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Ainult töökorras

TULEKUSTUTI

!

TAMREX
pulberkustuti
1 kg*
art 001

21 €

art 003

39 €

21A - 113B - C

54 €

TAMREX
pulberkustuti
2 kg**
art 002

27 €

ONTROLL
KUSTUTIK

TAMREX OHUTUSE OÜ

–35%

Kustutikontrollikampaania
kestab 01.03–31.03.2018
Kampaaniahind kehtib
ainult TAMREXi esindustes.

3.24 €
4.98 €)
(Tavahind

*Seadusega nõutud vahend autosse!
Seadusega nõutud vahend kaubikusse,
**veoautosse,
traktorisse, bussi ja
väiksemasse veesõidukisse

Suurköökides on rasvakustuti
***alates
1. jaanuarist 2011 kohustuslik.

Rasvakustuti ehk spetsiaalne
vahtkustuti on parim kaitse
kodukööki, kontorikööki,
sööklatesse, restoranidesse,
autoelamutesse jne. Sellega saab
lisaks rasvapõlengutele kustutada
ka põlevaid tahkeid aineid
ja põlevvedelikke.
Parim käepärane
vahend väikese
põlengu kiireks
ja ohutuks
likvideerimiseks.

VÄIKE
EFEKTIIVNE
UNIVERSAALNE
TÕHUS JA OHUTU

TAMREX
rasvakustuti
2L
art U002F

48 €

8A - 55B - 40F

tuleb kontrollida kõiki
tulekustuteid (v.a neid,
mis asuvad sõidukis
või välistingimustes).

art 006

TAMREX
pulberkustuti
3 kg

Rasvakustuti
Kodukööki, kontorikööki, sööklasse***, restorani***, autoelamusse, väiksemasse veesõidukisse jne.

2 AASTA TAGANT

TAMREX
pulberkustuti
6 kg

13A - 89B - C

tuleb kontrollida
tulekustuteid, mida
hoiate AUTOS, veesõidukis
või välistingimustes.

Pulberkustutiga saab kustutada tahkeid aineid, vedelkütuseid, gaase
ning elektripinge all (kuni 1000 V) olevaid seadmeid.

8A - 55B - C

1 AASTA TAGANT

Pulberkustuti
43A - 233B - C

Usalda
tulekustutite
kontroll
ja hooldus
asjatundjatele!

Koju, sõiduautosse*, kaubikusse**, veoautosse**, traktorisse**, bussi**,
väiksemasse veesõidukisse**, ettevõttesse/asutusse jne.

saab päästa sinu elu ja vara

Tel 654 9900 Faks 654 9901 e-post: tamrex@tamrex.ee www.tamrex.ee

TALLINN Laki 5, Pärnu mnt 130, Katusepapi 35 • TARTU Aardla 114, Ringtee 37a • PÄRNU Riia mnt 169a, Savi 3 • RAKVERE Pikk 2 • JÕHVI Tartu mnt 30 • VÕRU Piiri 2 • VILJANDI Tallinna 86
VALGA Vabaduse 39 • NARVA Maslovi 1 • HAAPSALU Ehitajate tee 2a • PAIDE Pikk 2 • JÕGEVA Tallinna mnt 7 • TÜRI Türi-Alliku • RAPLA Tallinna mnt 2a • KEILA Keki tee 1 • KURESSAARE Tallinna 80a
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SOODSAIM HINGEKOSUTUS
peidab end tööstusrajoonis
Vaatamata valitsuse
pingutustele leiab üli
koolilinnastki veel pel
gupaiku, kust õlletoobi
soetamiseks laste söö
giraha kallale kippuda
ei tule. Blokaad tõmbub
vaesema rahva jaoks aga
üha koomale.
Vaeste ja patuste häälekandjana on Tartu Ekspressil tavaks
igal taliolümpia aastal endagi
võimed jõukohases sfääris
proovile panna ning ülikoolilinna pubid ja baarid läbi
kärutada. Nii rahakotile kui
maksale aga osutus seekordne
kogemus 2014. aastast oluliselt
kurnavamaks.

Peielaua peibutus
Andmestiku ühtlustamiseks nõutasime kõigist linna
joomamekadest odavaimat
võimalikku pooleliitrist õlut,
mis aga hinnavahe omavalitsuse lõikes ometi pea kahekordseks käristas. 2 euro
ja 50 sendi eest saab tarviliku
kauba kätte kuuest asutusest:
loomulikult legendaarsetest
urgastest Ümarlaua baarist ja
Sodiaagist, ent ka Illegaardist,
Mökust, Trepist ja Kivist.
Tõsi küll, Riia tänava viadukti kõrval Aparaaditehase
surve all ägav keldribaar Sodiaak tervitab neljaliikmelist
katsegruppi sedavõrd soojalt,
et pakub niigi soodsalt A. Le
Coq Premiumilt veel 50 senti
allahindlust. Ühtlasi saame
hea ülevaate kõrvalruumis
möllava peielaua nüanssidest
(ootamatu suhkruhaiguspuhang) ning kutse DJ Heiki
Hainsalu järjekordsele kontserdile. Igihaljas perenaine on
klientide heakskiidu nimel valmis koguni WC-sse vee tagasi
ühendama.

22 krooni toobi eest
Ülivaraseid joodikuid kella
7-st tervitav Ümarlaua baar
ilmselt pikka tutvustamist ei
vaja. Pensionäridest äripaar
Rein ja Anu Valge hoiavad
sisenemisbarjääri jätkuvalt
madalal ja nii kurikuulus ümmargune koosviibimiskoht kui
vaheldumisi mahagoni ja pööki raiutud malelaud räägivad
iseenda eest. Soojast pudelist
välja lahmatatud pilsner tõmbab küll stiilipunkte maha, ent
ega see püsikliente heiduta.

Hind (€)

Miljöö

Teenindus

Rüübe

2

hindamispäeval suletud

Mägra Maja

2.2

hindamispäeval suletud

Trepp

2.5

7.5

7.5

8.5

Arhailised kaardid seintel, invaliidile ülikeeruline ligipääs.

Kivi

2.5

7.9

7.5

5.7

Tartulikud tellisseinad, talveperioodil külmavõitu.

Sodiaak

2.5

3.8

9.3

5.7

Allahindlus peielauas, peldik kolme luku taga.

Möku

2.5

6.0

7.0

5.7

Päris küünlad, aegunud jõulutäht, ilgelt räpane peldik

Illegaard

2.5

7.3

5.5

4.3

Pakuti vaid topsi, jalgpallibaaris ainult mehed.

Ümarlaua

2.5

4.3

5.5

3.0

Muljetavaldav urgas, leiti soe õlu kööginurgast.

