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SÖÖGIKOHAD HÄDAS:

noor ei oska sibulatki hakkida!
Taaralinna toitlustusmekad näevad töötajate
leidmisega kurja vaeva.
Enamik loobub pärast
proovipäeva, sest töö
olevat liiga pingeline.
Teised kipuvad aga leti
taga hammastel käia
laskma ja sibulat koos
koorega lõikuma.
Sepa turul tegutseva Kaku
Grilli eestvedaja Malve Põldmaa alustas koos elukaaslase
Marko Kanguriga umbes aasta
tagasi 15-ruutmeerise toidukohaga toimetamist. Muidu on
äri kenasti käima läinud, kuid
põhiliseks murekohaks on kujunenud vastutustundliku teenindaja leidmine.
Näiteks käis hiljuti vestlusel ülimalt rõngastatud noormees, kes keeldus ihuehteid
töö ajaks eemaldamast. Erinevad needid ja rõngad on veterinaar- ja toiduameti poolt
keelatud ning vastne söögikoht ajab seadustes näpuga
järge.
Amet kohustab pisiäri ühtlasi suisa kaheksa külmikuga
opereerima. Eraldi külmkappides hoitakse järgmisi toiduaineid: looma- ja sealiha,
linnuliha, piimatooted, salatimaterjal, supipõhjad ja moo-

ta juubelipeod kolmekümnele
külalisele. Toitlustamisega
saab hakkama üks argipäeva
ettekandjatest.
Teenindussektori madalat
palgataset selgitab töötukassa Tartumaa osakonna juht
Jane Väli pikaajalise väljaõppe
vajaduse puudumisega. Sektoris on võimalik töötada väga
erinevatel inimgruppidel, ka
madalama või poolikuks jäänud haridusega rahval. Samas
nendib ta, et lihtsamatel ametikohtadel alustamine kujuneb
sageli ka hüppelauaks tööelus.
„Sealt on võimalik edasi liikuda kas paremini tasustatud
töödele sektori sees või teistesse sektoritesse. Madal palgatase ja tööjõupuudus toovad kaasa suurema tööjõu liikuvuse,“
kirjeldab Väli olukorda.

Malve Põldmaa (vasakul) ja ustav alluv
Kairi sõjaplaani pidamas. 
STEN SANG

kohtades ilutsevad teenindajad
pikkade kunstküünte ja võltsripsmetega. Mõlemad iluartiklid on ju kontrollivate ametnike poolt vastunäidustatud
kui potentsiaalne oht kliendi
tervisele.
Aastase tegutsemisaja jooksul on ühe alluva kõige pikemaks tööstaažiks jäänud
kolm kuud. Töörööbikutele
valmistab enim
meelehärmi
Kas käed peab märjaks tenäda lava hetusel kohale
gema ja kas taldrik vajab
tulemine. Juhamõlemalt poolt pesemist?
taja kurvastab:
„Noortel puusid, kala, friikartulid ning vii- duvad lihtsalt elementaarsed
masena karastusjoogid. Kõlab tööoskused ja vastutustunne!“
üsna hullumeelselt, aga just
Praegu on ta siiski leidnud
sellised on nõuded toitlustus ärisse tubli toidumeistri Kairi
asutustele olenemata nende (21). Varem harjutas neiu kätt
suurusest. Töötajatele peab ju- puhastusteenindajana, kuid
hataja enim meelde tuletama on burgereid komponeerides
kohustust kanda kummikin- rohkem rahul. Rahulolu kasdaid.
vab ilmselt veelgi, kuna plaanitakse kolmekordset laienemist
kõrvalruumidesse. Omanik
Viikend vabaks
Põldmaa imestab, kuidas motiveerib alluvaid müügikäimujal söögipoolist pakkuvates belt saadava lisatasuga ja see

Palk jätab nälga
peaks iga teenindaja laialt naeratama panema.

Lapsevanem
ei äratanud
Viiendat aastat samas kandis Sepa baariga toimetav Epp
Pikalev meenutab aga omapärast nõudepesijat: „Keskealise
naise esimesed küsimused
olid, kas käed peab märjaks
tegema ja kas taldrik vajab mõlemalt poolt pesemist?“
Hiljuti käis samas ettekandjakohta nõutamas 20-aastane
tätoveeritud kätega näitsik.
Tööle kehakaunistaja ei jõudnudki, kuna ema unustas
hommikul üles ajada. Pikalev
lisab: „Mõni proovipäevaline
ei jaksa õhtunigi vastu pidada: kõht kipub neil valutama
hakkama. Paar päeva hiljem
aga uurivad, kas nad said selle
töökoha.“
Midagi kontimurdvat Pikalev sealjuures tööpäeviti lõunat
pakkuvas söögikohas ei näe.
Rahvast käib paarisaja ringis
ning uksed pannakse kinni
juba kell pool neli pärastlõunal.

Kokkadega on baaril kõvasti
vedanud – nemad saadi kaasa
koos söögikohaga. Koduseid
toite vaaritavad pisikesel pinnal kuuekümnendates Mari ja
Zina. Oma töökohast näivad
kümne küünega kinni hoidvat
ka ettekandjad: Maili (37) ja
Karina (28) liitusid meeskonnaga pärast omaniku vahetumist viis ja pool aastat tagasi.
Seni on nõudlus uute alluvate järele esile kerkinud vaid
dekreeti mineku tõttu. Peatselt
lapsehoolduspuhkusele mineva
Karina asemele leiti Facebooki
kuulutuse abil uus teenindaja
Liisa (26). Neiu tundis ise huvi
töölesaamise vastu ning pidas
kokkulepetest kinni.
Keskmine baariklient on
keskealine mees kõrvalasuvast
tööstusrajoonist. Vahel eksib
sekka lipsuga tegelasi ja bussipargi kontorirahvast. Suhted
kundede ja teenindajate vahel
on nii head, et mõne teenindaja töölt puudumise puhul
tuntakse kohe muret tema tervise pärast. Nädalavahetustel
toimuvad tavaliselt 50. eluaas-

