Neid pisikesi valdasid, kus elas
100-200 inimest, oli enne
haldusreformi väga palju.
Madis Kimmel Ruhnust ja
Piirissaarest
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Nõiajaht pedofiilile liitis kogukonna
Lõppenud aasta loetuimad Tartu Ekspressi
artiklid tõstsid juba
traditsiooniliselt esile elu
pahupoolt, ent edetabelist ei puudu ka helgemad momendid.
Kõige enam pani lugejate
silmad kilama hiljuti vanglast
vabanenud ja end Laial tänaval
sisse seadnud pedofiil Jevgeni
Golovan, kelle emotsionaalne
videopöördumine pidi tervele
linnale selgeks tegema, et tema
kooselu armastatud “emakesega” tuleb kiusajatel rahule jätta. Peagi selgus küll, et emana
esitleti avalikkusele juhuslikku
naisterahvast, kelle tare sorava
jutu ja esindusliku puudelõhkumisoskusega Golovan sugulaste protestile vaatamata kärmelt enda omaks muutis.

Metsik suhtedraama
Paraku ei suuda aktiivne
kogukond tööka naabriga leppida ja on võtnud nõuks terve
kvartali Golovani varasemast
lastesõprusest teavitavaid plakateid täis kleepida. Viimase hinnangul paneb see eriti
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räige põntsu tema autoritee- kangelased Marek Veltmann
dile kõige väiksemate sõprade ja Ageli Jakobson. Üha võimsilmis. “Õelapsed lastekodus samat kuulajaskonda koguvate
loevad ka ju seda, ei nemad internetiraadiote esipaar läks
mind enam näha taha. Sealt metsiku aplombiga tülli, kui
räägivad teistele lastele edasi ruuduliste kardinate tagant
naasnud retsidivist Ahti Kärt
ja nii ta läheb,” kurtis ta.
Ohtralt järelkasvu on Maar- daami üle lõi. Juhtum pahanjamaa ühiskonda tootnud das saritervitajate ökosüsteemi
ka hõbedase müsteeriumloo eesotsas legendaarse Viinahaua

Hillar Kohviga, kes, muide, üha
enam Taaralinna kultusurkasse Sodiaak asja teeb, loomulikult südamepõhjani.
Aastat jääb meenutama tühjaks tehtud “sahtliga” Niina
Paine, kes ühena esimestest
riikliku hambaravihüvitise
süsteemiga liitunud Annelinna kliinikut pisarsilmi ei milleski vähemas kui sihilikus
sandistamises süüdistas. Vastaspool aga kahtlustas sada
eurot valuraha nõudvat vanaprouat lihtlabases väljapressimises. „See Niina Panina
tahab lollitada meie kliinikut
ja Eesti kodakondsust, et saada raha nii haigekassast kui
meie juurest,“ lajatas Maxim
Coliusco.

Pättide edurivi
Kui üleriigiline meedia
imetles jooksukuningas Mukunga paljasjalgseid kangelastegusid ning hurjutas
rassismiilminguid, avas Tartu Ekspress keenialase elust
sootuks seninägematu tahu.
Nimelt naudib meie maratonide suveräänne valitseja Tähtveres ühist elupinda kunagise laskmise maailmameistri

Matti Jõgiga, kes küll naabrite
sõnul tänaseks pigem eluheidiku tee on valinud.
Mullu panime aluse ühele
väärikale autasule, asudes valima Tartu aasta pätti. Ähvardusteni küündinud tagasisidet
tekitanud pingeline edetabel
annab põhjaliku ülevaate siinse kriminaalse maailma koorekihist. Erinevalt Äripäeva
rikaste edetabelist kipub meie
edurivi aga oluliselt volatiilsem
kujunema – istuvad ju ühe aasta tegusaimad pätid üldjuhul
järgmisel aastal juba kinnipidamisasutuses, kus edasipürgimine pärsitud.

Kummardus jänestele
Pisematest pahedest sattus
meie luubi alla ühistranspordivaraste enneolematu üksmeel.
Facebooki kommuun “Bussikontroll Tartus” on muutnud
ausa sõidu vaid absoluutsete
prillikivide pärusmaaks ning
mis siin salata, meie artikli
peale täienesid petturite read
taas mitme tuhande võrra. Ka
vana hea kärakaga peame endiselt verbaalset sinasõprust
ning oleme uhkelt tõdenud, et
kuuldused ülikoolilinna joomaurgaste surmast on selgelt
liialdatud.
Tabelit kroonib pronksisel
positsioonil aga midagi paljut ehedamat, säravamat ja
motiveerivamat. Taaralinna
oma Cristiano Ronaldo, tipptasemel väravaid kõmmutav ja
kultusbrändi üles ehitav šokolaadipoiss Kevin Rääbis jõudis
viimaks ometi ka tasuta uudistest lugu pidavate linnakodanike südametesse. Pole siis
ime, et imeodavate kuulutuste
käive aastaga kaheksa protsenti kerkis.
KAUR PAVES
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LUGEJA KIRI
Varsa vall vajub
Varsa 7 krundi taga on
kuivenduskraav, mis ühelt
poolt piirnebki krundiga,
teiselt poolt turbavalliga.
Vall kaotab aga silmnähtavalt kõrgust. Küsimus on, kas linn planeerib
ise kraavi/valli jooksvalt
kuidagi hooldada või kõik
jääb nii, nagu on, ja vall vajubki lihtsalt ajaga ära?
Praegu on vall ja kraaviperved osaliselt võssa
kasvanud ja väikest osa on
Varsa 7 elanikud ise niitnud. Kui linn ei plaani ise
valli tõsta/toestada, kas
siis elanikud võivad valli servale istutada näiteks
mängimände või muul
moel püüda kuidagi vajuvat valli haljastada? Sest
valli vajumisega tuleb ka
Ihaste silla müra üha enam
tuppa.