Õlleministeerium

2.5

Barlova

2.8

6.3

8.0

7.7

Mööbel vist prügimäelt toodud, kohalike kunstnike maalid.

Zavood

2.8

5.3

7.0

6.7

Muutumatu 1990ndatest, peldikuna enam ei eristu.

Kuusteist Kannu

2.8

6.3

6.0

5.3

Efektiivne teenindus, ebameeldiv rullnokkade seltskond.

München

2.85

8.8

7.7

8.7

Leti ees lärmab väidetav ekstöötaja („sa oled vallandatud“).

Sepa baar

hindamispäeval suletud

Krooks

2.9

8.0

7.3

6.7

Endiste aegade hale vari, poroloon tikub välja.

Seitse Päeva

2.9

4.0

5.5

7.0

Närviline atmosfäär, vaade ringristmikule.

Vein ja Vine

3

7.8

8.1

6.7

Koht rohkem kohtinguks, teenindajad meeldivalt ükskõiksed.

Krempel

3

6.8

9.0

5.7

Teenindaja tunneb antiikaega, invaliidile ligipääsmatu.

Kotka Kelder

3

5.8

3.8

8.3

Ainsad külalised peielauas, vähemalt anti õllealus.

Arhiiv

3

Elvis

3.2

7.8

9.0

7.8

Saamatu teenindaja, samas kompensatsiooniks prii õlu.

Ränduri Pubi

3.2

7.0

7.0

7.7

Ootamatult hubane, toolid kõiguvad.

7.0

6.3

7.5

Viks ja viisakas, kodumaised joodikud mõjuvad võõrkehana.

hindamispäeval suletud

Suudlevad Tudengid

3.2

Naiiv

3.2

Underground

3.4

7.9

7.5

7.7

Äärmuslik koht, baarmenil meeldivalt me olemasolust savi.

Meat Market

3.5

8.3

8.3

9.0

Briti poissmeeste meelispaik, uhke, ent steriilne.

hindamispäeval suletud

Hansa Tall

3.5

8.3

9.3

7.7

Madalad laed lisavad hubasust, keskealiste paradiis.

Sheriff Saloon

3.5

7.5

7.3

8.0

Peldik haiseb, matkib kantristiili, ent mängib suvaline muusika.

J. R. Schrammi
Keller

3.5

8.5

7.0

7.3

Õllevalik küündib taevasse, liigendatus puudub.

Willy & Rudy

3.5

7.0

7.0

8.5

Vannitoaplaadid ja kole parkett, üllatas varrega klaas.

Armastus

3.5

8.3

6.7

6.0

Teenindaja sõneleb nõudepesijaga, seintel aktimaalid.

Ruunipizza

3.5

6.0

6.3

6.7

Koerad baaris, vilkuv tuli häirib, mahe suhtumine.

Sõbra Pesa

3.5

4.5

4.7

7.7

Tõre teenindaja, sulnis vaade kaubanduskeskuse parklale.

RP9

3.6

7.5

7.8

8.0

Julgeb olla oma nägu, kuid tsiteerib baarileti kohal Stalinit.

Ristiisa

3.6

7.3

6.5

4.7

„Firmaõlu“ valati julmalt kohapeal kokku, sünge ja stiilne.

Pirogov

3.7

6.8

7.0

6.7

Määrdunud seinu kaunistavad maalid, laudaefekt.

Püssirohukelder

3.8

8.9

7.5

9.3

Suur parkla soosib roolijoodikuid, lilled laual jäänud unarusse.

Big Ben

3.8

7.8

6.8

7.7

Spordisõbrale paslik, kuid kallis, üle oma varju ei hüppa.

Pahad Poisid

3.8

7.3

7.0

7.7

Tudengivaenulikult kallis, puitparkett päästaks olukorda.

Õlle Tare

4

7.3

6.8

7.3

Asukoha kohta metsik hinnatase, ülipüüdlikud teenindajad.

Emajõe Pruulikoda

4

5.0

6.0

8.3

Ruum tundub pooleli, veidi kliiniline, baari ei meenuta.

Tartu-kauge huviline võib
ehk vanast harjumusest odavaimaks baariks pidada kultuslikku Zavoodi, ent tegelikult koorib Laia tänava keskus
rüüpe eest koguni 2,80 eurot.
Siinkohal ei tasu ülearu palju
usaldada Zavoodi (ega õigupoolest ka ühegi teise pubi)
kodulehekülge, mille kohaselt võiks endiselt 22-kroonist
Saku Rocki noolida.
Suhteliselt talutavat hinnapoliitikat võib galopeeriva
aktsiisi tingimustes leida veel
äärelinnast. Nii aastakümneid

Tammelinna rekamehi rõõmustanud Kuusteist Kannu
kui 2015. aastal komeedina
Karlova taevasse tõusnud Barlova korjavad kõige taskukohasema kesvamärjukese eest
ei rohkem ega vähem kui 2,80
eurot. Iseasi, kas kütuseaktsiis
nii kaugele üldse pürgida võimaldab.

Lõplik alistumine
Ent tegelikult ei soovita me
meeldiva etanoolimürgituse
järele suunduda ei Õlle Taresse ega Emajõe Pruulikotta (4

eurot), ei Big Beni, Pahadesse
Poistesse ega Püssirohukeldrisse (3,8 eurot), isegi mitte
Pirogovi (3,7 eurot). Vaevatud
orjarahvale paslikuks sihtpunktiks on hoopis Mägra
Maja elik Beckeri pubi aadressil Lembitu 1E – hakkiva digipildi ja vanakooli guljaši kõrvale kannatab seal Alexandrit
kallutada koguni 2,2 euro eest.
Veelgi odavamalt jõuab tulivesi
kõrri vangla lähistel Sepa baaris. Ainus miinus: mõlemad
baarid ootavad külalisi ainult
klassikalistel sööklaaegadel.

Mis aga detsembrist märtsini väldanud projektile kammertooni vajutab, on imestus,
kuidas mõnigi joonele seatud
meelelahutusasutustest üldse
elus püsib. Keset magusaimaid
nädalavahetusi valitseb kunagi
puupüsti täis olnud kõrtsides
tühjus, rääkimata sellest, et
kuumadel kesktänavatel veelgi hinnatundlikumaid noori
isiklikku alkoholi pruukimas
näeks. Valitsus murrab lahtisest uksest sisse, kanep ja Tinder on juba võitnud.
KAUR PAVES

Reiting Koolituskeskus kutsub kursustele TARTUSSE!