21 aastat kvaliteeti

NÜÜD JÄLLE

Kaadrivoolavust põhjustab
suhteliselt madala palgataseme kõrval ka mittestandardne tööaeg. Tihti tuleb töötada
vahetustega, nii õhtuti kui nädalavahetustel. Teenindussektoris (eriti just kaubanduses,
majutuses ja toitlustuses) loodav lisandväärtus on madalam
ja võimalused palka tõsta sõltuvad suuresti majanduse käekäigust tervikuna. Kui inimestel on rohkem raha teenuste
tarbimiseks, siis on võimalik
töötajatele enam maksta. Teiselt poolt on töötajate ootuseks tagada palgatööga enda ja
oma pere toimetulek.
„Teatud töökohtadel ongi
palgatase niivõrd madal, et ka
täisajaga töötades netopalgana kättesaadav summa seda
vaevu kindlustab,“ kurvastab
töötute abikäsi. Ebarealistlike palgaootuste probleemiga
töötukassa kuigi tihti kokku
ei puutu. Pigem on see klienditeeninduse, toitlustuse ja majutuse valdkonna eripära, mis
tingib selles valdkonnas suurema tööjõuvoolavuse.
STEN SANG

Raeoptika

VÕIMALIK!
Vali, kas
klaasid või raam
POOLE
HINNAGA!
TARTUS:
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LUGEJA KIRI
Hull traktorist
Annelinnas on suur jama
korraldatud.
Juba kell pool neli sõidab mingi traktor mööda
Annelinna ja koristab lund.
Lund pole õieti ollagi, vaevalt sentimeeter, kuid see
hull traktorist nühib neid
tänavaid kümme korda
läbi.
Milleks on vaja seda
öökoristust? Rahvas ju
magab, tööle on vaja kella kaheksaks minna, aga
see traktor lihtsalt häirib
öörahu ja ajab rahva voodist välja juba kella nelja
ajal. Milleks seda teha on
vaja? Kui oli meeter lund,
polnud ühtki sahka tegutsemas. Lõpetage ära see
öine tänavate nühkimine.

Mart Lukason
linnapuhastuse
peaspetsialist
Täname info eest! Juhtisime töövõtja tähelepanu
magalarajoonis öise müra
tekitamise probleemile. Kuigi kõik kõnniteede
hooldussahad on kummiteradega, võivad ka need
tekitada häirivat heli maad
puutuvate saha metallpiirikute, teepinna konaruste
või libedustõrjeks puistatud killustiku tõttu.
Leppisime töövõtjaga
kokku, et reeglina lumetõrjetöid ei tehta Annelinna majade vahel öisel
ajal 22-06. Erandid võivad
osutuda vajalikuks suurte
ja pikkade lumesadude
puhul. Loodame, et sellega saab öörahu tagatud.
Allikas: Tartu LV

Roolijoodik sai
POLITSEILT TAPPA?
Auto- ja alkoentusiast
Tanel Toompalu jaoks
lõppes kokkupuude seadusesilmadega lõhkise
näo ja katkiste kätega,
mis mehe enda sõnul
kõige räigemat politseivägivalda tõestavad.

Keeldus puhumast
Rahu tänaval pidas politsepatrull Toompalu ekipaaži
kinni, kuid mehe edasised
mälestused kuuluksid justkui
mõnda teise ajastusse ja riigikorda. „Kinnipidamisel ma
mingit vastupanu ei osutanud
ja jäin ilusti seisma. Väljusin
autost ja siis käis kõik juba
väga kiiresti ja ootamatult,“
rääkis ta. „Mind rünnati ja
lükati politseibussi, kus üks
ametnik rusikatega näkku
peksma hakkas.“
Toompalu lisas, et suutis küll
käed näo ette panna ja mõned
löögid ära kaitsta, aga sellega
asi ei piirdunud. „Teine ametnik tuli siis vahele ning mind
visati T-särgi väel asfaltteele pikali, misjärel politseinik
mulle saapa raudninaga vastu
nägu lõi,“ ütles ta.
Võimuesindajate nägemus
juhtunust kipub Toompalu
omast diametraalselt erinema. Nimelt olevat kriminaalmenetlust nõudvas joobes ja
juhtimisõiguseta sohver küll
kinni peetud, kuid et mees
keeldus alkomeetrisse puhumast, viidi ta joobe tuvastamiseks meditsiiniasutusse vere
analüüsile, seejärel arestimajja.
„Mees muutus politseisõidukis

LAUSEGA
Jõhvi paraad
10. veebruaril kell 12 tutvustatakse ERM-i sillaalal Jõhvi
kihelkonna naise rahvarõivaid. Autentsetes rahvariietes esineb Jõhvi rahvatantsuseltsi Gevi naisrühm.

700

eurot seisis 7. veebruarini rahakotis sularaha ühes Uue
tänava korteris. Külla pole
enam aga mõtet minna, sest
tundmatu sissemurdja pani
sellele juba käpa peale.

Pereisapeksu poolest tuntakse ülikoolilinna üle riigi
juba aastaid, Maarja-Magdaleenast Tartusse saabunud
35-aastane Toompalu aga
pälvis koosa sealt, kus hoopis
mõistmist ja hoolt oleks oodanud. Nimelt lõppes jommispäi
rooli istumine Tartu rahu aastapäevale järgneval ööl tema
jaoks läbitambituna arestikambris.

Saja-aastane kunst
Vahetult enne vabariigi 100.
aastapäeva, 23. veebruaril
avatakse kunstimuuseumi
projektiruumis näitus töödest, mis on loodud 1918.
aastal.

Tankla Võru
tänavale
Tanel Toompalu kinnitab, et ei soovi kättemaksu, vaid
õiglust. 
KAUR PAVES
aga agressiivseks ning ei allunud korduvatele politseinike
korraldustele,“ kinnitas patrulltalituse juht Alvar Pähkel.
„Et edasisõit ägestunud mehega oli võimatu, tuli ametnikel
joobes mehe rahustamiseks
ning talle käeraudade peale
panemisel kasutada ka jõudu.“
Toompalu jäi siiski raudkindlalt oma versiooni juurde,
demonstreerides uljalt nii näol
kui õlavartel sinikaid ja marrastusi, mis ülikooli kliinikumis ka fikseeritud said. „Ei
taha asja hulluks ajada, vaid
Eesti rahvale näidata, kuidas
tänapäeval võimuesindaja liht
inimese kallal täiesti ülemäärast vägivalda kasutab,“ selgitas ta oma motiive avalduse
kirjutamiseks.
Huvitava nüansina meenutas Toompalu veel, et kohtus
liiale läinud nooremapoolse politsenikuga arestimajas
uuesti. „Seesama ametnik,
kes mind isuga nüpeldas – eks
südametunnistus hakkas piinama või siis teised soovitasid
üle vaadata, kui hull olukord
on – tuli minu kambrisse. Kui
ma teda nägin, küsisin kohe,

kas ta on nüüd oma tehtuga
rahul,“ sõnas ta.