Inga Kiudorf
haljastuse peaspetsialist
Valli südamikuks on rajatud mineraalpinnasest
tamm, mida ehituse käigus tihendati. Seega ei
tohiks vall edaspidi oluliselt vajuda. Vall rajati projekteeritust ka 20 cm kõrgem, et oleks vajumise
varu. Küljed täideti mõlemalt poolt ümbritseva
pinnasega ehk siis turbase pinnasega ja see võib
tõesti vajuda, sest turvast
ei tihendatud. Elanikud
võivad soovi korral valli
nõlvad haljastada, istutades sinna näiteks mägimände. Linna jaoks ei
oleks valli niitmise korraldamine probleem, kuid
siiani on just kohalikud
elanikud palunud seda
mitte teha, et säilitada
oma privaatsust.
Allikas: Tartu LV

Volinikud ähvardavad
KIISUSID KIIBISTADA
Linnakoerad on saanud
mikrokiipide võlusid
nautida juba 2015. aasta
keskpaigast, kuid nii
mõnegi otsustaja arvates
võiks sama kohustuse
laotada nii kassi, lehma
kui tuhkrugi õlgadele.
Haldusreformi naksaka
kõrvalmõjuna peavad ka endise Tähtvere valla elanikud
Tartu kasside ja koerte pidamise korra omaks võtma ning
juuliks kutsudele kiibid naha
alla aheldama. “Vahet ei ole,
kas hulkuv koer on haja- või
tiheasustuses, ohtlik on ta igal
juhul,” selgitas reformierakondlasest abimeer Raimond
Tamm. “Nõue on mõistlik, et
võimalikult kiiresti tuvastada
koera omanik. Hulkuvaid koeri tuuakse ju varjupaika ka valla aladelt, mitte ainult linnast.”

Maainimeste mured
Sotsist linnavolinik Gea Kangilaski aga märkis Supilinnas
tehtud tähelepanekute põhjal, et koerte kõrval tavatsevad
omanikuta ringi lipata ka kassid, kellele kiibistamiskohustus
seni ei laiene. “Samas ka nende
omanikke ei ole võimalik leida
ja varjupaigas on kasse päris
palju,” vihjas ta. Tamm tõdes
siiski, et kasside puhul oleks
selline nõue üle pingutatud.
Teema sütitas sotside raudvara Marju Lauristini, kelle
hinnangul ei saa taluõel hektaritesuurusel maalapil möllavat
koera või kassi linnatänavatel
viibiva kaasisendiga võrrelda.
Seepärast tuleks tema arvates
tõsiselt mõelda, kas ikka hakata maainimestele rakendama
asju, mis maaeluga üldiselt
kokku ei käi.
Tamm rahustas vastaseid
kinnitusega, et oma talupõldudel ringi perutav koer ei
sega kedagi. “Küsimus on selles, kui ta sealt põldudelt mõni
kilomeeter edasi liigub ja jõuab
mõnda teise asustatud kohta,”
lisas ta.
Sotsiaaldemokraatide pesa-

muna Ott Maidre väitel seisab
jälgimisvajaduse taga ka tõsisemaid põhjusi peale kassi
omanike südamevalu. “Kassid
tegelikult kannavad väikelastele rohkem haigusi kui koerad,” teadis ta rääkida.
Vastne Tartu vallavanem
Jarno Laur aga pidas tarvilikuks sõnavõttu alustada toonitusega, et talle kassid üldse
ei meeldigi. Siiski tekib tema
sõnul küsimus, kas eeskirjast tulenev kohustus tagada,
et kass ei pääseks teise isiku
omandis olevale kinnisasjale
ega ka avalikku kohta, pole samuti koormavavõitu.
Lemmit Kaplinski oponeeris
Laurile jõuliselt avaldusega, et
temale meeldivad kassid väga,
mistõttu tuleks järelevalvet tõepoolest leebemaks muuta. Kui
me näpuga selles määruses järge ajaksime, siis meil kahte üle
linna kuulsat kiisut polekski: ei
trükimuuseumi ümber luusivat
Johannes Gutenbergi ega kunstikooli legendi Igor Tõnu Tassi.
Merle “Tartu Heaks” Jääger
on viimasel ajal kokku sattunud
nii mõnegi tuhkruga, mistap
nendegi seos bürokraatiamasinaga talle muret teeb. “Kas
tuhkruid peab kiipima või ei pea
ja kuidas teha järelevalvet tuhkru üle?” päris ta retooriliselt.
Kasside kaitseks pani sõna
sekka veel Kaja Tarto EKRE-st,
kelle hinnangul jätab määrustik võimaluse loomade vabadusi liigselt ahistada. “Kui
meie pere kass ei saa vabalt liikuda, läheb ta täiesti stressi,”

kurtis ta. “Mis ma teen? GPS
on seljas ja jälgin, kus ta on,
kogu aeg?”
Tarto fraktsioonikaaslane
Eva Loskit tõi välja printsipiaalse vastuolu: ühelt poolt ei
või kassid avalikus kohas, sealhulgas näiteks turul, saatjata
viibida, teisalt oli turul aastaid
reservuaar, kust hulkuvaid
loomi soetada võis. Indrek Särg
teadis lisada sellisegi infokillu,
et vanasti oli kunagise ERM-i
peahoone juures armeenlaste
baar, mis olevat müünud kassidest tehtud toidutooteid.

Hullud tagajärjed
Majanduskomisjoni aseesimees Peeter Laurson (IRL)
meenutas, et komisjoni seinte
vahel võttis kogu diskussioon
veelgi pöörasemaid tuure üles.
Nii olevat kerkinud küsimus,
kas lehmi ja lambaid ka linna
piires kiibistada võiks.
Staažikas reformierakondlane Toomas Kapp tõdes, et
ehkki teema võib esmapilgul
naljakas tunduda, võiks seda
võrrelda aja erineva kulgemiskiirusega ühel ja teisel pool
tualeti ust. “Kui lapsega jalutama minna ja vastu tuleb hundikoer, kes hulgub niisama,
või see koer auto ette jookseb,
siis tegelikult võivad olla tagajärjed päris hullud,” rõhutas
ta suurema kiskja selgeid miinuseid. “Kui kass jookseb ja on
külma närviga autojuht, siis ei
juhtu palju midagi. Aga see on
tegelikult tõsine asi.”
KAUR PAVES
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 Hambahaiguste ennetus
 Hammaste ravi
 Igemehaiguste ravi
 Proteesimine
 Suukirurgia
 Iluteenused
Täiskasvanute raviks haigekassa leping.

