivi
seisukohad lahknema tikuvad,
leidub terve trobikond. Niiluse
arvates on näiteks täiesti põh-

Tõeline haldusentusiast
ei saa ruumiga koonerdada.
jendamatu katta territoorium
valvekaameratega, Trojanovski aga peab neid turvalisuse
garandiks. „Andmekaitseinspektsioon on mulle rohelise
tule andnud,“ rõhutas ta. „Ja
politsei on seda ainult kiitnud
- suhtlen nendega erinevatel
koolitustel ju pidevalt.“
Üldiselt ei soovi Trojanovski
siiski niisama alla anda: haldusteemad on tema kirg ning
majarahva mured kummitavad
teda nii päeval kui ööl. „Võiksin
muidugi mitte midagi teha nagu
enamik ühistu esimehi, ega mu
150-eurone palk sellest kuidagi
ei sõltu,“ arutles ta. „Aga kuhu
me niimoodi jõuaksime?“
KAUR PAVES

Vaata videot
tartuekspress.ee

Ninasarvik
TANTSULAVASTUS EUGÈNE IONESCO NÄIDENDI AINETEL
LAVASTAJA-KOREOGRAAF MAI MURDMAA
HELILOOJA JA LIVE-MUUSIK RAINER JANCIS
KOSTÜÜMIKUNSTNIK JA VIDEOINSTALLATSIOONI AUTOR KASPAR JANCIS
OSADES VANEMUISE BALLETITRUPP
ESIETENDUS 13.05
ETENDUSED SEL HOOAJAL 14., 19. JA 21.05
ERMi TEATRISAALIS
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Palametsa
pajatused
422.

Laip, tšello ja Leideni purk
Olgu ette rõhutatud, et
ma varasemate nukrate
kogemuste tagajärjel
suhtun monotükkidesse
rõhutatult pessimistliku
eelarvamusega. „Vaim
masinas“ korrastas vaenulikku hoiakut.
Teel vana anatoomikumi
suunas kuulan tahtmatult
pealt dialoogi, kus pisut tahmunud elukunstnik Toomemäe pingil taarakottide kolina
vahele imestab, mis valu nii
suurt hulka „lipsurahvast“ reede õhtul ajaloo kantsi suunas
kannustab.
„Merca teeb poirood,“ teab
ta pisut takusem, aga märgatavalt suurema lugemusega
kolleeg. Jätkujutust võib järeldada, et krimkasid austavad
mõlemad samavõrd kui põlastavad peenema tüübi vuntse.

Mehine Merca
Tegelikult ei kehasta Merle
Jääger Vanemuise uuslavastuses mitte kuulsat Belgia detektiivi, vaid – eestlase egoistliku
mätta otsast vaadatuna – veelgi kuulsamat füüsikut ja Tartu
ülikooli esimest rektorit Georg
Frierdrich Parrotit.
Tasub ehk meenutada, et
Merca galopeeris ka kolme
kümnendi eest lavakunstikoolist välja mehe mundris.
Täpsemini Halmeti hame üll.
Parroti kuub päris kindlasti
üle õlgade maha ei libise. Kui
mõned põlved-siivsalt-koos istumised välja arvata, ei reeda
kehakeel kusagil daami. Raudkangseljas rüht, kõikekuulvad
kõrvad, katkematu žestide
voog. Vokaalset omapära ei
tasu üldse mainidagi.
Lavastaja Tiit Palu kinnitusel seisis teksti autoril Meelis
Friedenthalil tükki kirjutades
silme ees just Merca kuju. Kui
see ka päris nii ei olnud, siis
asjaarmastajast teatrisõbra silmis elab Merca Parroti nahas
üpris mugavalt ja usutavalt.
Hoolimata aukartustäratava
mahu ning spetsiifilise sisuga
tekstimassiivist, mis näitlejataril pähe on tulnud tuupida.
Ehkki mängupaik pakub roh-

Talunikud olid meelsasti
nõus eestlastest sõjamehi väiksemate salkadena
majutama ning toitma.

Mis ikkagi eristab teadust teatrist? Parrot teadis, teatab Merle Jääger. 
kelt ahvatlevaid võimalusi puldis ja laual lömitavate raamatute „sirvimiseks“, siis Merca
spikerdamise sohisel pinnal
liig tihti ei tatsu.
Vaieldamatult tuleb müts
maha võtta igaühe ees, kes
suudab üksinda püünelt publikut käpas hoida (kui tšellopausid maha arvata) terve jalgpallimatši (aga eks sealgi ole pall
vahel „surnud“) pikkuse perioodi. Siin ulatab oma vaikiva
abikäe kindlasti ka mängupaik
ise. Kordumatu interjöör, mida
ei suuda parima tahtmisegi
korral kui tahes virtuoosne
kunstnik laval järele aimata.
Ühteaegu nii ängistav kui vahetut osalust pakkuv õlg-õla
tunne. Sulle vaksa kauguselt
silma põrnitsev näitleja. Akustika. Lõhnad. Süljepritsmedki.
See pole sarikössitajale õdusat
anonüümset varju pakkuv hämara kinosaali viimane rida.
Siin sa oled kohal. Rohkem laval kui saalis.

Tegelaseks mängupaik
Tegelikult ongi „Vaim masinas“ unikaalne kogemus juba
pelgalt auditooriumi enda pärast. Oleks isegi vaatemänguta. Kindlasti leidub terve ports
neid eestlasi, kes kunagise tu-

dengipõlve taaselustamiseks
kipakale puitõrrele uuesti ronida sooviks ja seda usutavasti nüüd tekkinud võimalusel
proovivadki. Esmakordnegi
tutvus ajaloolise anatoomikumiga väärib omal nahal testimist.
Päris tugiisikuta ei saa siiski läbi ka nii vintske sell kui
Merca. Laval lebav lehata laip
toimib nii piksevarda kui
silmsidemena. Kujutan üsna
elavalt ette, et kui peakski
juhtuma selline ime, kus saali
sajakonnast kohast saab miski
arutu apsaka tõttu vaatajatega
täidetud olema vaid kolmandik, siis suudaks Merca-Parrot
ka vaid laipa partnerina kasutades edukalt finišini triivida.
Erilist tühjust tajumata.
Kohale aga tasub minna.
Seda suisa pool tundi varemgi. Nimelt rõõmustab näidendi
üks initsiaatoreid, TÜ ajaloo
muuseum aegsasti fuajeesse
kogunenuid kerge ekskursiga
hoone ja sealsete isikute ajalukku. Ka kavaraamatukese
soetamine tundub selle näite varal tarmukas valik. Sealt
leiab teadmisi nii etendusse sisenemiseks kui järele settides.
Vaimu purki püüdmisest,
peategelase eluloost, seostest

HEIKKI LEIS

konfliktideni olnu, oleva ja tuleva vahel, teatri ning teaduse
ühis- ja lahusosast nagu ka
muust sisulisest ei kirjuta ma
nimme. Kes pidusse ei tulnud
(lähe), jääbki ilma ja saab süüdistada vaid iseennast.