Salapärased daamid
Toompalu tõotas asjaga
kohtuni välja minna ja raius
kui rauda, et tema inimõigusi
on rikutud. Mees lisas veel, et
tema sõnu on valmis kinnitama sündmuspaigast mööda jalutanud sõber Meelis Brikkel,
kes aga tõdes, et ta peale üldise
rüseluse midagi kohapeal ei
eristanud.
Politseid Toompalu rängad süüdistused ei kõiguta
ning patrulltalituse juht Pähkel võttis tänada hoopis tubli
kaasliiklejat, kes ohtlikku juhti
märgates telefoni järele haaras
ja sellest häirekeskusele teada
andis. „Arestikambrisse kainenemisele viidi ka sõidukis
kaasreisijatena viibinud ning
ühel hetkel omavahel rüselema läinud kaks joobes naist,“
heitis ta juhtunule veel pisut
valgust.
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sientidele, mis on pea ainus
võimalus Eestis aidata loomi
uuesti jalgele või parandada
nende hakkamasaamist igapäevaelus.

Süda tuksub
oravatele
47% Tartu Ekspressi kodulehel hääletanud lugejaist eelistavad linnavolikogus esindatud poliitilistest jõududest
Reformierakonda, järgnevad
EKRE (21%) ja sotsid (16%).

Revolutsioon
bussiliikluses
Linnavalitsusel on koostöös
targa linna klastriga valmimas ühistranspordi liinivõrgu analüüs ja tulevase võrgu
lahendus, mis koos muudatusettepanekutega valmib
eelseisvaks suveks ja suunatakse avalikule arutelule augusti teises pooles.

Linn väljastas projekteerimistingimused Võru 176
ehitusprojekti koostamiseks,
kuhu soovitakse püstitada
kahekorruselist tankla-ärihoonet.

Vene ball rahasajus
Rae reservfondist kukkus
3000 eurot slaavi kultuuri ühingule seekordse vene
balli korraldamiseks.

Neljas jalg alla
Maaülikooli väikelooma
kliinik avas füsioteraapiakabineti neljajalgsetele pat-

SÄHVATUS

Maraton kelgul
Talvepealinnas Otepääl toimub 10. veebruaril juba kolmandat korda Pühajärve
matkamaraton tõukekelkudel, kus saab end proovile
panna kümnekilomeetrisel
jäärajal.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

KAUR PAVES

Vaata videot
tartuekspress.ee

MIS KERGTEE? MIS HALJASALA? Tehke kaldtee
laiemaks, saaks perroonile parkida või lausa vagunisse vurada! 
AUGUST LUMM

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

Tartu Rendibuss

2017. ja 2018. a. sündinud lastele on

Tegevusluba L04192

 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
Opluss Hambakliinik OÜ

TARTU ELUASEMEFOND
sihtasutus

SOODNE LAEN

KODU OSTUKS JA REMONDIKS

PEREDELE, PENSIONÄRIDELE JT SIHTGRUPPIDELE.
Tutvu finantsteenuse tingimustega www.eluasemefond.ee
ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga. Krediidi kulukuse määr
on 6,4%, kuumakse 97 € ja krediidi kogukulu 5825 € tingimusel,
et laenusumma on 5000 €, fikseeritud intressimäär 6% aastas,
tähtaeg 5 aastat ja lepingutasu 25 €.
Laen on finantskohustus. Mõtle läbi oma rahalised vajadused
ja laenu tagastamise võimalused.

Tel 742 3292, e-post: info@eluasemefond.ee
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Palametsa
pajatused
453.

Mammutteosest
PUHASTUS IVA
Goethe elutöö põhjal loodud Vanemuise
„Faust“ räägib algmaterjali pompoossusele
vaatamata lihtsa loo liiga
kergetest võitudest.

Kolmetunnine maratontükk osutub sedavõrd nüansirohkeks ja köitvaks, et pealtvaatajad igavusest enesetappu planeerida ei jõua. 
HEIKKI LEIS

Draamateatri külalislavastaja Hendrik Toompere tõdes, et
draamajuht Tiit Palu ettepanekule punnis ta esialgu kõvasti
vastu. „Eks „Faust“ mulle sellise natuke tolmunud, tohutu tihedusega kivikuubina tundus.
Kartsin, et mõttetu on sellega
üleüldse maadlema hakata,“
meenutas ta. „Aegade jooksul
on kirjandusteadlased ja filosoofid sinna peale ladestanud
meeletu kihi ja see on ilmselt
nii raske, et inimesed vajuvad
juba selle peale mõtlemisest
kössi, nii et luud-kondid ragisevad.“

Lähtub kõrtsidest
Esialgu plaanis Toompere
erinevatest kirjandusteostest
kokku panna autoritüki, ent
mõistis peagi, et Vanemuise
suures majas võrduks see sulaselge enesetapuga. „Las autoriteater jääb keldritesse ja raudteejaamadesse,“ arvas ta.
Et täisversiooni etendamine kestaks maailmapraktika
põhjal oma kolm päeva, tuli
kolmetunnise lavastuse puhul paratamatult välja jätta
kõik kõrvaline. Ühel hetkel lõi
Toompere sõnul „kandva telje
sisse“ ning teosest puhastus
välja selge ja üheselt arusaadav
lugu. „Goethe on ju „Fausti“
kirjutanud ikkagi lugemiseks,
mitte esitamiseks, ehkki draamavormis.“
August Sanga tõlkel põhinevas versioonis lähtub Toompere saatana defineerimise mudelist, mille kohaselt Mefisto
tunneb kõrtse, Faust aga mitte. „Kui ma vaatasin, millest
Goethe loo on kirjutanud, siis
suures osas just sellest. Sügavus tekib sinna iseenesest peale,“ leidis lavastaja.

Edaspidi tuli loobuda
saladiplomaatiast, tagada vaba laevaliiklus,
tühistada tollipiirid ja
vähendada relvajõude.