23.03 – 31.05 Raamatupidamiskursus
03.04 – 06.07 Sekretär-juhiabi kursus
19.04 – 10.07 Võlanõustajate koolitus
Helista või kirjuta! Koos leiame lahenduse!
tel 733 3690 | koolitus@reiting.ee

reiting

UUDISED

Neljapäev, 8. märts 2018

LAUSEGA

LUGEJA KIRI

Linna ei saa

Kullakaup
mees ahistab
Domus Dorpatensise
hoones Ülikooli tänavas
raekoja vahetus läheduses
on teisel korrusel pinna
rentinud väärismetallide kokkuostuga tegelev
firma, mis reklaamib end
kõnniteele paigutatud
reklaamtahvliga.
Tahvel hõivab poole
väga kitsast kõnniteest,
mida mööda vahel kulgevad ka jalgratturid. Ehk ei
peagi linnavalitsusest reklaamiluba taotlema, aga
terve mõistus ütleb, et sel
viisil liikumisruumi piirata
ei ole vähemasti ilus.
Pealegi ei tekita just
usaldust väärismetallidega tegelev kompanii, mis
ei suuda enda välireklaamiks investeerida enamat
kui kipakas harkjalgadel
tahvel. Sobiks ehk ülesriputatud silt (võib-olla on
seda võimalik paigutada
ka kõnniteega risti).

Erge Jõgela
linnakujunduse
vanemspetsialist
Linnavalitsuse reklaami paigaldamise korra ja välisreklaami kujundusprintsiipide
järgi tohib harkjalga paigaldada müügi-, teenindus- või ettevõtja muu tegutsemiskoha ette ajutiselt
mingiks ajaperioodiks ööpäeva jooksul ja harkjalal
olev info tohib selle koha
kohta edastada vahelduvat
teavet, kusjuures harkjala
mõlema poole pind ei tohi
ületada summaarselt üht
ruutmeetrit.
Selline harkjalg ei ole
kohtkindlalt ühendatud
maapinna ega ehitisega
ning kõnniteele tohib paigaldada harkjalga ainult
siis, kui vaba kõnnitee laiust
jääb vähemalt 90 cm.
Domus Dorpatensise
juures järelevalvet tehes
ma paraku viidatud ebakorrektselt paigaldatud
harkjalga ei näinud. On
kahetsusväärne, kui see
seal kirjeldatud viisil asetses ning liikumist piiras.
Allikas: Tartu LV
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Veetorustiku rekonstrueerimise tõttu suletakse 9. märtsini Puiestee tänaval lõigus
Liiva - Narva mnt linna sisenev sõidusuund. Ühistranspordile on läbipääs tagatud.

60

värsket dokumentaalfilmi linastub 19.-24. märtsini peetaval ERM-i XV maailmafilmi
festivalil.

Erinevalt kohalikust naisansamblist Lüüra leiab Anti Kalvet, et elu ühendvallas üks
paras rist ja viletsus on. 
KAMBJA VALD

Ülenurme dissident
läheb uuele ringile
Kuigi kurikuulsale Üle
nurme poldrile õnnetu
„elamurajooni“ raja
misest on möödas üle
kümne aasta, jätkab
kunagine vallavanem ja
kinnistuomanik Anti Kal
vet võitlust omavalitsuse
väidetava sigatsemise
vastu.
Kalvetil on endiselt hambus
Ülenurme valla 2004. aastal
kehtestatud detailplaneering,
mis nõukaaegsele Aardla poldrile elurajooni kavandas. Polder
kujutab endast kuivendussüsteemi, kus maapind ümbritsevaga võrreldes madalamal asub.
„Detailplaneeringu algatamisel
oleks tulnud läbi viia keskkonnamõjude hindamine,“ hurjutas varem isegi vallavanema
leiba maitsnud sotsiaaldemokraat Kalvet ka 14 aastat hiljem.
„Vajalik oleks olnud hinnang
elukeskkonnale siis, kui polder
ei tööta.“

Alatult lohku
Paraku ei hakka polder Kaasiku prognooside kohaselt
enam ilmaski tööle, sest haruldaste veelindude kaitseks on
15. juulini pumpamine keelatud ning viimati aeti pumpadele hääled sisse 2010. aastal.
„Hooldamata kraavid kasva-

vad kinni ning poldrile tekib
madal, roiskuv veteväli,“ kirjeldas Kalvet õudset tulevikku.
„Kohatu on rääkida sobivast
elukeskkonnast.“
Kalveti aastaid kedratud
mantra kõlab lihtsalt: endise
Ülenurme valla korrumpeerunud juhtkond on heausklikud koduostjad alatult lohku
tõmmanud. „Seadusandlus ütleb, et kui omavalitsus ei nõua
arendajalt tsentraalsete kommunikatsioonide rajamist, läheb kohustus üle vallale. Enam
kui 10 aastaga ei ole vallavalitsus oma kohustust täitnud,“
põrutas ta.
Eksvallavanem ei seisa oma
heitlustes üksi. Ka teenindusja kaubandustöötajate ametiühingu esimees ja kohaliku
poliitika entusiast Elle Pütsepp on jõudnud arusaamani,
et vald sõlmis arendajaga lepingu, mis krundiostjate huve
otseselt kahjustab.
„Nüüdseks on ka selge, et pered, kes krundid soetasid, pole
maju ehitanud, välja arvatud
üks majapidamine, kus inimesed elavad ebanormaalsetes
tingimustes,“ selgitas Pütsepp.
„Teistele aga on vald tekitanud
majanduslikku kahju.“
Kalvet ei näe omavalitsuse
tegevuse taga mitte lihtsalt
käpardlikkust, vaid otsest kel-

must. Nimelt algatas detailplaneeringu Varje Kaasik, kauaaegse abivallavanema Haljand
Kaasiku õde. „Sisuliselt tegi
vallavanem Aivar Aleksejev abivallavanema õele vallarahva rahaga enam kui 100 000-eurose
kingituse. Nii nagu ei ole tasuta
lõunaid, ei ole ka vastuteeneta
rahahunniku kinkimist,“ teadis
elutark mees rääkida.

Elu pudeliveega
Aleksejev 14 aasta tagust teemat üles kiskuda ei soovi – liiati kuna ühinenud Kambja valla
volikogu Kalveti vastavasisulise eelnõu sel nädalal tagasi
lükkas. „Probleemi ei olegi, küsimus on ühes mehes,“ märkis
ta napisõnaliselt.
Kalvet jätkab võitlust usuga,
et ühel hetkel õiglus siiski jalule seatakse. On vanahärra ju
veendunud, et Eesti omavalitsuste veerandsaja aasta pikkune ajalugu teist nii häbiväärset
lugu kui detailplaneeringuga
inimestelt peaaegu poole miljoni euro väljapetmine ei tunnegi. „Matta tuli maha unistus
oma kodust. Krundid osteti
pangalaenu abil, mida makstakse siiani,“ kirjeldas ta „Kerkinud on vaid üks maja, kus
pole vett ega kanalisatsiooni.
Elatakse pudelivee abil.“
KAUR PAVES

Aupärjad
restoranidele
Maitseelamuste kuu „Maitsev Tartu“ parimaks erimenüüks hindas žürii restorani
Chez André kolmekäigulise
eripakkumise ja külastajate lemmikuks osutus kohvik-resto JOP Antonius.

jalaprobleemide põhjusi otsida mujalt.