Tasuta parkimine.

www.oplusshambakliinik.ee
Aleksandri 9, 51004, Tartu  5622 2961, 662 8028
E–R 9–19  L kokkuleppel
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LAUSEGA
Teadmisi
tselluloosist
Linnaosaseltside algatusrühm alustab seoses Vorbusele kavandatava tselluloositehasega infoseminaride
sarja, millest esimene peetakse 15. jaanuaril kell 17 loodusmajas, kus kõneldakse
tselluloositööstuse parimast
võimalikust tehnoloogiast ja
keskkonnariskidest.

2000
Miks võib Happy (vasakul) nautida piiramatuid vabadusi
igasuguste kohustusteta, Urrr aga peab taluma valurohket kiibistamisprotseduuri? 
MERIKE KOTTER

BUSSI RENT paku hind

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
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eurot pudenes linnarahva
rahakotist karikavõistluste
võitja Tartu Ülikool / Eeden
võrkpallinaiskonna premeerimiseks.

Hirmvalus pauk
Ööl vastu 8. jaanuari virutas
osav kurikael Raekoja platsil
asuva kortermaja lukustatud
trepikojast 2000 eurot väärt
jalgratta.

Kingitus ostlejatelt
Tartu kaubamaja kauplustes
korraldatud kampaania “Silmapaistev heategu” raames
kogunes helkuriostjatelt üle
3840 euro, mis anti üle TÜ
Kliinikumi Lastefondile liigesehaigetele lastele ravivesivõimlemise toetuseks.

Kommilaev
ankrusse
Kalevi šokolaadipoe remondi tõttu kerkib Küüni tänavale
R-Kioski vastas olevale alale 5. märtsini müügihaagis
Kommilaev.

Avalik ülesvõte
12. jaanuaril kell 17 toimub
Kunstimajas vestlussarja
„Avalik ülesvõte“ raames jutuajamine Tartu kunsti aastanäituse kujundaja Peeter
Krosmanniga.

Hiiliv tigu
2017. aasta tigu on Tartu
Ekspressi lugejate hinnangul
haridusministeeriumi hiiliv
kolimine pealinna, mida toetas rahvahääletusel 29% hääletanuist. Linnaisade priske
valimisjärgne palgatõus jäi
20%-ga teisele kohale.

SÄHVATUS

Kuused tuleroaks
Anne kanali ja Emajõe vahelisel maa-alal kogunevad
traditsiooniliselt vanad jõulukuused, mida saab sinna
tarida kuni 12. jaanuarini.
Seejärel meisterdatakse
neist samas skulptuurid ning
suurejooneline tulevaatemäng leiab aset 13. jaanuaril.

Filmiõhtu Tartmusis
Sel neljapäeval kell 18 on
filmi- ja kunstisõpradel taas
võimalus nautida kunstimuuseumis kinokunsti – filmiõhtul tuleb näitamisele
Ruben Östlundi auhinnatud
mängufilm „Ruut“.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

TOPSISÕPRADE NÄÄRIRÕÕM: Tartumaa 2016.
aasta küla tiitli pälvinud Väike-Rakkes külastas jõulumees kaubanduskeskuse ees ka kõige olulisemaid
arvamusliidreid. 
KAUR PAVES
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Palametsa
pajatused
449.

Ehkki Mika Keränen kinnitas tunamullu, et eelistaks, kui toetussumma jagataks väiksemateks stipendiumiteks paljudele kirjanikele, võttis ta linnaisade rahalaeva ometi
naerulsui vastu. 
MERIKE KOTTER

Keränen haaras
TEATEPULGA
Üle kümne tuhande euro
maksumaksja raha paneb
sedapuhku linnakirjaniku
auväärse tiitli eest taskusse lastekirjanik Mika
Keränen – nagu juba
tavaks saanud, ilma ühegi
otsese kohustuseta.
Teist aastat välja antava stipendiumi suuruseks on 11 280
eurot, mis makstakse välja
igakuiste osamaksetena 940
eurot kuus. Linnapea Urmas
Klaasi sõnul on omavalitsusel
juba väga hea koostöökogemus
esimese linnakirjaniku Kristiina Ehiniga, kes tõi möödunud
aasta jooksul kirjanduslinna
Tartu ja tartlased teineteisele
lähemale. „Loodan, et Mika
Keränenile annab see aasta
loomingulist indu uute teoste
loomiseks, aga ka head koostööd linnaga erinevates ettevõtmistes.“

Viis kandidaati
Keränen ootab linnakirjanikuna põnevat aastat: „Tahan
tuua meie kirjanduse nähtavale
nii suurtele kui väikestele, nii
noortele kui vanadele, nii kodukanti kui kaugemale. Väga
oluline on seegi, et olen ole-

mas kõigile linna kirjanikele ja
luuletajatele, sest Tartu kirjanduslinna eriline aura tekib just
koostegemise rõõmust.“
Klaas meenutas veel, et Ehin
paistis silma ühelt poolt loometöös, mis küll vähimalgi
määral linna seatud ülesandeks polnud, teisalt aga võttis
väga aktiivselt osa üritustest ja
ettevõtmistest.
Sestap pole imestada, et
konkurents seegi kord väga
ägedaks kujunes ning kirjanike liidu esimehe Berk Vaheri
juhitava žürii põhjalikule tööle
sundis. Kandideerimiseks tuli
Tartu Kultuurkapitalile esitada
nägemus linnakirjaniku rollist,
mida taotleja pidi olema valituks osutumisel mõistagi ka
valmis täitma, ning anda ülevaade senisest loomingulisest
tegevusest ja plaanidest. Kokku
saabus stipendiumi saamiseks
auväärt žürii ette viis taotlust.
Klaasi hinnangul on Soomes
sündinud ja üles kasvanud,
kuid Tartus õppinud ja siin
aastaid elanud Keränen oma
arvukates teostes Tartu mõtte
hästi kokku võtnud. “Me kõik
teame ülimenukat “Supilinna
salaseltsi” film, mis on Keräneni raamatu ainetel tehtud. Sa-

muti “Jõmmut” – suvelavastust
Emajõe ääres, nii et tema tööd
on jõudnud nii teatrilavale kui
kinolinale,” sõnas Klaas.