Nii sai Mefisto rolli noor
Reimo Sagor, ehkki kaalumisel oli ka 1992. aasta Linnar
Priimägi lavastuses Issandat
mänginud Hannes Kaljujärve
kasutamine. Fausti kehastab
aga Andres Mähar. „Mefisto
on tegelikult algselt täiesti
suvaline kuju, kes on öisest
kõrtsisistumisest linna peale
jäänud ja kelle prillid maha
unustanud Faust on kogemata puudli pähe koju vedanud
– on tal ju must karvane kasukas seljas ja haiseb ka koera moodi,“ rääkis Toompere.
„Nii nende sõprus alguse saab:
kurat ilmub igapäevase, argise
nähtusena, mitte suust tuld
purskava sarvedega elukana.“

Lotovõitja kompleks
Ülikooli õppejõud Faust on
oma elu täielikku ummikusse
mõelnud: ei ole tal oma elamist ega võimalust üüri maksta; teab küll kõiki tarkusi, aga
päris elus hakkama saada ei
suuda. „Goethe paneb ta enesetappu üritama, aga kui inimene sellisesse veidrasse seisu
jõuab, siis avanevad temast

äkki kanalid, kust võivad siseneda soovimatud jõud,“ selgitas lavastaja. „Ja nii sõber Mefisto talle külla tulebki.“
Depressioonist päästmiseks
pakub Mefisto Faustile elukestvat reisi: ta saab parimaid
hotelle, kuurorte ja naisi, kuid
ei tohi ühtegi kohta pidama
jääda. „See kirjeldabki meie
kaleidoskoopilist elu: meil on
kogu aeg uued teemad, skandaalid, kingad, püksid ja lavastused, elame muudkui selles
rattas. Nii hakkab inimene arvama, et absoluutselt kõik on
võimalik ja ta väärib rohkem,
kui tal parajasti on.“
Toompere tunnistas, et kui
temagi lotoga miljon eurot
võidaks, ei saaks ta 90%-lise
tõenäosusega selle summaga hakkama, sest poleks seda
välja teeninud. Sama lugu on
tema väitel töökohtadega, mis
saadakse selleks tegelikult
haridust ja kompetentsi omamata. „Saavad tohutu palga ja
ühiskondliku renomee peale,
kuid ometi varisevad ühel hetkel kokku,“ märkis lavastaja.
KAUR PAVES

Telli

TARTU SUURIMA
TRÜKIARVUGA AJALEHT

trükiarv minimaalselt 20 400
1 kuu

3€

2 kuud

6€

telli@tartuekspress.ee

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

jne

ELAMUS
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Uuno Kivilinnast
Minu keelesäuts idanaabrile
Poe ees olen ikka ja jälle
kiita saanud, et minu
tekstid on joodiku kohta
grammatiliselt erakordselt korrektsed. Nüüd
on kätte jõudnud aeg ka
kehvemaid järele aidata.

Uuno nägemuses võiks vanad head ajad kodulinnaosa
kaubandusse tagasi tulla. 
ANNELINNA PORTAAL

Võileib võiga
„S novõm godom!“ tähendab
ju otsetõlkes „uue aastaga“.
Koolis oli mul vene keel alati
viis ning lisaks olen aastaid
Vene NFSV-s õppinud ja töötanud. Teeksin nii meie kohalikele muulastele kui seltsimees Putinile ettepaneku see
loll sõnum ära muuta. Miks ei
võiks väljendiks olla „tšastlivovo novovo goda“ või „horošovo
novovo goda“?
Venelastel on küll närused
kuus käänet meie 14 vastu, aga
ehk saavad ikka selle vangerdusega hakkama. Keel pidi neil
väga rikas olema ja vähemalt
sõimusõnu jagub tõesti palju

PUNANE
KUKK
kuigi kirjutan keretäie kartuses alla muidugi „juhatus“.

Konflikt uste vahel

Haritud, kuid alarakendatud mehena oskan vähemalt
viies keeles head uut aastat
soovida. Inglise ja saksa kultuurkeeltes on tavaks suisa õnnelikust uuest aastast rääkida.
Minu teada on venelased ainus
rahvas, kes ei tee juttu ei heast
ega õnnelikust aastast.
rohkem kui meil. Muus osas jätab valik samas vägagi soovida.
Äärmiselt jaburaks võib
pidada sakslastelt virutatud
väljendit „buterbrod“ võileiva
kohta. Väga naerma ajas kunagi Venemaal kuuldud lause
„buterbrod s maslom i kalbosom“. Tõlkides tähendaks
see siis võileiba või ja vorstiga.
Ei tea, kas leidub ka ilma võita
võileibu?

Polüglott tööpostil
Imestan, et suurrahvas ise
aru ei saa, kuidas nad ennast
väljendavad. Ise peavad meie
head naabrid end eurooplasteks, kuigi suurem osa Venemaast asub Aasias. Nõuan

oma ettepanekule tsaar Putini
kommentaari.
Kui keegi arvab, et majahoidjal pole laiapõhjalise
keeleoskusega midagi peale
hakata, siis tegelikkus käib sellele risti vastu. Olen juba kahes
keeles teadetetahvli jaoks valmis kirjutanud, et palun ärge
loopige oma suitsukonisid ja
muud prahti aknast välja. Ei
jää üle muud, kui juhmakatele
sama sõnum ka inglise keeles
selgeks teha.
Lisaks tõlgin praegu lauset,
et oma lemmikloomade sitt
tuleb ise ära koristada, ja küsimust, kas te vetsus ikka vett
peale tõmbate. Las siis vahivad, kui tark kojamees neil on,
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Mõni ehk imestab, mille puhul arvamusliider sedapuhku
nii tõre on. Põhjus on lihtne:
Kivilinna Konsumis oli õllele
mõnus allahindlus ja teadliku
tarbijana soetasin kohe kümme kasti. „Laenasin“ kauplusest käru ning vedasin saagi
sellega koju, hiljem tahtsin poe
vara viisakalt tagastada.
Paraku tahtis üks venelane
täpselt minuga samal ajal end
liugustest sisse pressida ja siis
jäi veel kurja näoga vahtima.
Sündmust nägi aga pealt minu
hea sõber, 150-kilone turvamees, ja siis rahunes oponent
maha. Muidu oleks küll kallale
tulnud – venelane peab ikka
alati esimesena jaole saama.
Teatavasti lõhutakse Sõpruse Maxima peagi maha ja asemele ehitatakse midagi ilusamat. Minu poolest võivad nad
kõik need Maximad maatasa
teha, sest nagu lugejad juba
teavad, lubatud soodushinnaga maiuspala „Kirss likööris“ võibki sealt otsima jääda.
Reklaami postkasti jaksavad
toppida küll ja telekas end kiita
ka, kuid mõistlikul moel püsi
klienti teenindada mitte.