Tammekasse
ei usuta
Tartu Ekspressi lugejad ennustasid kodulehel Tammeka jalgpallimeeskonnale
tänavu meistriliigas enim
kümnendat ehk viimast
kohta.

Vastaliste jõu
demonstratsioon
Rahvaalgatuse korras saadi
kokku ligi 7000 allkirja, mis
nõuavad valitsuselt Vorbusele planeeritava puidurafineerimistehase eriplaneeringu tagasivõtmist.

Tasuta ringkäik
Absoluutselt viimane võimalus näha näitust „Tule
hoidjad“ Tartu linnakodaniku
muuseumis on teisipäeval,
13. märtsil, mil kell 17.30 toimub tasuta ringkäik linnamuuseumi arheoloogi Arvi
Haagiga.

Männamaa
pole punane
Eelmise Tartu Ekspressi
peakangelane, tagajäseme
paljastanud pensionär Taavi
Männamaa rõhutab, et erinevalt mitmest teisest seeniormeeste klubi kamraadist
pole ta Nõukogude armees
käinud, mistap tuleb tema

SÄHVATUS

Nisu tänava
müsteerium
Politsei jahib 15-aastast Tapa
erikooli kasvandikku Silverit,
kes lahkus 4. märtsil kodust
Nisu tänavalt ja suundus lähedalasuva Maxima kaupluse poole, et sealt edasi Tapa
rongile istuda. Kooli noormees ei jõudnudki.

Trügivad trallile
Tartu linnast soovib suvisel
laulu- ja tantsupeol osaleda
224 kollektiivi, mida on 2014.
aastaga võrreldes 41 võrra
enam.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

VAHURI TAGASITULEK: Kastani tänava legend,
„Võsareporteri“ kuumimas episoodis töötu Ahti ja
puhkpillimängija Valdeku ees käimla lukku pannud
lühikese jutu mees Vahur on leidnud pelgupaiga ei
kellegi muu kui Vändra-Aveli embuses. 

FACEBOOK / TOOME „SELLE“ TAGASI
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Palametsa
pajatused

Vanemuise lasteduettide jada saab „Sööbiku ja Pisiku“ kõrvale jõulise täienduse. 

JURI SEREDENKO

459.

Belgia kogemus
köidab iga sugu
Vanemuise kevadine
lastetükk „Viks ja Koba“
õpetab noorimaid vaa
tajaid perfektsionismi ja
mässumeelsuse vahel
kuldset keskteed leidma.
Rahvusvahelise haardega
lavastaja Sandra Lange kinnitas, et kaks peategelasest
tüdrukut käivad kolmandas
ja neljandas klassis, mistap
võiks olla tükki kõige asjakohasem kaeda algklassilastel
kuuendast kümnenda eluaastani. „Usun, et küllap on ka
täiskasvanutel seda tore näha,
sest lugu on väga elav ja sünnib kohapeal. Tegu pole muinasjutuga, vaid kahe tegelase
sõpradeks kujunemise looga,“
vihjas ta samas.

Uhked määratlused
Lange meenutuste kohaselt soovitas Vanemuise dramaturg Sven Karja tal lihtsalt
midagi improviseerida. „Kuidagi läks kohe üks uks lahti
ja millegipärast just mu enda
lapsepõlvest,“ kirjeldas ta
nüansirohket loomeprotsessi.
„Inspiratsiooniks olid mu enda
sõprussuhted ja sealt need tegelased sündisid.“
Lange viitas sisekaemuses,

et temas endas on olemas mõlemad kangelannad: nii perfektsionist Viks kui Koba, kes
sooviks lihtsalt fantaseerida ja
mitte reeglitest kinni pidada.
„Kobal on koperdiseks olemise
kõrval ka omajagu ebakindlust
ning oma mängimiste kaudu
tahaks ta teiste heakskiitu saada. Viks aga on hakanud uskuma, et ta ongi kõrgem ja tähtsam kui teised,“ iseloomustas
lavastaja Birgit Landbergi ja
Laura Niilsi kehastatavaid antipoode.
Varem vaid koduses Nukuteatris lavastanud ning nüüd
esimest korda selles ametis
Tartusse jõudev Lange tõdes,
et seisab alles oma lavastajatee
alguses. Näiliselt süütut laste
etendust aga nimetatakse tutvustuses uhkelt objektiteatriks
ja füüsiliseks komöödiaks.
„Objektiteatriks kutsun
mina teatrit, kus tegelasteks
kehastuvad erinevad argipäeva esemed, mitte nukud, nagu
tavaliselt nukuteatris,“ selgitas
Lange mõisteid lihtsurelikele.
„Füüsilise komöödia all pean
silmas seda, et rõhk on suhtluses pigem kehakeelel kui
sõnadel enestel. Natuke ikka
räägitakse ka, aga pigem on
teater sõnatu. Tekst on sündi-

Kalevipoeg
FR. R. KREUTZWALDI KANGELASEEPOS
LAVASTAJA JA DRAMATISEERINGU AUTOR KARL LAUMETS
KUNSTNIK KRISTJAN SUITS — HELILOOJA ROBERT JÜRJENDAL
OSADES KARL LAUMETS — ANU LAMP — PIRET LAURIMAA
MARIKA BARABANŠTŠIKOVA — PIRET KRUMM
RIHO KÜTSAR — TANEL JONAS — KAROL KUNTSEL
ESIETENDUS 10.03 VANEMUISE TEATRIS

nud proovide käigus, oleme ise
autorid.“

Kuressaare sillapea
Lange toob „Viksi ja Koba“
abil Maarjamaale Belgia füüsilise teatri kogemust. „Seal on
kool, mis jälgib Jacques Lecoqi
pedagoogikat, mille alla kuulub
igasugune füüsiline teater: buf
foon, pantomiim, maskiball,
melodraama. Kõik füüsilises
mõttes kõvasti energiat vajavad
näitlemisstiilid,“ kõneles ta.
Lisaks on Lange Euroopa südames päris palju saanud näha
tänavateatrit, kabareed, maskiteatrit, klounaadi – selliseid
vorme, mida Eestis väga palju
ette ei tule. „Eestis kahjuks viimasel ajal palju pole jõudnud
käia, aga just hiljuti sai valmis
ühe Itaalia tegija maskiteatrilavastus „Persona“ Kuressaare
teatris,“ lohutas ta kodumaise
kultuuri austajaid.
Lavastuse lõpuks rallivad
tüdrukud laudadega mööda
koolipõrandat ringi ja toovad
enne seda lavale elusuuruses
elevandi. „Nii et ma usun, et ka
poistel on seal väga palju, mida
jälgida ja vaadata. Kui lapsed
mängima hakkavad, on ikka
kõigil lõbus,“ resümeeris ta.
KAUR PAVES

7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.