Isutab irriteerima
Võltsimatus lugupidamises värvika näitlejanna vastu,
aga ausõna kangastus (ilmselt
paruka süül) pisut ühtäkki
enne lõppu silme ees Karlsson. Ilus, ülitark ja parajalt
paks. Ei, Merle ei tolatsenud
ega kugistanud aurumasinate
tossus lihapallikesi. Aga miski
nii visuaalis kui loomuses tekitas nii ulaka assotsiatsiooni.
Omatahtsi pääses propeller
põrisema.
Ehk tasuks Vanemuise lavastuskunstnikel isegi kaaluda võimalust lüüa Lindgreni
klassikaga Mercaga veel üks
kauakajav verstapost teatripõldu. Seeläbi ilmselt ka terve
põlvkonna laste hinge ning
südamesse. Anu Lamp ja Sepo
Seemann peaks juba ette natuke värisema. Sest kus mürtsu
peab saama, sinna sobib Merca
samahästi kui heeringas rosoljesse.
RASMUS REKAND

Lõunakeskuse uues osas on avatud massaaþisalong

KATSED
BALLETIKLASSI
5-7 a lastele

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

E–P 10–20
Kvaliteetne
klassikaline-, spordi- ja ravimassaaþ.
Broneeri aeg siit:
www.fixmassaazid.ee
Avamise puhul kõik massaaþid -10% soodsamalt.
Tel 5355 2808, info@fixmassaazid.ee

kolmapäeval,
31. mail
kell 18
Jakobi 41 (balletisaal katoliku koolis)
Täida avaldus: www.idatantsukool.ee
Info: 555 84 963
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Uuno Kivilinnast

Poisijussid, seljad sirgu
Olukord, kus kolmandik
kutsealustest „tervise“
tõttu ajateenistusse ei
lähe, ei kõlba kuhugi
ning kõik asjaosalised
peaks selle pärast sügavalt häbi tundma.
Seda, et uus põlvkond parajaid äbarikke täis on, näen
muidugi siinsamas Kivilinnaski. Ilmad on soojaks läinud
ja nii on terve parv vanamehi
minuga eesotsas Konsumi ette
pingile üles rivistatud nagu kanad õrrel. Ei julge ükski krants,
kel kõrvatagused veel märjad,
meile ligi tulla.

Petised vangi
Siiski usun, et päris nii hull
asi ka pole, nagu lontrused komisjonis teesklevad. Tean juba
omast ajast, kuidas vanasti neid
vabastusi saadi: ikka voodit
märjates. Mina muidugi nii madalale ei laskunud ja teenisin ka
Nõukogude armeed au ja uhkusega. Olin nii eeskujulik relvavend, et isegi pisike hüppeskäik
anti andeks ja saadi aru, et elu
armastuse nimel võib kõike.
Minu ettepanek kõlab lihtsalt: need, kellel oma riiki
kaitsta ei kõlba, visatagu sama
pikaks ajaks türmi. Eks siis
näha ole, kui haiged need poisikesed tegelikult on. Tõsi, ka
vangimajas on alati tublisid
mehi istunud.
Kui noortest ikka asja pole,
võin vabalt ka ise relva haarata.
Krapsaka snaiprina olen alati
valmis Eesti eest verd valama,
kuigi armastasin palavalt ka
endist kodumaad, Nõukogude Liitu. Igal ajal on oma võlu
ja valu ning olgugi ma juba

Uuno seab ajateenijate kaitsetahte küsimärgi alla. 
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pensionär, ei maksa mind veel
maha kanda.
Muidugi häirib, kui riik kohtleb kodanikke nii, nagu politseinikud seda vaest mootorratturit Tallinnas. Sellist otsasõitu
oli ikka jälk vaadata küll ning
„kangelasi“ tuleks karmilt karistada. Ise ju põrutan samamoodi elektrirolleriga mööda
Annelinna teid ringi, aga mind
nad küll kätte ei saa, sest ega
ma loll ole, et mööda sirget teed
liiguks. Kinni ma igatahes pidada ei kavatse, kui lõhnad juurde
tehtud.
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Au põgenejatele
Niimoodi ikka ei käituta,
armsad seadusesilmad. Küllap
oleksid ohvrid kihutamisegi
jätnud, kui politsei neid sedasi märulifilmi kombel jahtima
poleks hakanud. Polnud seal
purjus pead mängus ega midagi, poisil puudusid lihtsalt
load, mis teadagi ei sõida.
Ausalt, tõeline hirm on. Kas
järgmine kord, kui pargipingil
õllega patustan, lasete kohe
maha või kärutate oma bussiga
minu kallist rollerist üle? Ega
me päris Chicagos ikka ka ela.
Läheneva emadepäeva puhul sooviksin palavalt meeles

pidada austatud pruuti Ilmet,
keda ei saa enam sugugi ilmetuks kutsuda. Nimelt lasi
daam omale juuksuris keemilised lokid teha ja näeb nüüd
välja nagu parimate aegade
Jüri Vlassov, mida talle ka korduvalt öelnud olen. Küll aga ei
vääri lugupidamist ema Luule
Pungar: vaadaku kas või, millise poja ta üles on kasvatanud.

%
0
-6
Täpsed tingimused kauplusest.