Avas Kaarsilla ja turu
Tiitlit külakorda jagades
täidab Tartu linnapea sõnul
UNESCO kirjanduslinna rolli. “Oleme saanud väga kõrge
tunnustuse, olles loovlinnade
võrgustikus üheks kirjanduslinnaks teiste linnade kõrval. Linnakirjanik on kindlasti üks isik,
aga ka institutsioon, kes kirjanduslinna esindab,” märkis Klaas.
Nii esines Ehin valimiste-eelsel
Kaarsilla ja renoveeritud turuhoone avamisel, aga ka mitmes
teises kohas, suutes siduda linnavalitsuse ettevõtmisi linnarahva soovidega.
Nüüdne tiitli omistamine
Keränenile näitab, kuivõrd lähedalt on Soomega ühenduses
peale põhjapoolsete provintside
ka Lõuna-Eesti. “Mõlemad vabariigid tähistavad ju lähestikku oma sajandat sünnipäeva.
Mika on Tartus elanud, õppinud ja töötanud juba nii pikka
aega, et see on tõepoolest hea
näide, kuidas on Tartu ja Soome seotud,” tõdes Klaas.

Medeia
EURIPIDESE TRAGÖÖDIA AINETEL
LAVASTAJA JA MUUSIKALINE KUJUNDAJA TIIT PALU
KUNSTNIK EUGEN TAMBERG — VIDEOKUNSTNIK JANEK SAVOLAINEN
OSADES MARIA ANNUS — KÜLLIKI SALDRE — MERLE JÄÄGER — KÄRT TAMMJÄRV
ESIETENDUS 20.01 VANEMUISE TEATRIS

KAUR PAVES
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Uuno Kivilinnast

Reisisell püsigu suitsuvaba
Kogenud maadeavastajana
tõden viimase Küprose-reisi
näitel, et suitsumehele kujunevad sellised pikad lennureisid
tohutuks katsumuseks.
Vahepeal tegin ettepaneku,
et võiks ju lennukiukse paokile lasta, kuid miskipärast
stjuuardessid ei nõustunud.
Kui lõpuks jala maha saime,
tegin kohe kaks sigaretti järjest, mispeale seltskonna vanamutid haisu pärast vinguma
pistsid. Suitsetajatele võiks tegelikult korraldada päris eraldi
reise, et ei peaks nende tervisefanaatikutega arvestama.
Nõukogude ajast mäletan, et
lennusõit kujutas endast ikka
naudingut. Nüüd on Tartu linnaliinibussis ka mugavam istuda kui nendes steriilsetes kökatsites. Kui järjekindlalt turvavööd
kinni käsutati, tekkis tahtmine
kohe küsida, kas ma selle näruse
rihmaga saan lennuki allakuk-

REPRESSEERITUTE
NÕUSTAMISPUNKT

kumise korral vähem surma kui
ilma. Laiba ehk leiavad paremini
üles, kuigi mina ei viitsinud end
isegi kindlustada. Hauaplatsi
mul niikuinii pole, minu poolest
puistatagu mu põrm Küprose
mulda.
Turvanõuetega on sealkandis küll üle pingutatud. Iga
kord, kui suitsuruumis käisin,
pidin kogu varustuse jälle letile laotama, isegi mütsi peast
võtma. Kui lühikese aja jooksul
kolmandat korda püksid rebadele käsutati, siis vihastasin
ja tahtsin kõik läbi sõimata.
Kahjuks ei tulnud muud peale “fäkk juu” üle huulte, sest
koolis mulle inglise keelt ei
õpetatud. Kõige naljakam oli,
et lõpuks selgus, et teist kaudu
trepist oleks saanud suitsule ka
ilma kontrollita minna.
Seetõttu soovitangi kõigil vähese pagasiga reisida:
kohapeal on kõik nagunii

imeodav. Mina käisin ära pisikese spordikotiga, samas
kui vanaprouad pidid mingeid
hirmsuuri ratastega kohvreid
vedama. Ostan igatahes hoolega Bingo loto pileteid, sest kui
miljoni võidan, saab järgmiseks sihtkohaks Jaapan.
Samas kogesin Küprosel sellist kohtlemist, et minu süda ja
maks jäid sinna. Teadupärast
möödus suurem osa minu elamusest hotellitoas õlut juues
ja telekat vaadates. Panin kord
muheda muusikakanali peale
ja tiksusin vaikselt voodiserval.
Kui lõpuks keset ööd silmad
lahti lõin, üürgas hiigelsuur
aparaat endistviisi ja ei kavatsenudki vaikida. Pult ei töötanud, kuid tänapäeva telekatel
ju nuppe peal ei ole ja juhet ei
saanud ka välja tõmmata, kadus teine kuhugi seina sisse.
Mida teha? Telefon oli selles
häärberis küll igas toas, isegi

vannitoas, kuid mida sa sinna kurdad, kui sõnagi keelt ei
oska? Nutuse näoga tõttasin
antiikstiilis peahoonesse ja
suutsin karjuda vaid “televiisor no off”. Kuradid on seal
jube kiire taibuga: viie minuti
pärast oli mees mu toakeses
kohal ja likvideeris probleemi
vähimagi virinata.
Keda minu seiklused välismaal lähemalt huvitavad, võivad nende kohta kuulata veebiraadiost m1muusika.ee, kus
ma olen regulaarseks külaliseks saanud. Pudilõuast saatejuht Heiki Hainsalu teeb mulle
iga episoodi eest õlle välja (mis,
tõsi küll, soojaks on osutunud)
ning küsimusi saavad esitada
ka kuulajad. Sõu läheb eetrisse Heiki korterist Ülikooli
tänavalt – ma pole seni suutnud kokku lugeda, kui palju sel
sugumürsul kodus lapsi ringi
lippab.

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

jätkab tööd
Tartu Puuetega Inimeste Koja
ruumides aadressil
Rahu tänav 8.
Vastuvõtt on tasuta.
Iga kuu kolmandal neljapäeval
kell 14 - 17.
Info telefonil 566 10784.

Tartu Rendibuss

Katuseremont pakasega isegi lihtsam
Põhjamaades on neli aastaaega. Fassaadi ja katusega seonduvate remonditööde
parimaks ajaks peetakse ikka kevadet
või suve. On aeg suhtumist muuta. Tänu
töömeetodite ja materjalide arengule võib
paljusid sooja aastaajaga seostatavaid remonditöid nüüd teha talvelgi. Nii ka katuseremonti.

Talvel pole järjekordi

Katuseremont planeeritakse üldjuhul
ikka soojaks ajaks, siis on aga soovijaid
palju ning ettevõtetel ja kaubatarnijatel
kiired ajad ja pikad järjekorrad. Talvisel
ajal ei teki ajagraafikute ja tarnetega probleeme. Paigaldustööd saab teha kiiresti
kliendile sobival ajal.
See katus vajab kindlasti remonti.