Täpselt 100 km. Aga enne jõe väga käänulise ülemjooksu
õgvendamist 1930. aastatel mõõdeti jõe pikkuseks 117
km.
Võti ja mõõk. Tartu piiskopkonna kaitsepühakute Peetruse ja Pauluse sümbolid olid paradiisivõti ja mõõk.
Tolleaegne tudeng pidi ühele tõelisele buršile vajalike
kehaliste oskustena oskama ratsutada, vehelda, ujuda ja
tantsida ballitantse. Need kõik vajasid eelnevat õppimist
ning harjutamist.
Selleks meheks oli 1824. aastast Tartus arstina tegutsenud F. R. Faehlmann, kelle suure piibu külge oli kinnitatud
spetsiaalne sädemetepüüdja ja tuhakoguja.
Loomulikult koolidirektor Hugo Treffner, kes oli uhke sellegi üle, et temani jõudnud Saksamaalt saadetud kiri, mille
kuvääril oli napp aadress: Herr Direktor H. H. F. Treffner.
Russland. Tähendab – oli tuntud persoon kogu tsaaririigi
ulatuses.
Mitte maja Tammelinnas Riia tänaval, vaid hoopis õige
avara krundi, millele siis Oskar oma Valentina pealekäimisel lasi ehitada A. Matteuse projekti järgi nägusa ja mugava eramu, kus praegu on kirjaniku majamuuseum.
Tartu rahu majana tuntud hoone Aia, praegu Vanemuise tänaval, kus 1919–1934 asus riigikohus, praegu aga J.
Poska gümnaasium.

ELAMUS
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Uuno Kivilinnast

PUNANE
KUKK

Õnn soosib tugevaid
EV100 jättis mind suhteliselt
külmaks – tähistasin selle
asemel meestepäeva ehk Pu
naarmee sajandat aastapäe
va telekas reklaamitud odava
pitsa, kohvi ja konjakiga.
Alles nüüd hakkan vaikselt
taastuma.

Hurghada neiud jäävad põhjamaisest
õnnistusest sedapuhku ilma.  ESTRAVEL
Meelis Kaldalu Tartu vangla päevikud

Riiklikult oluline küsimus

Vana punaveterani ootavad ees
uued ja põnevad seiklused, kuid
endisel reisikaaslasel, korteriühistute liidu nõukogu esimehel Raimo
Jõgeval enam minu ellu asja pole.
Minu kõnedele ta vastata ei suvatse,
soojal kohal pesitsev härra sõidab ju
Jaapani, Ameerika ja Aafrika vahet.
Ei kõlba talle „asotsiaaliga“ suhelda
ega koos kuhugi lennata.

50 eurot vastu taevast
Jõgeva põrutabki just Egiptuse poole. Kuigi mina pahatahtlik
inimene pole, soovisin esimese
emotsiooni pealt, et ta lennuk alla
kukuks. Järele mõeldes võtan need
sõnad küll tagasi, kuid loodan vähemalt, et seal on merevesi külm ja
päike ei paista.
Just Jõgeva moosimise peale sai
ka endale tuntud Punase mere äärsesse kuurortisse sõit broneeritud.
Käigust Küprosele ju ikkagi juba
üle kolme kuu möödas ning kauem
ei kannata Eesti kliimat ja korteriühistu jultumust taluda. Suure
vihaga tühistasin nüüd Estraveli
odava pakkumise, nii et 50 eurot
broneerimistasu läkski vett vedama.
Asi polnud siiski ainult endise
semu kaotamises, sest asja lähemalt
uurides tuli välja, et üritus olekski
endast kujutanud sõna otseses mõttes puhkusereisi: puhka rahus. Kultuurne hing tahaks ikka vaatamisväärsustega tutvuda, kuid Egiptuses
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oleks pidanud nädal aega, jalad laiali, rannas vedelema. Seda võin Anne
kanali ääres ka teha ning ujuda ma
nagunii ei oska.

Jumal hoiab joodikuid
Reisikindlustuse suunasin hoopis kallimale reisile lihtsalt ümber, kuna paikseks kauboi niisama
lihtsalt jääda ei suuda. Uskuge või
mitte, ent jüripäeval ootab Uunot
ees luksuslik pakettreis Kreekasse
ja Türki. Väljasõidu krooniks saab
laevakruiis Rhodose saarele. Olen
Nikal Travelile kunagise nörritamise andestanud ja võtsin nende uue
pakkumise vastu.
Kes nüüd asotsiaal on, ah? Tunnen seda seltskonda hästi ja minu
teada nad prügikastist kaugemale
üldjuhul ei jõua. Reis ise maksab

700 eurot, aga koos taskurahaga
võin arvestada tuhandega. Mina
võin seda endale lubada.
Lugu sai alguse Bingo loto saatest, kust 3 eurot ja 20 senti võitsin.
Ühtlasi reklaamiti seal vabariigi
sünnipäevale pühendatud kraapelotot, kuhu võit kohe panustatud
sai. Sildil seisis veel, et iga teine pilet
võidab. Ütlesingi kaubamaja kassiirile, et andku mulle ikka see teine,
esimest pole vaja.
Kraapisin kohe kohapeal lahti ja
ei suutnud oma õnne uskuda: tuhat
eurot nagu maast leitud! Soovitan
kõigil perekonna säästud hasartmängudesse investeerida. Otsustasin jalamaid, et õlut jõuan omale ka
kojamehe palga eest osta, kuid kuni
jalg veel kannab, tasub maailma
näha.