TARTU: Tartu Kaubamaja tel 731 4849, Eeden, Kalda tee 1c tel 740 4025, Lõunakeskus
tel 730 3818, Kvartal, Riia mnt 2 tel 744 2133.
www.instru.ee
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KINO

ANEKDOODID
„Millal te sündisite?“ küsib
seersant, märkides üles andmeid noorsõdurite kohta.
„1977. aasta detsembris,“ vastab noorsõdur.
„Mäletan hästi seda talve,“
lausub seersant. „Oli harukordselt külm.“
„Oli küll. Mind tõi pingviin kurg ei saanud sellega enam
hakkama.“
***
Nutune noorsõdur tuleb veltveebli juurde:
„Härra veltveebel, öelge midagi...“
„Valvel!“
„Ei, ei. Öelge midagi ilusat ja
õrna, hinge jaoks.“
„Noh, olgu. Vabalt!“
***
Seersant sõduritele:
„Täna on mul välja pakkuda
tööd tõelistele loodritele. Vabatahtlikud, samm ette - marss!“
Kõik astuvad sammu ette,
peale ühe.

„Miks sina ette ei astunud?“
küsib seersant.
„Ei viitsinud.“
***
„Millise sõjaväeosaga tuleksite
toime?“ küsitakse lipnikult.
„Ükskõik millisega!“
„Jagu suudate juhtida?“
„Suudan.“
„Aga roodu?“
„Suudan.“
„Aga ütleme... allveelaeva?“
„Tühiasi!“
„Näidake, kuidas te seda teete!“
„Allveelaev! Joondu! Valvel!
Sammu marss!“
***
Kindral kontrollib, kuidas sõdureid toidetakse. Ta küsib:
„Noh, kuidas teid siis toidetakse ka?“
Sõdurid vaikivad.
„Noh, kas halvasti või?“
Sõdurid vaikivad.
„Tuleb välja siis, et hästi?“
Sõdurid vastavad:

„Välja tuleb jah, hästi, aga sisse
läheb halvasti.“
***
„Kas sa kuulsid, et Jackile
määrati kõva trahv. Ta sõitis purjus peaga ratsanikule otsa.“
„Ja millega see lõppes?“
„Auto on täitsa lömmis ja Jack
ise haiglas.“
„Aga ratsanik?“
„Mis selle pronksist kujuga
ikka juhtuda sai...“
***
„Jack on ikka suur optimist!“
„Miks sa nii arvad?“
„Ta ostis endale viimase raha
eest uue rahakoti.“
***
„Möödunud kuul ärandasite
te veel kümme autot. Sellel kuul
olete varastanud sama palju...“
„Jah, kuid ikkagi oli minu arreteerimine teie suur viga.“
„Mis te sellega mõtlete?“
„Veel mõned kuud ja liiklusummikud meie linnas oleksid
saanud lahendatud.“

2

9

1
2

3
5

4
9
7 4
8
3

7 3
6

8
4 8
2
4

9

RISTSÕNA

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
12.–15.05 kell 12.45, 15, 16.45;
16.05 kell 13, 15.10, 16.45; 17.05
kell 12.45, 15, 17; 18.05 kell
12.45, 15.15, 17.15 Boss beebi
12.05 kell 14.30, 17.05; 13.–15.,
18.05 kell 17.05; 16.05 kell 11,
14.30, 17.05; 17.05 kell 16.30
Ema soovid
12., 15.05 kell 14, 16.15, 19.30,
22; 13.–14.05 kell 14, 16.15,
19.30; 16.05 kell 14, 16.15, 19.30,
22.20; 17.05 kell 14, 16.15, 21;
18.05 kell 14.30, 16.15, 19.30
Galaktika valvurid vol. 2
12.–16.05 kell 19, 21.45; 17.05
kell 19.30, 22.15; 18.05 kell 19,
22 Kiired ja vihased 8
12., 15.05 kell 13.45, 17.15,
18.45, 21.30; 13.–14.05 kell
13.45; 16.05 kell 13.45, 17.20,
18.45, 21.30; 17.05 kell 13.45,
17.15, 19.15, 21.45; 18.05 kell
13.45, 18.30, 21.45 Kuningas
Arthur: Mõõga legend
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13.05 kell 18 Siiri Sisask
14.05 kell 15 Stig Rästa
JAANI KIRIK
12.05 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esineb
Anna Humal (orel)
JAZZKLUBI
13.05 kell 19 Sooäär-Vaigla-Ruben Trio
20.05 kell 19 Paul Daniel &
Ramuel Tafenau
LINNAMUUSEUM

12.–15.05 kell 11.45, 12; 16.05
kell 11, 11.45, 12; 17.05 kell
11.45, 12, 14.30; 18.05 kell
11.45, 12.30 Rokikoer

SUDOKU
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Tulnukas: Covenant

CINAMON

20.05 kell 13 Tartu II muusikakooli 39. lennu lõpetajate
kontsert-aktus
LINNARAAMATUKOGU

– Sigrid Kuulmann-Martin
(viiul), Andreas Lend (tšello),
Irina Zahharenkova (klaver)
VANEMUISE
KONTSERDIMAJA
14.05 kell 18 SWR raadio sümfooniaorkester (Saksamaa)
19.05 kell 19 Vanemuise
kontserdimaja ja Vanemuise
sümfooniaorkestri hooaja
lõppkontsert

NÄITUS
KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU
kuni 31.05 Rukkilille lasteaia loovtööde näitus Kevade
värvid
LINNARAAMATUKOGU

12., 15.05 kell 22.15; 16.05 kell
22.10; 17.05 kell 21.30; 18.05
kell 22.20 Salaagent

12.05 kell 16 Luuleprõmm

12.–17.05 kell 12.30; 18.05
kell 13 Salakaval Urfin ja tema
puusõdurid

18.05 kell 21.30 Ivar Moro

12.–15., 18.05 kell 11.30,
13.30; 16.05 kell 13.30; 17.05
kell 12.15 Smurfid: Kadunud
külake

ROCK & ROLL

kuni 27.05 raamatunäitus Endisaegseid tegelusraamatuid

12.05 kell 21 J.M.K.E. Harjabakter, V.P.J. Lendav Siga

kuni 17.06 näitus Tõe ja Õiguse
Inimesed

12., 15.05 kell 18, 20; 13.–14.,
18.05 kell 18; 16.05 kell 18,
21.15; 17.05 kell 16.45 Stiilne
lahkumine