Meelis Kaldalu Tartu vangla päevikud

NR 4

Valetasin end pederastiks
Kui vana kõrendist ratastoolis vang oma inimkaubanduse ohvrit meenutava
lükkajaga minust meditsiinijärjekorras mööda veeres,
püüdsin küll igati asjassepuutumatut nägu teha, aga
sisimas oli tunne küllalt sarnane sellele, kui mõni päev
hiljem röntgenikabinetis mu
kopse kontrolliti.
Õnneks avanes peagi uks
ja punaste traksidega tunkedes mini-Draculat meenutav laborant Ülle Valvar
kutsus mind enda juurde.
„Tartu vanglas on 93 HIV- ja
ligikaudu 320 C-hepatiidi-positiivset kinnipeetavat,“
viskas ta kuumadele kividele
sahmaka külma vett, kui vere
mu näpust välja oli imenud.
„See teeb siis vastavalt umbes kümnendiku ja kolmandiku vangide koguarvust,“ lisas ta mu õõnsat sisekliimat
veelgi kuivemaks tõmmates.
„Te ju teate, kuidas HIV levib?“
Proovisin iga hinna eest
punastamist vältida ja needsin mõttes 9. oktoobri hom-

mikut, kui ma tihedas kohalike volikogude valimiste
kampaania graafikus olin
suguhaiguste arsti vastuvõtu maha maganud. Seetõttu olin pisut tuima, ent seda
figuurikama slaavitarist õe
ankeetküsimustele vastates
end ennist tasuta testimise
lootuses meestevahelise armastuse eksperdiks nimetanud. Ilmselt oli vampiir seda
juba lugenud.
„Noh, et ei tohi ühest sigaretist tõmmata ja hambaharja jagada,“ lahendas Valvar
piinlikuks kiskunud olukorra
mu süstlajälgedeta käeõndlaid vaadates. Lubasin neid
patte kindlasti vältida ja lisasin enesekindlust teeseldes,
et soomeugrilastel on naturaalne geneetiline eelsoodumus HIV-i mitte nakatuda.
„Aga kuidas on siis just
meil Euroopa kõrgeim
HIV-positiivsete suhtarv?“
pareeris Valvar. Nüüd juba
lõplikult kohmetudes märkasin, kuidas kabinetinurka
varjunud slaavitarist õe palgetele puna tõusis.
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EHITUS

KINO
CINAMON

KINNISVARA OST

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
9.–13., 15.02 kell 22.35; 14.02
kell 22.45 Astraal 4: Viimane
võti

Ehitus, remont, siseviimistlus. Pikaajaline kogemus. Tel 5622 9840.
Ehitus-remondimees. Tegelenud
16 a ehitus- ja remonditöödega,
olemas auto, haagis 3 x 1,5m, tööriistad. Vajadusel paberimajandus
oü-ga. Töö kvaliteedi ja alkoholiga
muret pole. Oodatud ka väiksemad
tööd. Tel 5553 8686,
Vaikne15@gmail.com Kalle

9.–13.02 kell 12.30; 14.02 kell
11.40; 15.02 kell 11.50 Coco
9.02 kell 15.15, 20.20; 10.–
11.02 kell 20.20; 12.–13.02
kell 14.45, 20.20; 14.02 kell
15.45, 20.30; 15.02 kell 15.45,
20.20 Kolm reklaamtahvlit
linna servas

Meistervargad

Katuste ja puitfassaadide ehitusja remonditööd. Tel 515 7062.

14.–15.02 kell 11.30 Kosmosekana

9.02 kell 19.50; 12.–13.02 kell
17.15; 15.02 kell 14.30 Mina,
Tonya
9.–13., 15.02 kell 13.30, 18;
14.02 kell 13.20, 18.10 Pilvede
all. Neljas õde

Teeme kõik ehitus- ja renoveerimistööd vundamendist katuseni
kõikjal Eestis. Tel 5820 2040.

10.02 kell 22 VikerHurm

TUBINA SAAL

16.02 kell 22 Meisterjaan

18.02 kell 16 Tartu Arsise
kellade ansambli kontsert
Kodumaine viis

17.02 kell 21 Dead Furies
vinüülplaadi Rock City A Go
Go esitlus
JAANI KIRIK

10.02 kell 23 90s Coming Back

8.02 kell 10 Barokiminutid
15.02 kell 10 Barokiminutid

VANEMUISE
KONTSERDIMAJA

9.02 kell 17.40; 12.02 kell
22.15; 13.02 kell 19.45; 15.02
kell 17 Stalini surm

22.02 kell 10 Barokiminutid

10.02 kell 19 Nordic Passion

9.02 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund

11.02 kell 16 E STuudio sõbrapäevakontsert

9.02 kell 22.15; 12.02 kell
19.45; 13.02 kell 12.15 Süngeim tund

17.02 kell 16 Kannatusaja laupäevakontserdid

13.02 kell 19 Sada mandoliini

9.–13.02 kell 11.45, 14, 15,
17.30, 20, 22.30; 14.02 kell
12.15, 16.30, 19.30, 21.15;
15.02 kell 12.15, 14.45, 19.15,
21.30 Viiskümmend vabastatud varjundit
9.–13.02 kell 15.45; 14.02 kell
14.30 Väike ime

KORPORATSIOON ROTALIA
16.02 kell 21 Sõbrapäeva
Special III - Elephants from
Neptune
PAULUSE KIRIK

18.02 kell 19 Eliitkontserdid.
Peterburi sillad, esinevad
Anna-Liisa Bezrodny (viiul) ja
Sten Lassmann (klaver)