Vangla vastuvõtukamber on ilmselt
üks lagedamaid kohti Tartu linnas,
mille kõrval isegi kesksuvine raekojaplats täis tegevust tundub.
WC-pott, laud, tool, sein ja nelja nupuga kommunikaator – kõik
kindlalt oma kohale kruvitud. Mis siis
imestada, et kambrisse paigutamist
või vanglavälistele menetlustoimingutele viimist ootavad vangid oma
igavuse ja kõhutunde kambri seintele
on üritanud uuristada.
Mul ei olnud tol kaunil hommikul
aega „ajalehte“ süveneda, sest olin ise
aktiivselt kirjatööga ametis. Kui mul
kaks päeva varem valimisliidu Südamega Tartu peakontoris käed raudu
löödi, ootasime parasjagu vastuseid
meie poolt vabariigi valimiskomisjonile esitatud valimiskaebustele. Koos
nende laekumisega pidi käivituma
72-tunnine kaebeperiood riigikohtule, mis tundus tol hetkel viimase võimalusena aset leidev ebaõiglus tagasi
pöörata ning Rahinge küla Tartu linna
ahistavast haardest lahti ühendada.
Et ka minu kinnivõtmisest juba ligi
kolm ööpäeva möödunud oli, siis tundsin kuskil sabakondist allpool erutavat
võbinat. Olin alati panustanud sellele, et
VVK mu kaebusi sisuliselt läbi ei vaata,
ning polnud veel kunagi eksinud. Peaks
vist bingot hakkama mängima...
Timo Tubli vaatas kambrisse just
hetkel, kui ma lonti lahti pakkisin. Samal hetkel läks ta püksi tagasi ja luuk
kinni. Koputasin uksele.
„Urineerige rahulikult!“
„Mul praegu ei tule...“
Luuk läks uuesti lahti.
„Palun tooge mulle paberit!“
„Teil ju on?“
„Ei, kirjutuspaberit. See saab kohe

üle 2000 toote supe
rhinnaga

www.magaziin.ee

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

HINNA-

KRATT %
5.-18. märts

Meelis Kaldalu sünnipäevakingitus kodumaale.
otsa. See on riiklikult oluline küsimus.
Täna kukub valimiskaebuste esitamise tähtaeg ja meie valimisliidu mõlemad esindajad on juba kolmandat
päeva vahi all!“
„Ma tulen parem sisse. Istume natuke.“
Kolmest on saanud minu jaoks
sümboolne arv, sest istun praegu
oma kolmanda kambrikaaslasega,
kes kõik on muuseas Nõia-Intsuga
vähem või rohkem sõbrad või tuttavad. Praeguse room-mate’i nimi on
Kristjan ja ta on lubadeta sõidu eest
vahi all. 2014. aastal pälvis ta avalikkuse tähelepanu inimrööviga Vabal tänaval. Nüüd tegeleb tätokate
kavanditega ja valmistub oma hagi
arutamiseks Euroopa inimõiguste
kohtus, kus see menetlusse olevat
võetud. Nii et imesid juhtub!

8.-11. MÄRTS
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19,70 €/m
Tavahind 25,60€/m²
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VABA AEG

KONTSERT
EESTI RAHVA MUUSEUM
8.03 kell19 The Ilves Sisters
17.03 kell 16 Regilaulutuba
EMAJÕE PRUULIKOJA
ÕLLEKELDER
16.03 kell 21 ÖBÖDÖS
JAANI KIRIK
9.03 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esineb
Anna Humal (orel)
10.03 kell 16 Kannatusaja laupäevakontserdid: Laetare
16.03 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esineb
Anna Humal (orel)
KARLOVA TEATER
8.03 kell 19 Kaunimate Aastate Vennaskond
11.03 kell 15 Kaunimate Aastate Vennaskond
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KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU

ton Hansen Tammsaare 140

14.03 kell 18 muusika- ja
luuleõhtu Valitud elud. Külas
luuletaja Triin Soomets ja Tiit
Born (kitarr)
PAULUSE KIRIK
18.03 kell 17 Eesti 100 – kõlamaastikud orelil
VANEMUISE
KONTSERDIMAJA
16.03 kell 19 Tähti üheks
õhtuks, esinevad Ivo Linna,
Tõnis Mägi, Karl-Erik Taukar
ja Ott Lepland

NÄITUSED

kuni 15.03 Tartu linna ja
maakonna õpilastööde näitus
Mina olen siin 10 000 +
kuni 15.03 Ivan Tšulkovi
(Venemaaa) fotonäitus Bluusitransiit
kuni 17.03 raamatunäitus Eesti
kultuurkapitali kirjanduse
sihtkapitali aastaauhinnale
kandideerivatest teostest
haridus- ja teadusministeeriumi töötajate kommentaaridega
kuni 24.03 raamatunäitus Kirjandusega läbi Eestimaa
TAMMELINNA
RAAMATUKOGU

KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU
kuni 31.03 Rukkilille lasteaia
loovtööde näitus Talvelõbud
LINNARAAMATUKOGU
kuni 10.03 raamatunäitus An-

kuni 10.03 Küllike Pihkva
näitus Kuu on öine päike elik
õhinapõhiselt, käsikaudu
kuni 31.03 Eesti vabariigi 100.
sünnipäevale pühendatud
näitus Eesti raamat 1918–
2018

kust võtsid!“
***
Hullumajas heliseb telefon.
Mehehääl ütleb:
„Vaadake, palun, kas palatis
number kümme on kedagi?“
„Ei, seal pole kedagi,“ vastab
valvearst.
„Tähendab, mul õnnestus siiski põgeneda!“
***
„Kuidas teie nimi on?“ küsib
professor üliõpilaselt.
„Peterson,“ vastab tudeng,
nägu laia naeru täis.
„Ma ei mõista, mis siin naerda

on?“
„Aga esimene küsimus sai ju
edukalt ära vastatud!“
***
Kaks sääske sõitsid tandemiga. Korraga röögatas esimene:
„Ai, kurat!“
„Mis lahti?“ küsis teine.
„Kärbes lendas silma!“
***
Astronoom oma kaaslannale:
„Ja nüüd näitan ma teile tähte,
mille valgus jõuab meieni alles
sadade aastate pärast.“
„Andke andeks, aga ma ei saa
küll nii kaua oodata!“

Ostan maja Tartu linnas. Vajadusel
pakkuda renov mug korter Tartus
+ komp. Tel 553 9557.
Ostan talukoha koos maaga alates viiest hektarist. Hooned võivad
vajada kapitaalremonti.
Tel 501 9917.