TARTU ÜLIKOOLI AULA

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU

RISTIISA PUBI

kuni 22.05 raamatunäitus Donna Tartt’i raamatust Ohakalind

20.05 kell 21.30 Colorado

14.05 kell 16 The Ilves Sisters
17.05 kell 19 Trio Hemeis

12., 15.05 kell 15.30, 19.50,
22.30; 13.–14.05 kell 15.30,
22.30; 16.05 kell 15.30, 20,
22.30; 17.05 kell 14.15, 19.50,
22.30; 18.05 kell 15.30, 19.15
Tulnukas: Covenant

kuni 22.05 Andrus Peegli ja Artur Kuusi ühisnäitus Joonista!

kuni 13.05 Delegatsioon K
maalinäitus Lipiti lapiti serviti

Pühapäeval, 14. mail 2017 kell 16.00
Tartu Ülikooli aulas
EMADEPÄEVA KONTSERT
Esineb ansambel

THE ILVES SISTERS

Pääsmed 5 € müügil Piletimaailmas ja enne kontserti kohapeal

17.05 kell 19 Kontsert: Mumford and Sons: Live from
South Africa
18.05 kell 15, 22.15 Eellinastused: Puhkuse pantvangid
18.05 kell 20 Esilinastus: Ring
18.05 kell 21.15 Salaseanss

KONTSERT
BIG BEN PUB
12.05 kell 21.30 Nedsaja Küla
Bänd
19.05 kell 21.30 Raen Väikene
EESTI RAHVA MUUSEUM
11.05 kell 19 Smilers

www.steel.ee

Soodushinnad
maikuu lõpuni!
Soovi korral paigaldus.
Helista 550 3200 või kirjuta paring@steel.ee.

REKLAAM
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PVC-akende kampaania

Ega midagi odavamaks ei lähe!

Lisalukk FAS 309

-58%

FAS 309 on
suurepärane
lisalukk
plaatmuuksisuga

valin
a
n
i
M
ad!
parim

45 €

110 €

Asume Lõunakeskuses
(Liuvälja ja Myfitnessi naabruses)

www.palmett.eu
SÕIDUAUTO

HAAGISED

SUURIMALT HAAGISETOOTJALT EUROOPAS
Alates 1958

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

tel. 744 1129
tartu@aknakoda.ee

Täpsem info:

www.aknakoda.ee

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

Tartu Rendibuss

Neptun Pratik ptd
Kasti sisemõõdud:
2020 x 1140 x 300 mm

480 eurot
Valikus üle 50 mudeli. Asume Tallinnas, Mäealuse 3a.
Haagiste kohale toomine koos registreerimisega 150
eurot (MNT-riigilõivud 93 eurot, teenustasu ja
transport Mandri-Eesti piires).

www.haagis.ee tel. 656 6205, 525 0221
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REKLAAM
EHITUS

DROONIGA
KEVADESSE

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

Neljapäev, 11. mai 2017
Puitakende, uste tootja AS Finak
(Maramaal) pakub tööd kogemustega puidutislerile ja detailide
pahteldajatele. Tel 730 3465,
ira@finak.ee

KINNISVARA MÜÜK

Teedeehituse tööjuhile.
Tel 5663 5601.
40 a ehitus-remondimees ootab
pakkumisi. Tegelenud 16 a ehitusja remonditöödega, olemas
auto, haagis 3 x 1,5 m, tööriistad.
Töö kvaliteedi ja alkoholiga muret
pole. Oodatud ka väiksemad tööd.
Vajadusel paberimajandus OÜ-ga.
Tel 5553 8686,
vaikne15@gmail.com, Kalle

Teetöölistele, haljastustöölistele.
Tel 504 8778, 737 1770.

Tel 7 420 240
5190 3394
www.robinson.ee

Turvatöötajale. Tööaeg nädalavahetustel. Sobib lisatööks!
Tel 5683 6040.

Kinnisvarateenused aastast 1997

PÕLLUNDUS

LÕHUTUD KÜTTEPUUD
toores lepp / kask
Korterid, majad, majaosad
Tartus ja maakonnas.
Aitame kinnisvara
jaSupilinnas
üürimisel.
2-toal müümisel
ahik korter
Piiri Kai
7 (üpPersidski,
34 m², 1/2,tel
renoveeritud,
5190 3394
wc-dušš
korteris,
majas
korterit,
Gert
Suik, tel
51543773
56 500
Kutseline
maakler Sirle
742 €).
0240
• www.robinson.ee

1199
Droon DJI Mavic Pro

Väike, kompaktne ning äärmiselt võimekas droon
uusima tehnoloogiaga. 4 km tööraadiust, 5 sensorit ning 3-teljeliselt stabiliseeritud 4K-kaamera –
kõik see on imelihtsalt kontrollitav!

Aedade, väravate, väravaautomaatika ja tõkkepuude müük ja
paigaldus. Tel 501 6453,
www.nr1aiad.ee
Aiameistrid - piirdeaedade ehitus, müük ja hooldus. Võrkaiad,
puitaiad, väravad, automaatika.
Tel 5907 1680, www.aiameistrid.ee
Betooni-, müüri- ja väiksemahulised ehitustööd. Tel 5634 5782.
Ehitus, remont, siseviimistlus. Pikaajaline kogemus. Tel 5622 9840.
Katuse- ja fassaaditööd, vundamentide soojustamine ja remont,
eramud, korteriühistud.
Tel 5649 4929.
Katuste ja puitfassaadide ehitusja remonditööd. Tel 515 7062.
Korstnad ja katused. Töö kiire ja
korralik. Garantii. Tel 5625 1750,
tomeli.ee, outomeli@gmail.com

1399
Karma droon Hero5 seikluskaameraga

Täiuslik ﬁlmikomplekt liikuvale inimesele, kuna
võimaldab ülimalt sujuvaid kaadreid salvestada
nii õhust, eraldi käsistabilisaatorilt või hoopis
erinevate GoPro-kinnituste abil kiivrilt, jalgrattalt,
rulalt, surﬁlaualt jne. See on rohkem kui droon!

Klienditeenindus tel. 662 1155 e-mail: abi@onoff.ee www.onoff.ee
TARTU ONOFF
Võru tn 79, Tartu
E-R 10-20
L-P 10-18
tel. 731 5579
e-mail: tartu@onoff.ee

AS Y
LO
SAD

E–R 8–17
L 9–14
Ravila 51, Tartu
Tel 534 534 99
5664 3661
744 7719

RAV

ILA

www.sadloy.ee
www.pkp.ee

BETOONI

Liiv, kruus, killustik (veoga).
Tel 5821 2229.
Plekitöökoda Tiigi 80 (hoovis):
painutamine ja paigaldus.
Tel 516 6152, info@plekitood.ee
Puusepa- ja ehitustööd, puithoonete, saunade, terrasside jm
ehitamine. Tel 5749 4994.
Sanitaar- ja kapitaalremont, ka
elektri- ja torutööd. Ehitus- ja
lammutustööd. Garantii.
Tel 5837 2544.