Parim kombinatsioon - kuiv ilm ja
külmunud maa

Kuiv ja karge külm ilm on katuseremondiks lausa suurepärane. Sellisel juhul
jäävad remondiks vajalikud materjalid
kuivaks ja katmisvajadus on väike. Kui ka
katta vaja on, pakub piisavat kaitset aluskate. Katust remonditakse viilu kaupa, ilmastiku meelevalda aluskonstruktsioonid
kunagi ei jää.
Külma ilmaga edeneb töö jõudsalt, segamas ei ole kõvasid tuuli ega sadusid.
Katuse saab remonditud umbes nädalaga.
Talvel on maa külmunud. Külmunud
pind kaitseb õueala remondiks vajalike
materjalide ja jäätmekonteineri kohale toomisel. Transpordivahendid ei jäta
maha tülikaid rööpaid. Külmunud maa
on kasuks ka tellingute püstitamisel, tellingute jalad ei vaju pinnasesse ega tekita
auke.

Ruukki katusetarnete täislahendused

Esmalt käib Ruukki katusemeister vana
katuse seisukorda vaatamas ja teeb tööde
kohta hinnapakkumise. Kui see on sobiv,
saabub paigaldusbrigaad koos materjalidega tööobjektile. Vana kattematerjali
eemaldamise, uue paigaldamise koos vajalike materjalide, vihmaveesüsteemide ja
katuse turvatoodetega ning kõik vajalikud
muud tööd teevad Ruukki katusepaigaldajad. Hinna sisse kuulub ka jäätmete äravedu. Talvine katuseremont ei ole kallim kui
suvine, nagu tihti ekslikult arvatakse.

Aluskate annab katusele ajutise kaitse.

Suvel tuleb puhata

Ruukki on juba aastakümneid remontinud suvilate katuseid ka talvel. Suvepuhkusel on olulisem puhata ja nautida
linnulaulu, mitte segavaid tööhääli. Keegi
ei keela muidugi ka suvepuhkuse ajal ise
millegi kallal nokitseda, kui selleks soovi
ja oskusi on.

Ruukki Expressi katusekeskus
Ringtee 78a, Tartu
tel 730 1885 või 5555 3360
tartu@ruukkiexpress.com

Suvel mõnus nautida vaadet valmis katusele.

Vana kattematerjali all asuvad katuselaastud on
soovitatav uue kattematerjali alt eemaldada.

5
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EHITUS

Betoonitööd: vundamendid,
monoliittrepid, seinad, vahelaed,
basseinid jpm. Tel 5625 4171,
monoliittrepp@gmail.com
Ehitus, katus, remont, viimistlus,
lammutustööd. Teeme üle Lõuna-Eesti. Tel 5858 6953.

Mees rongis

D, heas korras, 47 000 €). Kutseline
maakler Sirle Uiga, tel 526 4198,
786 8085, www.aadlivillakv.ee

KINNISVARA OST
1-3-toal remonti vajav korter Tartus. Tel 5917 3602, tartu@solo.ee
1-toal korter või kööktuba Tartus.
Tel 5612 6628.

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

2-3-toal korter Tartus.
Tel 558 1346.

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. Kipsi-,
maalritööd, plaatimine, torutööd,
uste ja akende vahetus, laed,
põrandad, ventilatsioon, tänavakivi
paigaldus, terassid. Vajadusel paberimajandus OÜ-ga. Tel 5553 8686,
vaikne15@gmail.com, Kalle

2-3-toal remonti vajav korter
rahulikus piirkonnas väiksemas
majas, I-II korrus. Või vahetada
maamaja vastu Põlvamaal (50 km
Tartust). Tel 505 4018.
Balti Metsakeskus OÜ ostab
kasvava metsa raieõigust.
Teenustööna metsaistutamine ja
maapinna mineraliseerimine.
Tel 508 0065.

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

Sõiduõppe ABC. A-, B-, C-kat,
lõppastme-, ameti-, ADR- ja
järelkoolitused hea hinnaga.
www.sõiduõppe.ee Tel 507 8230,
soiduoppe@gmail.com

Soojuspumbad soodsa hinnaga
maale ja linna! Tiigi 57, Tartu,
tel 5623 7113.

LOOMAD

KÜTE

Eesti hagija isane kutsikas, tõuline. Tel 504 1924, enehelve@hot.ee,
jahisarv.onepagefree.com

LÕHUTUD KÜTTEPUUD
toores lepp / kask

Ära anda 8. novembril sündinud
koerapreili. Ema on saksa lambakoera ja terjeri segu. Kasvab suureks
õuekoeraks. Tel 506 7928, Madis

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!

OTSIN TÖÖD
Traktoristina põllumajanduses.
Tel 527 1226.

PAKUN TÖÖD
Kooli toitlustuses Tartusse: kokk
ja köögi abitööline. Tel 5855 6765,
erakool@dussmann.ee

KARLOVA TEATER

Garaaž Tartus. Kõik pakkumised
oodatud. Kuulutus ei aegu.
Tel 5363 4295.

12.01 kell 20 Popsid: Vormist
väljas

Garaaž Tartus. Raha kohe.
Tel 5811 3422.

Lisatöö valvur-müüjana pensionärile, kellel ei ole probleeme
alkoholiga. Kl 9-16 tel 5555 9581.

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!

RISTIISA PUBI

Maagia KV ostab ja võtab müüki
kinnisvara. Tel 5855 0720,
maagiakv.ee

Otsime koristajaid. Tööle asumine
kohe. Vanus pole oluline, vaid
töötahe. Tel 5556 6313.

12.–18.01 kell 15.30, 20 Astraal 4: Viimane võti

20.01 kell 21.30 Perfekt

Maamaja Tartumaale. Võib olla
hooldamata või renoveerimist
vajav. Tel 522 5495.