Katuste ja puitfassaadide ehitusja remonditööd. Tel 515 7062.
Kvaliteetne parklate ja tee-ehitus. Truupide ja tammide ehitus,
veetrasside ehitus ja paigaldus,
maakollektori paigaldus, erinevad lammutustööd.
Tel 5666 9006.
Puitmajade renoveerimine,
katus, fassaad, vundament. Eramud, korteriühistud.
Tel 5649 4929.
Saunamehed OÜ tegeleb saunade ehituse ja renoveerimisega. Tel
513 5377, www.saunamehed.ee
Siseviimistlustööd, üldehitustööd, vannitubade ehitus.
Tel 5303 1609.
Teeme kõik ehitus- ja renoveerimistööd vundamendist katuseni
kõikjal Eestis. Tel 5820 2040.
Tänavakivide paigaldus, haljastus, kaevetööd, piirdeaiad. Tel
5623 3867, www.clinkerservice.ee

ANEKDOODID
Stirlitz annab ukse taga kella.
Keegi ei ava. Stirlitz koputab. Uks
jääb suletuks. Stirlitz taob rusikatega vastu ust - ei midagi. Stirlitz
taob jalgadega. Ei mingit liikumist. Stirlitz lööb peaga vastu ust.
„Kedagi pole kodus,“ mõtles
Stirlitz.
***
Purjus jänes lamab maantee
kraavis. Tuleb lõvi, näeb jänest,
aitab ta jalule ja püüab maanteele juhtida. Jänes teeb silmad
lahti ja käratab:
„Mis nüüd, semu? Tahad vastu vahtimist saada? Pane tagasi,

EHITUS

Üldehitus, remonttööd, lammutus Tartus ja Lõuna-Eestis.
Tel 5688 7492,
varikuehitus@gmail.com

KINNISVARA MÜÜK

Viasat (TV Play Baltics) on üks suuremaid satelliit-digitelevisioonioperaatoreid Baltikumis.
Viasat kuulub All Media Baltics gruppi (AMB) üheskoos voogedastusteenuse Viaplay,
telekanalite TV3, TV6, 3+, internetikanalite TV3Play ja Playplus, raadiojaamade Star FM,
Power Hit Radio ja Radio Volna, ning webi-reklaami tootjaga SmartAD.

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.

Ostan vana maja või talukoha.
Võib vajada remonti. Kõik pakkumised oodatud. Tel 505 0954.

Klienditeenindajale Tartus 0,75
koormusega. Motiveeriv tasu! Tel
5851 3121, personal@incassor24.ee

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

Linter-Transport AS pakub töömahu suurenemise tõttu tööd CE-kategooria autojuhile rahvusvahelistel vedudel. Põhikohaga juhile palk
alates 1300 € neto. Tel 501 6059,
info@linter.ee, www.linter.ee

Põllumaa ja mets väga hea hinnaga. Kiire tehing. Tel 5620 4096.

KINNISVARA VAHETUS
Vahetada talu (3 ha, el ja vesi) Põltsamaa vallas korteri vastu Tartus.
Tel 511 0681.

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

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

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!

Suur maja Nõo lähedal. Või vahet
2-toal korteri vastu Tartus.
Tel 5569 9574.
Tootmis-tööstushoone Põltsamaa
vallas (ca 800 m², el 380 V 50 A,
krunt 3 ha). Tel 511 0681.

KINNISVARA OST

cv@viasat.ee

või helista 5059386

Garaaž Tartus. Raha kohe.
Tel 5811 3422.
Korter Tartu linnas. Võib vajada
remonti. Tel 5673 3922.
Noor pere soovib osta Tartu
lähiümbruses kodu rajamiseks
elamumaad otse omanikult.
Tel 5836 5997.

Mesi otse mesinikult. Kohaletoomine alates 3 kg Tartu linnas tasuta.
Tel 5344 1304.

RIIDED
Kasutatud riiete butiigis Moodne
Puudel Narva mnt 90 palju uut
kaupa.
Odavad rõivad, Kastani 121. Saabus müügile kevadkaup.
E-R 10-18, L 10-15.

SÕIDUKID
Auto ja veoki keretööd ja
taastamine. Uued ja kasutatud
keredetailid. Keevitame, värvime.
Tel 504 0334.

Kuiv kase kaminapuu võrkkotis
3 €/tk. Alates 25 kotist kohalevedu
tasuta! Tel 5351 5322.

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

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

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

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

Müüa 40 l võrkkotis kuivi küttepuid. Lepp 30 cm. Hind 2.50 € kott.
Tel 5341 2221.
Müüa soodsalt kuivi küttepuid.
Kask 50 cm. Koorem 4,5 rm hind
250 eurot. Tel 5341 2221.
Toores lepp 32 €/rm, kuiv lepp 45
€/rm. Täpsed kogused.
Tel 5330 8671,
mardo.tuul@gmail.com

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

TEENUSED
8-kohaline reisibuss koos kaubaruumiga pakub inimestele reisiteenust. Küsi lisa! Tel 5363 4295.
Aia eriehitised, rajatised. Aiad,
abihoone, grill, kuur, terass, varjualune. Ideest teostuseni.
Tel 5820 2040.
Amendero OÜ valmistab salvkaeve aasta ringi, rajab kanali- ja
veetrasse, paigaldab septikuid.
Tel 5620 2420,
kaevud@amendero.eu

LOOMAD
Pikakarvalise taksi kutsikad (tõulised). Tel 504 1924, enehelve@
hot.ee, jahisarv.onepagefree.com

MÖÖBEL
ArborWorks OÜ: ohtlikud puud,
võrahooldus, lume- ja jäätõrje
katustelt ja hoovidest. Tel
5850 9873, www.arborworks.ee

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

Töötasu: põhipalk+müügiboonused
Tööaeg: 09:00 - 17:30 või 17:30-20:30
Asukoht: Tartu kesklinn

PÕLLUNDUS

Kaubikute ja sõiduautode remont, rehvitööd. Tel 5889 2000,
www.a-service.ee

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

Maja kõrvalhoonetega Põltsamaa
vallas (el 380 V 50 A, krunt 3 ha).
Tel 511 0681.

Marjamüüjatele Tartus 26. aprill 15. juuli. Töötasu alates 3,5 € kuni 5
€/h. Tel 5566 0970,
suveviljad@gmail.com

Kaminapuu (kask 30 cm, 40 l võrk).
Tel 557 6177.

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

3-toal mug korter Haagel Side
põik 1 (eh 2015. a, üp 56 m², 4/4,
renoveeritud, 87 000 €). Kutseline
maakler Sirle Uiga, tel 526 4198,
786 8085, www.aadlivillakv.ee

Hotell pakub tööd
hommikusöögi-teenindajale
(töö sobib ka eakamatele).
CV või töösoov saata
taivo@aleksandri.ee.
Info tel 507 4749.

Müüa sektsioon (väga heas korras).
Tel 5551 1421.

PAKUN TÖÖD
Hooldajale, kes tuleks elama
hooldatava (70 a naine) juurde Tartus Annelinnas alates maist. Tasu
kokkul. Tel 5559 6715.