Kuiv lepp 30, 40, 50 sm, väiksed
kogused. Tel 521 2015.

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

Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puit- ja turbabrikett,
küttegraanulid. Vedu tasuta.
Tel 523 8332, 433 3130.

Äri- ja elamumaad Lõunakeskuse
lähedal. Omanikult. Tel 5554 0831.

KINNISVARA OST
2-3-toal keskküttega korter (II k,
rõdu) Tartus. Tel 5554 0831.
3-toal korter Tartus. Raha olemas.
Tel 558 1346.
Garaaž Tartus. Tel 5811 3422.
Keskküttega korter Tartus.
Tel 5681 1160.
Kööktuba või 1-toal korter. Raha
olemas. Tel 5612 6628.
Maamaja Tartu maakonda. Võib
olla hooldamata ja remonti vajav.
Tel 522 5495.
Maatükk, krunt metsatukaga.
Tel 5382 4774.
Metsakinnistud (ka läbiraiutud),
põllumaa ja raieõigus. Metsakinnistute ost ka koos hoonetega,
hüpoteegiga, looduskaitsealadega
ja kaasomandiga. Tel 523 4445.
Noor pere soovib osta Tartus garaaži. Soovitatavalt otse omanikult.
Tel 58 232 707.
Ostan kinnisvara 7 päevaga.
www.kiiretehing.ee, tel 508 6958.
Ostan maja Tartus. Vastu pakkuda
2-toal mug korter Tartus ja suvila+komp. Tel 5817 2199.
OÜ Estest PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215.
Talu koos maaga. Tel 5620 4096.

KOOLITUS

225/50 R17 al 57 €
225/55 R17 al 56 €
225/60 R17 al 73 €
245/70 R16 al 78 €
225/65 R17 al 62 €
235/65 R17 al 66 €
235/60 R18 al 72 €
195/70 R15C al 50 €
205/65 R16C al 62 €
215/65 R16C al 59 €
235/65 R16C al 66 €

Saadaval palju teisi mõõte.

Viimistlus- ja remonttööd.
Tel 518 7207.

MATERJAL
Liiv, kruus, muld, purustatud
kruus, sõelmed, killustik.
Tel 520 7101.

Küttepinnud: kask, lepp, haab.
Üks pakk on 3 rm ja auto peale
mahub 3 pakki. Tel 526 1028.
Lõhutud kaseküttepuud (märg,
50 cm) koos veoga. Min kogus 2,2
rm. Hind 36 €/rm. Tel 5612 7434.
Lõhutud küttepuud koos kojuveoga (kask 33 €, lepp 30 €, metsakuiv okaspuu 30 €). Tel 5377 4476.
Puud (25-50 mm, 28-34 €, vedu
hinna sees). Tel 5381 3086.
Sanglepp (toores, 30 €/rm; kuiv 36
€/rm; koormas kas 7 või 10 rm, hind
koos kojutoomisega).
Tel 5357 8375.

LOOMAD
Koerte pügamine. Tel 5559 6964.

MÖÖBEL
Mööbli komisjonimüük, Puiestee
114. Müügil uus kõrgläikega köögimööbel. Avatud E-R 9.30-17.00,
L 10.00-15.00. Tel 5569 3580.
Sisustuspood müüb kasutatud
mööblit ja võtab komisjonimüüki. Teguri 30, Tartu. Tel 5342 7690.

OTSIN TÖÖD
Diplomeeritud sotsiaaltöötaja
(bakalaureus) otsib tööd sotsiaalhoolekande valdkonnas.
Tel 5667 9373,
mihkel.kruusmaa@gmail.com

PAKUN TÖÖD
Haljasalade hoolduse ja prügiveoga tegelev firma pakub tööd
autojuhile, laadijale, mehhanismijuhile, niitjale, koristajale.
Tööpiirkond – Tartu linn. Helistada
tööpäeviti kl 9–16 tel 5342 4856.
juri.kuropatkin@nvhooldus.ee

Müüa mustmuld 6 €/m³.
Tel 5365 8185.

RIIDED
Kaubapesa: kasutatud riided, allahindlus kuni 50%. Tartu, Sõpruse
pst 8, E-R 10-18.
Odavad rõivad, Kastani 121. Kogu
kaup -50%. E-R 10-18, L 10-15.

SÕIDUKID
Auto keretööd, taastamine,
hooldus. Kõik uued ja kasutatud
detailid. Teostus. Garantii.
Tel 504 0334.
Müü oma auto meile. Sobiva
tehingu puhul raha kohe kätte.
Tel 5823 2707.
Müüa Ford Escort (66 kW, läbisõit
54 000 km). Tel 5344 5592.
Sõiduautode kokkuost. Väga
kiired tehingud! Raha kohe kätte!
Tel 553 3060, info@carus.ee

TEENUSED
Anda rendile kahe teljega kerghaagis kasti mõõtudega 3,5 x 1,5.
24 h / 20 €. Tel 5348 8766.
Boilerite puhastus, paigaldus,
remont. San-tehnilised tööd.
Tel 507 2387.
Boilerite puhastus, paigaldus ja
remont. Tel 518 7207.
Boilerite puhastus, veemõõtjate
vahetus, san-tehnilised tööd.
Tel 5646 9025, 734 8044.
Eesti ja välismaiste firmade (sh
km-kohuslased) ost, müük, muudatuste vormistamine ja likvideerimine. Legal Baltic Inc OÜ,
tel 508 9565, www.vatnocorp.com
Ehitus- ja viimistlustööd (eraisik,
KÜ-d, firmad jt). Avatäidete
paigaldus. Pikaajaline kogemus,
hinnad head, garantii. Tel 510 0645,
formcenter@gmail.com
Elektritööd eraisikutele ja firmadele! Tel 5137 844,
www.elekter24.ee
Elektritööd. Tel 5609 3099.
Fekaalivedu (kuni 10 m³). Tellimine
tel 521 1125,
meitman.ou@gmail.com
Fekaalivedu Tartus ja Tartumaal, ka
laupäeviti ja pühapäeviti.
Tel 5340 2060,
Veodeestis@gmail.com

Otsime kogemustega koduabilisi,
hooldajaid, lapsehoidjaid.
Tel 5340 2265, www.pihel.ee

Trepikodade remont kortermajades. Tel 518 7207, trepikoda.eu
Vesi, küte, kanal, vent - kõigi siseja väliosade paigaldus, materjalid, teostus. Garantii. Tel 504 0334.