Vajatakse C- ja CE-kat autojuhti,
töö Eesti- Skandinaavia suunal.
Tel 503 3372, martin@traneks.ee

KINO
CINAMON

13.01 kell 21.30 Eesti Mees

12.–18.01 kell 13, 17 Coco

TARTU ÜLIKOOLI AULA

12.–18.01 kell 12.15 Ferdinand

12.01 kell 19 Eesti filharmoonia kammerkoor: Palved II

12.–16.01 kell 21; 17.01 kell
18.30; 18.01 kell 16.30 Hinga
12.–18.01 kell 11.45, 17.15
Jumanji: Tere tulemast
džunglisse
12.–18.01 kell 14.30, 19.10
Kahandamine
12.–18.01 kell 22.15 Kes on su
issi?
12.–18.01 kell 13.30 Lauluässad 3
12.–16.01 kell 14.15, 21.45;
17.–18.01 kell 14.10, 21.45
Mees rongis
12.–18.01 kell 15.15 Paha lugu
12.–18.01 kell 17.45 Rohelised
kassid
12.–16.01 kell 16.30, 22.30;
17.–18.01 kell 22.30 Stalini
surm

VANEMUISE
KONTSERDIMAJA
16.01 kell 21 Jaak Sooäär
(elektrikitarr) ja Ivo Sillamaa
(klaver)
20.01 kell 19 Pärnu linnaorkestri fagotikontsert. Solist
Martin Kuuskmann

NÄITUSED
kuni 21.01 Aime Asi akrüülmaalide näitus Sadu: lehesadu, vihmasadu, lumesadu,
tähesadu…
LINNARAAMATUKOGU
kuni 17.01 Valeriy Sakovi õlimaalide näitus Kassid ja hiired
kuni 17.01 Valeriy Sakovi
õlimaalide näitus Asjad ja
inimesed

12.–16.01 kell 18.45; 17.01 kell
16.15 Väike ime

kuni 20.01 raamatunäitus Palju
õnne! Soome 100

18.01 kell 19, 20, 21.30 Eellinastused: Pilvede all. Neljas õde

kuni 20.01 miniraamatute näitus Maailm peopesal

17.01 kell 21 Salaseanss

kuni 13.01 näitus ungari
helilooja ja pedagoogi Zoltán
Kodály elust ja loomingust

BIG BEN PUBI
12.01 kell 21.30 Hot Shot
13.01 kell 21.30 Pixels
19.01 kell 21.30 Fookus
20.01 kell 21.30 Mode
CLUB ILLUSION
19.01 kell 23 Smilers
EESTI RAHVA MUUSEUM
17.01 kell 19 Liina Saar Trio
19.01 kell 19 Indrek Patte ja
Robert Jürjendal
GENIALISTIDE KLUBI
12.01 kell 22 KTRL: Exit Safe
Mode
13.01 kell 22 VikerValge

Katuste ja puitfassaadide ehitusja remonditööd. Tel 515 7062.
Maasoojuspuuraugud, puurkaevud, reoveelahendused. Kaevupuurija OÜ, tel 552 3169,
priit@kaevupuurija.ee
Siseviimistlus- ja remonditööd
(ka väiksemad). Tel 5606 4572.
Torutööd Tartus ja Lõuna-Eestis.
Tel 5749 4994.

MATERJAL

ANNELINNA RAAMATUKOGU

12.–17.01 kell 19.40 Star Wars:
Viimased Jedid

KONTSERT

Katuse- ja fassaaditööd, vundamentide remont ja soojustamine.
Eramud, korteriühistud. Talvesoodushinnad! Tel 5649 4929.

Maja (osa) Elva kandis. Tel 5811 3422.
Maja Tartumaal, mis võib vajada
põhjalikku taastamist. Kõik pakkumised oodatud! Tel 505 0954.

KINNISVARA MÜÜK

Jõe butiigis kogu kaup -20%! Kolmapäevast palju uut kaupa! Soola
10 (avaturg). FB: Jõe butiik

Kuiv kasepind 30, 40, 50 cm, vedu,
tšekk. Tel 5594 7098.

Ostan pidevalt garaaže Tartus.
Soovitavalt Annelinnas või Kuuse
tänava kandis. Tel 5363 4295.

Kuiv kask 30 sm 40 l 2,1 €; segalehtpuu 40 sm, kask 40 sm. Vedu
tasuta, väiksed kogused.
Tel 521 2015.

Otsin maad või vana talukohta
Tartust u 30-40 km hinnaga kuni
5000 €. Tel 5593 5030.

Kuiv kask, lepp 30, 40, 50 vm
laotud m³. Kaminapuu kask, lepp
30 cm 40 l võrk. Tel 557 6177.

Müü oma auto meile. Sobiva
tehingu puhul raha kohe kätte.
Töötame 24/7. Tel 5823 2707.

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

Kuivad kamina- ja pliidipuud 40 l
võrgus, 2 € võrk. Transport tasuta.
Tel 5631 5129.

Ostan Audi, Opeli, BMW, VW,
Fordi (kuni 2,0) kiirmüügi hinnaga.
Pakkuda võib kõike. Raha kohe.
Tel 5624 0824.

Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puitbrikett, küttegraanulid. Vedu tasuta. Tel 523 8332,
433 3130.

Ostan kaubiku kuni 1500 €. Peab
olema ülevaatus. Tel 5363 4295,
objektihooldus@gmail.com

ÜÜRILE ANDA
Äripind-büroo (50 m²) Tähe tn
Ropka tööstusrajoonis Tartus (200
€ + km kuus). Tel 505 0029.

ÜÜRILE VÕTTA
1-toal korter. Tel 503 2345.
2-3-toal korter. Tel 5561 4114.

2-toal korter Ropkas Alasi 32 (eh
1982. a, üp 48,4 m², 1/5, keskküte,

Kuiv kaseklopp (28-29) 40 l võrk 2
€, 60 l 2.50 €. Tel 5591 5281.

Ostan maja Tartus või 3-4-toal
rõduga korteri 1.-2. korrusel.
Tel 5817 2199.

Talumaja koos maaga. Hooned
võivad vajada põhjalikku remonti.
Tel 508 0065.
Dekoratiivsed tiigipuu seinapaneelid interjööri. www.olikol.ee

RIIDED

Vanem mees võtab üürile 1-2 tuba
(eelistatud eramus, vajalik auto ja
paadi parkimine hoovis).
Tel 511 0681.

Odavad rõivad, Kastani 121. Müügil joped, suusapüksid, kindad
jpm. E-R 10-18, L 10-15.