17.02 kell 18 Loojangu muusika
PÖÖRE

LINNARAAMATUKOGU

14.02 kell 19 Toomas ja Inga
Lunge

kuni 14.02 filateelianäitus Helisevad margid

PÜSSIROHUKELDER

kuni 14.02 Kaisa Põhako fotonäitus Ilusad inimesed

9.02 kell 22 Vennaskond
RISTIISA PUBI

ARHIIV

15.02 kell 21.30 Privil

9.02 kell 22 Arhiivi IV sünnipäev

17.02 kell 21.30 HotShot

CLUB ILLUSION
9.02 kell 23 Terminaator
10.02 kell 23 ESN Tartu Welcome Party
EESTI RAHVA MUUSEUM
17.02 kell 16 Regilaulutoad

ROCK & ROLL
9.02 kell 21 Kurjam
TAMPERE MAJA
9.02 kell 20 Halvo Liivamägi &
Andres Roots
TARTU ALEKSANDER
9.02 kell 22 Sinu Naine

ELLERI KOOL
10.02 kell 12 XVIII Eesti noorte
tšellistide festival

Garaaž Tartus. Raha kohe.
Tel 5811 3422.

Kui Teil on metsa- või põllumaad
ja soovite seda müüa, siis võtke
julgelt meiega ühendust.
Tel 526 4317, info@laekverepold.ee,
www.laekverepold.ee

Arkaadia Halduse AS pakub Tartus
tööd majahoidjale ja trepikoja
koristajale. Tel 730 9554.
Klienditeenindajale Tartus 0,75
koormusega. Motiveeriv tasu! Tel
5851 3121, personal@incassor24.ee

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

Mööbli laadjale-kokkupanijale.
info@optimus24.ee,
tartu.sobra@optimus24.ee

Maja (osa) Elva kandis.
Tel 5811 3422.

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

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

OÜ Finak (Maramaal) pakub tööd
kogemustega puitdetailide viimistlejatele. Tel 730 3465,
ira@finak.ee
SA Aarike Hooldekeskus Kambja
vald, Virulase küla, Aarike pakub
tööd hooldustöötajale.
Tel 511 6113, aarike@aarikehk.ee

RIIDED

KÜTE

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

Tel 514 2173

2-toal ahik korter Põlvast 600 m
kaugusel looduskaunis kohas (päikesepoolne, 1. k, 55,2 m², aiamaa
ja sauna kasutamise võimalus, otse
omanikult). Tel 553 8019.

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!

Alati avatud! Sepa kirbuturg,
Sepa 21A, Tartu. Rendi boks 1 kuu 25 €! FB: Sepa Kirbuturg
Jõe butiigis kogu kaup -20%!
Lambanahad 13-25 €! Soola 10
(avaturg, paviljon 5). FB: Jõe Butiik
Narva mnt 90 avatud uus kvaliteetsete kasutatud riiete butiik
Moodne Puudel.
Odavad rõivad, Kastani 121.
E-R 10-18, L 10-15.

kuni 20.02 raamatunäitus
Auhinnatud maailmakirjandus: kirjandusauhindadega
tunnustatud teoseid aastatest 2014–2017

SÕIDUKID
Auto elektritööd ja diagnostika,
Jalaka 77-11. Tel 55 949 549.
Auto ja veoki keretööd ja
taastamine. Uued ja kasutatud
keredetailid. Keevitame, värvime.
Tel 504 0334.

kuni 10.03 raamatunäitus Anton Hansen Tammsaare 140

kuni 10.02 Tartu harrastuskunstnike näitus Must-valge.
Lisanditega

Lõhutud kuiv küttepuu 35 €, toores segapuu ja lepp 32 €/rm. Alates
5 rm vedu tasuta. Tel 5377 4476.

PAKUN TÖÖD

kuni 19.02 raamatunäitus Fännikirjanduse piirimail

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU

Kuivad küttepuud võrgus 40 l.
Tel 510 0451.

Kinnistu Tartu linna servas Ülenurme vallas Lemmatsi külas (üp 8,4
ha, liitumised puuduvad, hind
65 000 €). Kutseline maakler Peeter
Meus, tel 506 2212, 786 8085,
www.aadlivillakv.ee

Haluküte OÜ müüb küttepuid
lahtiselt, võrgus, konteineris ja
lõikamisjääke. Tel 504 3100.

Müü oma auto meile. Sobiva
tehingu puhul raha kohe kätte.
Töötame 24/7. Tel 5823 2707.
Ostan Audi, Opeli, BMW, VW,
Fordi (kuni 2,0) kiirmüügi hinnaga.

16.02 kell 22 Sunlight
17.02 kell 22 Günf

10.02 kell 23 Funkytown, DJ
Smaddy

23.02 kell 22 Patune Pool

GENIALISTIDE KLUBI

TARTU ÜLIKOOLI AULA

8.02 kell 22 DJ Igor Lager
(Venemaa)

10.02 kell 17 naiskoori Emajõe
laulikud kontsert-etendus 15
magamata aastat

siaran
a
A sto
re

Balti Metsakeskus OÜ ostab
kasvava metsa raieõigust.
Teenustööna metsaistutamine ja
maapinna mineraliseerimine.
Tel 508 0065.

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

10.02 kell 22 Eesti Mees

ELVIS

9.02 kell 21 Prophets V

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

KOOLITUS

NÄITUSED

14.02 kell 21.45 Eellinastus:
Vee puudutus

KONTSERT

2-3-toal remonti vajav korter
rahulikus piirkonnas väiksemas
majas, I-II korrus. Või vahetada
maamaja vastu Põlvamaal (50 km
Tartust). Tel 505 4018.

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

Elamumaa Nina külas Peipsiääre
vallas (4042 m², katastritunnus
12601:006:0086). Tel 5867 7927
õhtul, jelena-limonova@rambler.ru

Kuiv kaseklopp (28-29) 40 l, 60 l,
1500 l võrk. Tel 5591 5281.
Kuiv kasepind 30, 40, 50 cm. Vedu,
tšekk. Tel 5594 7098.