Tel 514 2173

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!

Uiga, tel 526 4198, 786 8085,
www.aadlivillakv.ee

Sise- ja väliehitus, renoveerimine
vundamendist katuseni, kõik
materjalid, teostus, garantii.
Tel 5820 2040.

UUED REHVID SÕIDUAUTODELE,
KAUBIKUTELE JA DÞIIPIDELE
• Mootori ja veermiku remont
• Õlivahetus ja korrosioonitõrje
• Rehvide müük ja montaaþ
AKUDE MÜÜK
175/65 R14 al 30 €
185/65 R15 al 37 €
195/65 R15 al 39 €
205/55 R16 al 40 €
205/60 R16 al 43 €
215/55 R16 al 47 €
215/60 R16 al 48 €
215/65 R16 al 57 €
215/50 R17 al 53 €
215/55 R17 al 56 €
225/45 R17 al 47 €

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

30 cm, 1 ruum = 37 € / 39 €
40 cm, 1 ruum = 34 € / 37 €
50 cm, 1 ruum = 32 € / 35 €

Müüa hobusesõnnikut 80 l kottides. Hind 4.50 € kott. Transport
Tartu piires tasuta. Tel 565 3845.

A-, B-, BE-, C-, CE-kat, veokijuhi
ameti- ja ADR- ning lõppastmekoolitused. Tel 507 8230, Kalda tee
30, www.sõiduõppe.ee
Emajõe Keeltekool: uued kursused. Tel 740 4050, info@emajoe.ee,
www.emajoe.ee.
Hüdrotõstuki ja troppija koolitus
Tartus 27. ja Tallinnas 15. mail
2017. Palume eelnevalt registreerida e-postile: info@kolmasaste.ee,
tel 524 6691

KÜTE
Haluküte OÜ müüb lõhutud küttepuid lahtiselt, võrgus, konteineris
+ lõikamisjääke. Tel 504 3100.
Kask 40 l võrgus - 2.20. Kojutoomine tasuta. Tel 521 2642.
Kask, lepp 30, 40, 50 cm, laotud
ruum. Tel. 557 6177,
Kuttepuud.com

Otsime Tartusse müüjaid! Marjade
ja kartuli müük 25. mai - 25. juuli.
Tel 5566 0970, epost: suveviljad@gmail.com
OÜ Sportreklaam otsib töötajat,
sobivam mees. Info tel 5650 8166
või info@sportreklaam.ee.
Pakume aasta ringi tenditööd CEkat juhile Eestis ja Baltikumis.
Tel 507 2696.

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

Pakun CE-kat juhile aasta ringi
tenditööd Baltikumis. Tel 507 2696.
Pakun tööd peenmehaanika
erialal. Nädal tööl, nädal vaba. Väljaõppe võimalus. kelpar@online.ee
Pesumaja REA võtab tööle tubli ja
kohusetundliku pesumaja töölise.
Asume Sepa 20, Tartu. Küsi julgelt
infot. Tel 747 7486.
Puhastusteenindajale Tartu
kesklinnas esmaspäevast reedeni
büroopindadel (üldalad, kontorid).
Tel 5330 9233, birgit@cleanpro.ee

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

REKLAAM

Neljapäev, 11. mai 2017
Korstnapühkija Lõuna-Eestis.
Linnas ja maal. Järjekord kevadel
lühike. Ametlik akt. Tel 5191 6605.

Veoteenus väikekaubikuga ja haagisega kasti mõõtudega 3,5 x 1,5 m.
Tel 5348 8766.

Erinevate kollektsioonide ost mündid, märgid, fotod, õllepudelid, paberrahad jm! Tel 5649 5292.

Korstnapühkija. Puhas töö ja
soodne hind. Akt. Tel 505 0040,
korstmar@gmail.com

Videokassettide ja slaidide digitaliseerimine, video- ja printimisteenus, ürituste pildistamine. Tel
5808 4419, fortiusfoto@gmail.com

Hõbe, raamatud, medalid, märgid, mündid, fotod, kunst jm! Ost
parima hinnaga, raha kohe!
Tel 5649 5292.

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

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

Septikud, reoveemahutid otse
tootjalt ning vee- ja kanalisatsioonitööd. Tel 5306 5322,
info@reovesi.ee

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

HAUAPIIRDED VAASID PINGID

Septikute paigaldus ja müük. Tel
5757 0202, erlend@eestiseptik.ee

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ
Niitmine, trimmerdus,
heki- ja võsalõikus, äravedu.
Tänavakivi-, fassaadi- ja katusepesu.
Tel 5381 7161
info@hooldusproff.ee

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

Kändude freesimine, ohtlike
puude ja võsa raie. Tel 506 6550,
tauno@kännuhunt.ee

Soodne fekaalivedu Tartumaal.
Tel 5382 8791.
Tasuta kodutehnika ja vanametalli äravedu. Välja arvatud
külmikud. Tel 5386 9008.
Tänavakivide paigaldus, puit- ja
võrkaedade ehitus, haljastustööd. Tel 5599 8657.

TERVIS

SIXKLAASID OÜ Tähe 127,
Tartu. Tel 5067180. www.sixklaasid.ee
Heki pügamine, (ohtlike) puude
hooldus. Arboristi- ja aiatööd.
Tel 5699 9884, laur@puujuuksur.ee

Muru niitmine, trimmerdamine,
hekkide pügamine ja kändude
freesimine. Tel 5346 1476,
www.niitmine.ee

Tervendamise ja harmoniseerimise seansid. Elena - energiaterapeut
ja rahva ravitseja (Moskva).
Tel 5360 9798.
Vajad lahendust liiges- või
lihasvalule? Soovid nõustamist
kehalise aktiivsuse alal? Tule
füsioterapeudi vastuvõtule Tartus
Aardla 112. Tel 5190 0557,
www.ptfysio.ee

Kõige rohkem kuulutusi
soodsalt ja kiiresti!