SÕIDUKID

Kuivad küttepuud võrgus 40 l.
Tel 510 0451.
Müüa kuivad kasekamina puud
40 l võrkkotis. Hind 2.20 € võrk.
Alates 25 kotist kohaletoomine
tasuta! Tel 5351 5322.
Premium pellet 8 või 6 mm 15 kg
kottides. Fin alusel on 72*15 = 1080
kg, 185 € alus, Tartus transport
tasuta. Tel 526 1028.
Puitbrikett. Koostis kuusk ja kask.
Tel 511 9782.

19.90 €

kuni 20.01 näitus Riia - Rõngu
- Oklahoma : Ivar Ivask 90
TAMMELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 18.01 Kersti Kohtla maalinäitus Mäng akvarellidega

Tulede põhjalik taastamine, poleerimine Tartus (30 € paar).
Tel 5456 3333, www.alivinauto.ee

S oo
NAI jad Pao
STE
SAA lla
PAD

MUU
LINNARAAMATUKOGU
12.01 kell 17 Kodály õhtu,
pedagoogi ja koorijuhi Mall
Ney loeng tunnustatud ungari
heliloojast, rahvamuusika kogujast ja pedagoogist Zoltán
Kodályst
TAMMELINNA
RAAMATUKOGU
20.01 kell 12 Lühijuttude kirjutamise töötuba

www.magaziin.ee

TULE POODI!
RINGTEE 10, Tartu
E-R 9-19 ◆ L 9-16 ◆ P 10-15

21.90 €
21.90 €

REKLAAM
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Sõiduautode kokkuost. Väga
kiired tehingud! Raha kohe kätte!
Tel 553 3060, www.carus.ee

mine, laadimisabi). Tel 501 5312,
www.tartukolimine.ee
Soojusvahetite läbipesu korteriühistutele, firmadele. Tehnosüsteemide hooldus ja remont.
Tel 5552 8525.

Toyota sõiduautode hooldus ja
remont. Töödele garantii. Kogemus aastast 1997. Tel 5604 4241.

Suusasidemete paigaldus Sepa
turul (2. korrus). Tel 515 0777.

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

Sõidukite
Autode remont ja hooldus.
Rehvide müük ja vahetus.
5345 3499 | sadloy@sadloy.ee

RESTAUREERIME
AKNAID ja UKSI

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

Tartus on avanud
uksed uus autode
käsipesula!
Broneeri aeg
internetis või
telefoni teel!
Jaama 143, Tartu
Tel 5681 5014, www.jaamapesula.ee
Tasuta äravedu: vanametall,
kodumasinad, elektroonika,
vanapaber, akud. Prügi äravedu 7
€/m³. Tel 5825 9300.

Kunsti ost - maalid, graafika jm!
Muuda kasutuna seisev kunst rahaks! Parim hind! Tel 5649 5292.
Maalid, ikoonid, graafika (ka
nõukaajast)! Tulen ise kohale, ost
parima hinnaga! Tel 5649 5292.
Nõukaaegsete ehete, sõlgede,
märkide, medalite, koolimärkide,
fotoaparaatide jm ost!
Tel 5649 5292.
Nõukogudeaegsed raadiod,
lintmakid, plaadimängijad ja muu
helitehnika. Ost ja äravedu.
Tel 5893 8528
Ostan vanavara, pakkuda võib
kõike. Tel 513 2251.
Plaanid kolida või said päranduseks korteri? Ostame üleliigse
vanakraami ja raamatud!
Tel 5649 5292.
Setu ehted - sõlg (kuni 500 €), ketid, müntidest ketid, hõberublad
jm! Raha kohe! Tel 5649 5292.

www puidumeister ee

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

Uus vann vanasse vanni, garantii 3
a. Lisainfo tel 503 1943,
www.vannvannis.ee.
Kellassepp Annelinna keskuses.
Ehte-, prilli- ja kellaparandus.
Patareivahetus vaid 4 €!
Kolimisteenus, utiliseerimine,
klaverite vedu jpm. Furgoon ja
kaubik. Tel 553 7638,
www.kolimine24.ee
Kutsu Kandlemees Sander ja
rahvalikud laulud oma peole!
Tel 504 3202, simmaniduo@gmail.com
Laon puid riita (3 € ruum).
Tel 527 1226.
Lumekoristustööd Bobcatiga.
Vajadusel lume äravedu.
Tel 5662 0058.
E T K N R 10.00 - 18.00 Telefon: 765 4202
Aadress: Ringtee 1, TARTU

HAUAPIIRDED VAASID PINGID

Ohtlike puude langetamine,
puude hooldus, okste hakkimine
ja äravedu, kändude freesimine.
Tel 5664 1413, info@treeservice.ee
Ohtlike puude raie ja puude hooldustööd. Tel 5686 6157,
info@nordicarb.ee.

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ
Autoklaaside müük, paigaldus,
parandus, toonimine.
Klaasikahjude käsitlemine.
SIXKLAASID OÜ Tähe 127,
Tartu. Tel 5067180. www.sixklaasid.ee

Aitan müüa põllu- ja metsamaa
väga hea hinnaga. Kiire tehing.
Tel 5620 4096.
Amendero OÜ valmistab salvkaeve aasta ringi, rajab kanali- ja
veetrasse, paigaldab septikuid.
Tel 5620 2420,
kaevud@amendero.eu

Ohtlike puude raie, äravedu, hekkide lõikus, kändude freesimine jpm.
www.2arboristi.ee, tel 5621 7955.
OÜ Lemz teeb Euroopa piires reisijate juhuvedusid MB väikebussiga
(7 kohta). Hinnad soodsad!
Tel 5696 8910, riia136@gmail.com
Printerid, toonerid, tindid. Müük
ja täitmine. Tartus Raekoja 13.
Tel 744 1100, futari.ee
Rakkekaevude kaevamine,
puhastamine, süvendamine ja
remont. Rõngaste vahetamine ja
kaevupealsete ehitus.
Tel 557 4792.
San-tehn tööd (boilerid, kraanid,
wc-potid, torustik, vesi ja kanal,
kaevetööd). Tel 5621 7955.
San-tehn tööd. Vesi ja kanal, püstakud, köögi - ja vannitoatorustiku vahetus. Tel 5818 5222.

Arvutite hooldus, remont ja varuosad Tartus Lõunakeskuses.
OÜ Maxi IT, tel 5452 2200.

San-tehnilised tööd. Põrandaküte, dušikabiinid, wc-pottide,
boilerite jms paigaldus.
Tel 553 7638.