Otsin kliendile 2-toal korterit
kesklinnas. Kupits Kinnisvara OÜ,
tel 5664 8006, kaupo@kupits.ee

21.02 kell 19 Maailma parim
Eesti, esinevad Eesti filharmoonia kammerkoor ja
Tallinna kammerorkester

14.02 kell 17.05 Õnnelik lõpp

14.02 kell 18, 19, 20, 22; 15.02
kell 17.15, 19.30, 21.45 Eellinastused: Klassikokkutulek
2: Pulmad ja matused

KINNISVARA MÜÜK

VABANK

9.02 kell 13; 12.02 kell 12.15;
13.02 kell 22 Salajased paberid

24.02 kell 16 Kannatusaja
laupäevakontserdid

Tänavakivide paigaldus, haljastus, kaevetööd, piirdeaiad. Tel
5623 3867, www.clinkerservice.ee

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

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

Puitmajade renoveerimine,
katus, fassaad, vundament. Eramud, korterühistud.
Tel 5649 4929.

9.–13.02 kell 16.15, 19; 14.02
kell 12.30, 15.15; 15.02 kell
11.40, 16.45 Labürindijooksja:
Surma ravim
9.–13.02 kell 21.45; 15.02 kell
14, 22 Meistervargad

Suur maja Nõo lähedal. Või vahet
2-toal korteri vastu Tartus.
Tel 5569 9574.

24.02 kell 22 PS Troika

Ülikooli 2, III korrus, SEB pangahoones.
Sissepääs maja eest E-R 11-17 (Ülikooli tn)
Vanemuise pargi poolt lahtiolekuaegadel.

E-N 11-22; R-L 11-23
P 12 - 22

HIINA, NEPAALI JA TAI TOIDUD

Maitsvad ja teravad elamused valmivad nepali kokkade käe all

TOIT KOHAPEAL, KOJU JA KONTORISSE
küsi infot tel 747 7093, 5691 4817, kam296@hotmail.com
või vaata pakkumist: www.vagamama.weebly.com

ISIC kaardiga menüüst -10%
Söögi kaasa tellimine -10%

erootikakauplus

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

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

Kõige rohkem kuulutusi
soodsalt ja kiiresti!

.ee/kuulutus

alates 1 €

REKLAAM
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Pakkuda võib kõike. Raha kohe.
Tel 5624 0824.
Ostan Moskvitš 408, 412, 2140,
IZ Kombi kasutamata ja uusi
varuosasid ja keredetaile.
Tel 5593 8361.
Sõiduautode kokkuost. Väga
kiired tehingud! Raha kohe kätte!
Tel 553 3060, www.carus.ee
Toyota sõiduautode hooldus ja
remont. Töödele garantii. Kogemus aastast 1997. Tel 5604 4241.
Varuosad kõikidele sõidukitele,
parima hinnaga. Küsi pakkumist!
Tel 55 949 549.

TEENUSED

Aia eriehitised, rajatised. Aiad,
abihoone, grill, kuur, terass, varjualune. Ideest teostuseni.
Tel 5820 2040.

Kolimisteenus, utiliseerimine,
klaverite vedu jpm. Furgoon ja
kaubik. Tel 553 7638,
www.kolimine24.ee

Aitan müüa põllu- ja metsamaa
väga hea hinnaga. Kiire tehing.
Tel 5620 4096.

Lumekoristustööd Bobcatiga.
Vajadusel lume äravedu.
Tel 5662 0058.

Aken käib halvasti kinni või puhub läbi? Lase ära reguleerida või
remontida! Tel 5698 1284.

Ohtlike puude langetamine,
puude hooldus, okste hakkimine
ja äravedu, kändude freesimine.
Tel 5664 1413, info@treeservice.ee

Amendero OÜ valmistab salvkaeve aasta ringi, rajab kanali- ja
veetrasse, paigaldab septikuid.
Tel 5620 2420,
kaevud@amendero.eu

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

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

17A, Tel 730 3399, tartu@bellust.ee,
www.bellust.ee

TERVIS

Remondin või paigaldan boileri,
kraani, siugtoru, veemõõtja,
WC-poti, santööd. Tel 5616 4389.

Astma, allergia, profülaktika külmetushaiguste vastu? Soolakamber aitab! Anne 44, tel 5353 0118.

San-tehn tööd (boilerid, kraanid,
wc-potid, torustik, vesi ja kanal,
kaevetööd). Tel 5621 7955.

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

San-tehn tööd. Vesi ja kanal, püstakud, köögi - ja vannitoatorustiku vahetus. Tel 5818 5222.

MÜÜK

San-tehnilised tööd. Põrandaküte, dušikabiinid, wc-pottide,
boilerite jms paigaldus.
Tel 553 7638.
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Ostan vanu nõukaaegseid portselanist kujukesi. Maksan kuni
100 €. Tel 5590 6683.
Plaanid kolida või said päranduseks korteri? Ostame üleliigse
vanakraami ja raamatud!
Tel 5649 5292.
Setu ehted (sõlg 500 €), hõbedast
ehted ja esemed, hõberublad jm
ost! Raha kohe! Tel 5649 5292.
Tsaariaegsete hõberublade, kopikate, EW müntide, paberrahade
jm ost! Parim hind! Tel 5649 5292.

Santehnilised tööd. Tel 5333 2131.

Autoremont, hooldustööd, pidurite remont ja õlivahetus.
Tel 55 949 549.
Boilerite puhastus, veemõõtjate
vahetus, san-tehnilised tööd.
Tel 5646 9025, 734 8044.
Elektritööd Tartus ja Lõuna-Eestis.
Helista julgelt! Tel 5687 2020.

RESTAUREERIME
AKNAID ja UKSI

Elektritööd. Kõik elektritööd Lõuna-Eestis. Tel 5609 3099.
Elektritööd. Tel 505 5782.

www puidumeister ee

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

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
Vedamine OÜ
VEOTEENUS
Sõidukite
Autode remont ja hooldus.
Rehvide müük ja vahetus.
5345 3499 | sadloy@sadloy.ee

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

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

HAUAPIIRDED VAASID PINGID

Kaardid ennustavad! Tel 900 1727.
Kogenud ennustajad vanimal ja
parimal ennustusliinil 24 h.
Tel 900 1727, ennustus.ee

Uued kvaliteetsed lastekaubad,
riided, jalatsid ja mänguasjad
parima hinnaga - Sõbra keskuse II
korrusel. Tel 521 5056.