Rõõmsameelne 74 a naine
Lõuna-Eestist soovib tutvuda
heasüdamliku, üksindust tundva
mehega. Helista palun, koos on
lõbusam. Tel 5607 5951.

Plekksepatööd. Rihmerk OÜ,
Ringtee 1, Tartu, tel 517 2156,
plekksepp@hot.ee,
www.rihmerk.eu

MÜÜK

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

Kaevetööd, kaevamine, planeerimine, kanalisatsioon, septikute ja
imbväljakute paigaldus.
Tel 553 7638.

Rakkekaevude kaevamine, puhastamine ja remont. Rõngaste
vahetamine ja kaevupealsete
ehitus. Tel 557 4792.

Kaevetööd, planeerimine miniekskavaatoriga JCB8018 Tartus
ja maakonnas, 25 € tund.
Tel 5818 5222.

Rakkekaevude kaevamine, puhastamine ja remont.
Tel 5638 1774.

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

Rehvivahetus. Plekkvelg 20 € / 4
tk. Valuvelg 25 € / 4 tk.
Tel 5837 2544.

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

Müüa küttepuid (28-32 €, vedu
hinna sees). Tel 5627 8248.

Ostan parima hinnaga ümmarguste või ovaalsete kividega
merevaigust kaelakee. Küsige
hinnapakkumist! Tel 5871 0351.

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

Ventilatsioon Tartus ja Lõuna-Eestis. Asulavent OÜ, info@asulavent.
ee, tel 504 1710, asulavent.ee
Veo- ja kolimisteenus kaubiku ja
furgooniga Tartust üle Eesti 7 päeva
nädalas. Tel 553 7638.

Kaubaveod ja kolimisteenused,
töötame iga päev Tel 522 5196.

VABA AEG

Ostan sellise kannu. Maksan 30 €.
Võib olla erineva pildiga! Tulen ise
kohale! Tel 5803 6752.
Plaanid kolida või said päranduseks korteri? Ostame üleliigse
vanakraami, raamatud!
Tel 5649 5292.
Raamatud, aabitsad, piiblid,
dokumendid, diplomid jne! Ost
parima hinnaga, raha kohe!
Tel 5649 5292.

Ropkamõisa lõngapoes uus kaup!
Saksamaa linane kangas 15 €/m
(särgid, kleidid), linane niit alates
12 €/kg, puuvillane lõim alates
8.50 €/kg. Ropkamõisa 10, Tartu.
NB! Leia meid Facebookist!
Tel 520 7727,
www.aardlakaubandus.ee

OST

Täisnahkköites ENE. Maksan kuni
500 €! Raha kohe kätte!
Tel 5649 5292.
Vanad mündid, paberraha,
märgid, medalid, postkaardid.
Paku ka kollektsioone. Hindamine
tasuta ja raha kohe kätte!
Tel 5590 6683.
Vanad raamatud, merevaigust
ehted, portselanist kujud, mööbel, märgid, samovarid, medalid,
mündid, paberraha, postkaardid,
fotod, maalid, graafika jne.
Tel 5829 9810,
kristiinas95@gmail.com

TÕNU SILLO
kiviraidur

Kolimis- ja veoteenus.
Tel 502 0426.
Konditsioneeride kontroll, täitmine ja remont Tartus.
Tel 506 9367, www.jaad.ee

San-tehnilised tööd, boilerid,
kraanid, wc-potid, vannid, valamud, torustik jne. Tel 5621 7955.

Vene-aegseid ja vanemad rahad,
medalid, ordenid, rinnamärgid,
dokumendid, postkaardid, tehnikaajakirjad, raamatud, kellad ja
palju muud. Kõik vana huvitab!
Tel 5872 5458.

Veo- ja kolimisteenus täiskõrge
kaubikuga. Hinnad soodsad.Töötan
iga päev. Tel 502 2116.
Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.
Veotakso, kolimine, utiliseerimine, laadijad, klaverite vedu jne.
Tel 5621 7955, www.kiiredkolijad.ee

AM-, A-, B-, BE-, C-, CE-kat, veokijuhi ADR- ja ametikoolitused.
Lõppastme- ja järelkoolitused.
Kalda tee 30, tel 507 8230,
www.sõiduõppe.ee
Tantsuõhtu 19.05 kl 20 ans Absolut Lyhis. Peetri 26a, Tartu. Valsid,
rumbad, tangod. Tel 511 4081.

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

Aabitsad, fotod, piiblid, postkaardid, teatmeteosed, dokumendid, maakaardid jne.
Tel 5803 6752.

Reoveepuhastid, biopuhastid,
puurkaevud, maasoojuspuuraugud, hooldus, remont.
Tel 5851 5156,
hellikuvilla@gmail.com

Vanavara (mündid, märgid, medalid, ordenid), kulla ja hõbeda kokkuost. Meie pood asub aadressil:
J. Kuperjanovi 62, Tartu. Raha kohe
kätte! Tel 5815 0312,
www.emiliaantiik.ee

Sõled, prossid, setu ehted, merevaik, hõbeehted, kullast kellad ja
ehted! Raha kohe! Tel 5649 5292.

Vannide emailimine. Tel 557 0877.

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

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

Nõukaaegsete märgikarpide, medalite, ordenite, fotoaparaatide,
mänguasjade jm ost!
Tel 5649 5292.

TUTVUS

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

Rakke- ja puurkaevude puhastamine, remont, vee-kanalisatsiooni ehitus, pumpade paigaldus, septikute ja imbväljakute
rajamine. Tel 5873 9451.

Vaas (20 €, võib ka teist värvi olla).
Tulen ise kohale! Tel 5803 6752.

Nahkköites raamatud „Kalevipoeg“, „Eesti Vabadussõda 19181920“, „Kalevala“, „Eesti ajalugu“
jne. Maksan 100 €/tk.
Tel 5459 7300.

alates 1 €

Ohtlike puude langetus, kärpimine, puuhooldus, hekkide lõikus,
jne. Kogemust 15 aastat.
Tel 5621 7955.