Autoremont Tartus. Generaatorite ja starterite remont, rehvitööd,
õlivahetus, diagnostika ja elektritööd. Tel 5853 3080.

Santehnilised tööd: veemõõturi, boileri, siugtoru, segisti,
WC-poti, püstakutoru remont ja
vahetus. Tel 5616 4389.

Valmistame puidust uksi, aknaid
ja treppe. Tel 5567 9995.

Ehitus- ja viimistlustööd (eraisik,
KÜ, firmad jms). Avatäidete paigaldus. Pikaajaline kogemus. Hea
hinna ja kvaliteedi suhe. Garantii.
Tel 510 0645.

Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.
Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine, laadijad. Parim hind!
www.kiiredkolijad.ee,
tel 5621 7955.
Veo- ja tõsteteenus kalluriga.
Tel 507 9037.

Elektritööd. Helista julgelt!
Tel 5687 2020.
Elektritööd. Tel 505 5782.

Sind vaevavad hingamisteede
haigused? Külasta soolakambrit.
Anne 44. Ettetellimisel.
Tel 5353 0118.
Tervendamise ja harmoniseerimise seansid. Elena – energiaterapeut ja rahva ravitseja (Moskva).
Tel 5360 9798.

TUTVUS
Majanduslikult kindlustatud 69 a
mees tutvub kuni 65 a 167-170 cm
pikkuse sümpaatse Tartu daamiga. Tel 5345 7000.

Iseteenindus remonditöökoda.
Remondi ise oma veok või buss.
Keevitustööd 30 € tund. Ringtee
25, tel 5853 3250, Tartuelu.ee

Soodne kolimisteenus Tartus
(kaubavedu, kolimine, utiliseeri-

Väga hea hinnaga ümmarguste
või ovaalsete kividega merevaigust kaelakee. Eriti hea hind
kollase-pruunikirju kee eest. Enne
müümist küsige minu hinnapakkumist. Tel 5871 0351.

VABA AEG

MÜÜK

Müüa saunaahjud, erinevad. Teen
ka tellimistöid. Tel 5629 6070,
Tartu.
Müüa Tartus kukeseeni ja marineeritud noori riisikaid.
Tel 5344 0850.
Suusad, suusakomplektid, uisud.
Soodsalt. Sepa turu 2. korrusel.
Tel 515 0777.

OST
Erinevate kollektsioonide ost mündid, märgid, fotod, õllepudelid, paberrahad jm! Tel 5649 5292.
Hõbeda ost - lusikad, uurid,
sõled, mündid, esemed jm! Kokkuostudest palju parem hind!
Tel 5649 5292.

FIE Raivo Kägo. Likvideerin ummistusi 24/7. Tel 521 4808.

Vanavara, kulla ja hõbeda kokkuost turu parima hinnaga! J. Kuperjanovi 62, Tartu. Tel 5815 0312,
www.emiliaantiik.ee

TERVIS

Uued kvaliteetsed lastekaubad,
riided, jalatsid ja mänguasjad
parima hinnaga - Sõbra keskuse II
korrusel. Tel 521 5056.
Septikute kaevupumpade müük
ja paigaldus ning vee-kanal, maakütte torude kaevamine.
Tel 5306 5322, info@reovesi.ee

Vanad raamatud, aabitsad, piiblid, teatmeteosed jne! Ost parima
hinnaga, raha kohe! Tel 5649 5292.

Veo- ja kolimisteenus. Ostetud
mööbli kojuvedu ja kokkupanek. 20-40 € tund. Tel 5610 8468,
e-post wiko.delivery@gmail.com

Boilerite puhastus, santehnilised
tööd, vannitubade ja saunade
remont jm. 25 aastat kogemust.
Tel 501 7225, arne@figuur.ee
Boilerite puhastus, veemõõtjate
vahetus, san-tehnilised tööd.
Tel 5646 9025, 734 8044.

Vanad fotod, fotoalbumid,
postkaardid! Ka fotoaparaadid ja
objektiivid! Raha kohe!
Tel 5649 5292.

Kasutatud raamatud Tartus ja
Elvas. Ka nõukogude perioodist.
Tel 734 1901.

Tule tähista sünnipäeva HipHop
mängumaal. Tutvu lähemalt
www.hiphopmängumaa.ee.
Tel 526 1043.
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LAO TÜHJENDUSMÜÜK!
DIIVANVOODI

al.

€

NURGADIIVANVOODI

98

SEKTSIOON

VÕI KUNI KAUPA JÄTKUB!

649€

159€

RIIDEKAPID
200*62*220 (h)

LASTETOA KOMPLEKT

315*265*85

379 €

340*210*56

259 €

199 €

299 €

!
e
l
e
s
t
i
a
m
e
l
a
g
i
d
a
u
toolid ja la

294*210*110

LAUD

TABURETT

216*62*200 (h)

PUIDUST VOODI

01.01 - 31.01

150*62*200 (h)

KAMPAANIAHINNAD KEHTIVAD

€ 149

LAUD

€ 109

289 €

KOMPLEKT LAUD + 4 TOOLI

LAUD

€ 149

€ 19

TOOL

€ 85

TOOL

KÖÖGIMÖÖBEL

KÖÖGIMÖÖBEL

TOOL

€ 43

€ 49

€ 289
KÖÖGIMÖÖBEL

KÖÖGIMÖÖBEL

LIHTNE JA MUGAV JÄRELMAKS! KASUTA VÕIMALUST!

339€

149 €

KASUTATUD KODUMASINAD

 KÜLMKAPID

al.

є

 SÜGAVKÜLMIKUD

al.

є

 NÕUDEPESUMASINAD

90

al.

є

99

215€

NÜÜD VALIKUS:

1990 LAMBAVILLA TEKID
al.
є 10 LAMBAVILLA SUSSID
al.
є 19 VAIBAD
al.
є 45 VOODIKATTED
al.
є 15 VOODIPESUKOMPLETID
al.

115

є

 ELEKTRIPLIIDID
 PESUMASINAD

229 €

al.

є

42

TARTU • TEGURI TN. 39 • MÖÖBLIKESKUS
E-R: 10.00-19.00 • L-P: 10.00-16.00
tel.: 776 0201 • tel.: 59 123 302

LIHTNE JA MUGAV
JÄRELMAKS! KASUTA
VÕIMALUST!