Ohtlike puude raie ja äravedu
kutsetunnistuse ja vastutuskindlustusega arboristilt. Töö kiire ja
korralik, hinnad -15%.
Tel 5559 3732, info@vikatimees.eu

OST
Septikute kaevupumpade müük
ja paigaldus ning vee-kanal, maakütte torude kaevamine.
Tel 5306 5322, info@reovesi.ee

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

Soodne kolimisteenus Tartus. Tel
501 5312, www.tartukolimine.ee
Pakume laenu kinnisvara tagatisel alates 9% aastas! Pöördu meie
konsultandi poole ja saad hea ja
soodsa laenupakkumise. Tegemist
on finantsreklaamiga, palun tutvu
finantsteenuste tingimustega ning
vajaduse korral konsulteeri asjatundjaga kas kohapeal meie kontoris või helistades tel 55 155 60.
Näidis: laenusumma 5000 €,
fikseeritud intressimaaraga 9% ja
lepingutasuga 100 €, tagastamine
viie aasta jooksul 60 igakuise annuiteetmaksena, mis on 103,79 €,
krediidi kulukuse määr on 10,30%
aastas, tagasimaksete summa
6227,40 €, kogusumma 6327,40
€. HLÜ Geldex Eesti, rg-kood
14103465, meil info@geldex.ee.
Narva mnt 13, Tallinn, 10151.
info@geldex.ee
Plaatimistööd, vannitubade ehitus. Raudkäpp OÜ. Tel 5568 2671,
raudkapp@gmail.com
Pottsepatööd (kutsetunnistus). Tel
5349 3202, www.ahjudpliidid.ee
Printerid, toonerid, tindid. Müük
ja täitmine. Tartus Raekoja 13.
Tel 744 1100, futari.ee

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

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

Tuntud õnnistaja-selgeltnägija Jasmina
on rahva palvel Tartus.
Jasmina on pärinud valge
maagia ande, näeb Taro
kaartidega minevikku,
olevikku ja tulevikku,
võtab maha needused.

Ravib Jeruusalemmast
pärit rohtudega impotentsust,
alkoholismi, epilepsiat
ja paljusid teisi haigusi.
Ühendab lahutatud peresid,
võib tagasi tuua armsa
inimese.
Teeb talismane, mis toovad
õnne ja edu äris.

Tel 5902 0446.
Helistage ja teie elu muutub!

Printerite ja arvutite remont. Tahmakassettide täitmine. Printerite
kulumaterjalide müük. Veebruaris
kasseti täitmisega kaasa tasuta
pakk koopiapaberit! Tartu, Tehase

Hõbeda ost - lusikad, uurid,
sõled, mündid, esemed jm! Kokkuostudest palju parem hind!
Tel 5649 5292.

Vaas 20 €. Võib ka teist värvi. Tulen
kohale ja tasun kohe!
Tel 5803 6752.
Vanad fotod, fotoalbumid,
postkaardid! Ka fotoaparaadid ja
objektiivid! Raha kohe!
Tel 5649 5292.
Vanad raamatud, aabitsad, piiblid, teatmeteosed jne! Ost parima
hinnaga, raha kohe! Tel 5649 5292.

Kasutatud raamatud Tartus ja
Elvas. Ka nõukogude perioodist.
Tel 734 1901.
Kauplus Inderlin ostab vanu
raamatuid, ehteid, kunsti, märke,
hõbedat jm vanavara. Raha kohe!
Kompanii 4, tel 5803 6752.

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

Kunsti ost - maalid, graafika jm!
Muuda kasutuna seisev kunst rahaks! Parim hind! Tel 5649 5292.

11.02 kl 12 Gildi tn 3 valmistame
ise loodusliku kehakoorija Loodusspaa retsepti järgi! Info ja reg
tel 503 5599,
www.helisevsonum.ee/sundmused

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

Õigusabi Evkaro OÜ. Abistame
ehituslubade taotlemisel, riigihangete pakkumustel, vaidluste
lahendamisel. Taotlusprojektid,
äriplaanid. Tel 517 7101,
oyevkaro@gmail.com

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

VABA AEG

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

Veoteenus haagisega (3,5 x 1,5 m,
kv 2 t, kasti maht 3,3 m³, tent). Arve.
Tel 5612 7434.

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

Ehete ost! Setu ehted, kuld- ja
hõbeehted, prossid, merevaik
jne. Küsi meie hinda enne, kui
müüd! Raha kohe! Tel 5607 7449.

Kutsu Kandlemees Sander ja
rahvalikud laulud oma peole!
Tel 504 3202,
simmaniduo@gmail.com
Kunsti ost! Maalid, graafika,
akvarellid. Ka nõukaaegsed! Tulen
ise kohale! Tel 5607 7449.
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.

Tule tähista sünnipäeva HipHop
mängumaal. Tutvu lähemalt
www.hiphopmängumaa.ee.
Tel 526 1043.
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UUS KUU UUED
HINNAD!
2018
NURGADIIVANVOODI RIIULIGA

499

KOMPLEKT 3+1+1

252*182*102

1329

€

SEKTSIOON

NURGADIIVANVOODI

relax tugitooli !

LASTETOA KOMPLEKT

315*265*85

649

€
MAGAMISTOAMÖÖBEL

€

VRDRUMADRATSID

340*210*56

al.

379

TABURETT

19

€

269

€

295*210*110

al.

TOOL

79

€

al.

98

€
va dd!
e
n
i
eruruse
su

€

109

LAUD

69

KOMPLEKT LAUD + 4 TOOLI

€

LAUD

149
49
TOOL

€

€

LAUD

KÖÖGIMÖÖBEL 2,4

€

160*200

149
€

135

85

€

KÖÖGIMÖÖBEL 1,7

TOOL

43

€

KÖÖGIMÖÖBEL 2,0

€

KÖÖGIMÖÖBEL 1,8

289

€

LIHTNE JA MUGAV JÄRELMAKS! KASUTA VÕIMALUST!

389

149

€

€

KASUTATUD KODUMASINAD

l KÜLMKAPID

al.

є

l SÜGAVKÜLMIKUD

259

al.

є

l NÕUDEPESUMASINAD

90

al.

є

99

€

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

l ELEKTRIPLIIDID
l PESUMASINAD

249

€

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

KAMPAANIAHINNAD

LIHTNE JA MUGAV
JÄRELMAKS! KASUTA
VÕIMALUST!

kehtivad kuu lõpuni
või kuni kaupa
jätkub!