Kaevetööd 6-25-tonniste ekskavaatoritega. Kallurveod: killustik,
purustatud betoon, liiv ja muld
koos transpordiga. Lammutustööd ja ehitusprahi utiliseerimine. Tel 512 5350, info@relss.ee,
www.relss.ee

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

.ee/kuulutus

Muru niitmine, trimmerdamine,
hekkide pügamine. Tel 5341 2026,
517 5309, www.gramina.ee

Puit-, kilp-, spoonparkett,
põrandate paigaldus ja hooldus.
Lihvimine, lakkimine, õlitamine.
Tel 522 7016,
lakoons.info@gmail.com

Kauplus Inderlin ostab vanu raamatuid, kunsti, hõbedat, ehteid,
märke, münte, nõusid jne.
Tel 5803 6752, Kompanii 4, Tartu

Nõukogudeaegne kaubanduse entsüklopeedia (ТОВАРНЫЙ
СЛОВАРЬ, 9 köidet). Tel 5649 5292.

Ohtlike puude asjatundlik langetus, äravedu, viljapuude hooldus
jne. Tel 5818 5222, 2arboristi.ee

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

Vanemad erinevad naiste ehted:
merevaigust kaelakee (maksan kuni 800 €), sõled, prossid,
sõrmused,käevõrud, vanad kuld
ja hõbeehted. Huvitavad ka vanad
raamatud, mööbli esemed, nõud,
kujud, maalid, mänguasjad ja
palju muud. Alati aus asjaajamine
ja parim hind! Tel 5639 7329, Liina

Bioenergeetika. Energiate
mõõtmine ja tasakaalustamine,
haiguste põhjuste diagnostika ja
kõrvaldamine, pendlikoolitus.
Tel 5823 1190.

Mullafreesimine, muruõhutamine ja samblaeemaldus väikeaedades. Kuulutus ei aegu.
Tel 5831 1411.

Autoklaaside müük, paigaldus,
parandus, toonimine.
Klaasikahjude käsitlemine.
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HAUAKIVID
MATUSEPLAADID

Hauakivid ka tellija
materjalist-maakividest.
Vedu ja paigaldus.

Tule tähista sünnipäeva HipHop
mängumaal. Broneeri aega www.
hiphopmängumaa.ee
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511 6923
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Keeletoimetaja: Terje Jepiselg
Kujundaja: Priit Kivisoo
Reklaam: Malle Pastak
Reporterid: Kaspar Aug,
Meelis Kaldalu, Janari Kintsiraud,
Kadri Külaots, Rauno Põld,
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Sten Sang
e-post: nimi@tartuekspress.ee
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SINU DIGIPOOD

GALAXY J5 DUAL-SIM (2016)
5.2

Täiesti kreisi
pakkumine!

16
GB

3100

13 MP

mAh

179.

99

4.0

16 GB

Äriklassi kvaliteet
parima hinnaga!

B50-10

1624

8 MP

mAh

• resolutsioon 640 x 1136 Retina
• protsessor 2 x 1.84 GHz
• 2 GB muutmälu

-20€

-90€
449.99

359.99

Kompaktne iPhone SE
nüüd eriti
magusa hinnaga!

GALAXY A3 (2017)

16
GB

4.7

2350

13 MP

4 GB
RAM

128 GB
SSD

Intel

4:45

2.3kg

14.0

AMD

4 GB
RAM

8:30

128 GB
SSD

1.74 kg

Juhtmevabad
mürasummutavad
kõrvaklapid!

599.99

499.

99

Kõik vajalik ühes!

499.99

DIGI sülearvutite
testivõitja

65

mAh

MACBOOK AIR 13

-40€

319.99

299.99

3000

12 MP

UHD

LT-65VU83B

13.3

8 GB
RAM

128 GB
SSD

Intel
i5

12:00

1.35 kg

32

999.99

959.99

HD

32V351

mAh

• resolutsioon 720 x 1280 Super AMOLED
• protsessor 8 x 1.6 GHz
• 2 GB muutmälu
• 8 MP eesmine kaamera

299.99

15.6

YOGA 510-14AST

32
GB

• 1440 x 2560 QHD AMOLED
• protsessor 8 x 2.3 GHz
• 4 GB muutmälu

-100€

219.99

IPHONE SE

5.1

Tipptelefon
hea hinnaga!

• resolutsioon 720 x 1280 Super AMOLED
• protsessor 4 x 1.2 GHz
• 2 GB muutmälu

-40€

GALAXY S7

-20€

279.

99

SUUR VALIK TASAKAALULIIKUREID!

Parima hinnaga suur 65” nutiteler!

KITSOUND
Immerse
Bluetooth NC
• bluetooth-ühendus
• aku kestvus kuni 12 h

69.

• UHD • SmartTV/Wifi
• A+ energiaklass
• 1500 Hz • USB-salvestus
• USB-video • hübriid-TV

99

Erinevad suurused ja värvid!

1049.99

Energiasäästlik nutiteler!

-150€

899.

99

• energiaklass A+ • 200 Hz
• USB-salvestus • USB-video
• SmartTV

LM 500 MINU

179.99

Väike kapselmasin parimaks kohvinaudinguks!

• veenõu maht 0,5L
• pumba rõhk 15 bar
• reguleeritav tassialus

Hinnad alates

199.99

149.99

69.99

-50€

149.99 19.99

TALLINN: Viru keskus (6 668 160), Kristiine keskus (6 668 116), Rocca Al Mare keskus (6 668 155), Ülemiste keskus (6 668 159), Järve keskus (6 668 154), Lasnamäe Centrum (6 668 128), Mustika keskus (6 668 151), Tallinna lennujaam(58 550 484); TARTU: Tasku keskus (666 8163),
Lõunakeskus (6 668 153), kaubanduskeskus Eeden (6 668 164); JÕHVI: kaubanduskeskus Tsentraal (6 668 168); KURESSAARE: Auriga keskus (6 668 117); NARVA: Fama keskus (6 668 169); PAIDE: Paide Maksimarket (6 668 124); PÄRNU: Kaubamajakas (6 668 152);
RAKVERE: Põhjakeskus (6 668 177); RAPLA: Rappeli keskus (6 668 174); VALGA: Valga Maxima (6 668 121); VILJANDI: Viljandi Centrum (6 668 166); VÕRU: Kagukeskus (6 668 173).

Kampaania kestab kuni 31.05.2017. Kaupa on piiratud koguses. Kõik pildid on illustratiivsed.
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