Autoremont Tartus Jalaka 77 boks
11. Tel 5594 9549,
veljed24@gmail.com
Boilerite puhastus, veemõõtjate
vahetus, san-tehnilised tööd.
Tel 5646 9025, 734 8044.
Ehitus-, katuse-, remondi-,
viimistlus- ja lammutustööd. Töid
teeme üle Lõuna-Eesti.
Tel 5858 6953.
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Autoklaaside müük, paigaldus,
parandus, toonimine.
Klaasikahjude käsitlemine.

tusega arboristilt. Töö kiire ja korralik, hinnad -15%. Tel 5559 3732,
info@vikatimees.eu

Veo- ja tõsteteenus kalluriga.
Tel 507 9037.

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

Veoteenused. Tel 5560 6941.
Printerite ja kontoritehnika remont. Tahmakassettide täitmine.
Pakume printeritele ja koopiamasinatele suures valikus toonereid,
tinte ja tahmakassette. Tehase
17A, Tartu, tartu@bellust.ee,
www.bellust.ee

RESTAUREERIME
AKNAID ja UKSI

www puidumeister ee

Salvkaevu kaevamine, puhastamine, süvendamine ja remont.
Rõngaste vahetamine.
Tel 557 4792.

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

Santehnik. Tel 5361 5254

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.

Santehnilised tööd. Tel 5333 2131.
Siseviimistlus- ja remonditööd.
Tel 5606 4572.
Tasuta kodumasinate ja vanametalli äravedu. Tel 5386 9008.

Viljapuude, marjapõõsaste ja ilupuude lõikus. Hekkide pügamine
ja okste äravedu. Tel 5344 1304,
www.ahillea.ee
Õunapuude ja hekkide lõikamine.
Tel 525 2862, www.kobruleht.ee

TERVIS
Abi alkoholisõltuvuse korral 98%
Hiina meditsiinist. Ly Chini OÜ,
Tartu, tel 505 8381 (vajalik eelreg).
Tel 505 8381.

peut ja rahva ravitseja (Moskva).
Tel 5360 9798.
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Tsaariaegsete hõberublade, kopikate, EW müntide, paberrahade
jm ost! Parim hind! Tel 5649 5292.

MÜÜK
Keskküttekatel, plekk, vee-gaasitoru 15-113 mm, el-keevitus,
gaasikeevitus, külmkompressor,
el-tali. Tel 5671 5166.
Müüa 3 talvenahkjopet suurusele
nr 54-56 (25 €/tk). Tel 511 0681.
Müüa kuuselatid. Tel 511 9039.
Müüa tegutsev naisterõivaste
kauplus Tartu kesklinnas (hind
2200 € + kaubajäägi maksumus,
soodne üür, tublid müüjad). Tel
5656 0140, omblus@gmail.com
Naturaalne õunamahl.
Tel 5671 5166.

Hammaste ja igemeravi, kirurgia
ja proteesimine. Konsultatsioon
tasuta, kehtivad riiklikud soodustused. Tel 5879 1010, Tartu, Kalda
tee 30-1.

Vana merevaigust kollaste või
kirjude kuulidega kaelakee (maksan 800 €, suuremad ka rohkem) ja
muud vanad naisteehted - sõled,
prossid, sõrmused, käevõrud jne.
Alati kauplen ausalt ja maksan hea
hinna! Tel 5639 7329, Liina
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.

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

HAUAPIIRDED VAASID PINGID

Elektritööd. Helista julgelt!
Tel 5687 2020.
Elektritööd. Kõik elektritööd Lõuna-Eestis. Tel 5609 3099.
Elektritööd. Tel 551 5988.
Fassaadide soojustus- ja viimistlustööd, üldehitustööd.
Tel 5687 6112.

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

Kodumasinate remont ja
varuosad Tartus ja Tartumaal (va
Samsungi külmikud). Tel 5833 7007.

OST

Korstnapühkija kogu Lõuna-Eestis, linnas ja maal. Ametlik akt. Oma
redel kaasas. Tel 5191 6605.
Korterite, majade, garaažide,
keldrite koristus kolast. Tartu
soodsaim hind! Tel 5825 9300.
Kutsu Kandlemees Sander ja
rahvalikud laulud oma peole!
Tel 504 3202,
simmaniduo@gmail.com
Lumekoristustööd katustelt,
hoovidest, parklatest. Vajadusel
lume ära vedu. Tel 5662 0058.

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

Kõige rohkem kuulutusi
soodsalt ja kiiresti!

.ee/kuulutus

alates 1 €

Fekaalivedu, survepesu, ummistuste likvideerimine. Tel 558 8811,
www.fekto.ee.
Tasuta äravedu: vanametall,
kodumasinad, elektroonika,
vanapaber, akud. Tel 5825 9300.

Nõukaaegse kunsti (kolhoosid,
traktorid, töölised, tehased, lipud
jm) ost! Raha kohe! Tel 5649 5292.

Tooner, tint, täitmine. Printerid,
müük, remont. Raekoja 13, Tartu,
Tel 744 1100, futari.ee
Mitsubishi, Daikin soojuspumbad
maale ja linna! Kevadhinnad! Tiigi
57, Tartu, tel 5623 7113.
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.

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

Vanade kodumasinate ja vanaraua äravedu (pesumasin, pliit, külmik, vanametall jne). Tel 5363 4295.

Ohtlike puude raie ja äravedu
kutsetunnistuse ja vastutuskindlus-

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

Tervendamise ja harmoniseerimise seansid. Elena – energiatera-

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

Kampaania! Vanade kodumasinate äravedu Tartus ainult 10 €!
Pesumasin, pliit jne.
Tel 5363 4295.

Nõukaaegsete ehete, sõlgede,
märkide, medalite, koolimärkide,
fotoaparaatide jm ost!
Tel 5649 5292.
Idamaised ilu- ja tervisetooted
(näokreemid, -maskid, juuste- ja
kehahooldus, valuvaigistavad
plaastrid, valuvaigistavad salvid).
Tel 5809 3204.

Veemõõturite vahetus, segistikraani, siugtoru, WC-poti
remont, boileri puhastus.
Tel 5616 4389.

Vanade kellade ost: käekellad,
taskukellad, seinakellad jne. Ei
pea olema töökorras.
Tel 5872 5458.

Kauplus Inderlin ostab vanu
raamatuid, hõbeesemeid, ehteid,
nõusid, märke, münte, kunsti,
postkaarte, fotosid jne. Alati parim hind, kohene tasumine, tasuta
kojukutsed ja hindamine! Enne, kui
müüd, küsi meie hinda! Kompanii
4, tel 5803 6752.
Kunsti ost - maalid, graafika jm!
Muuda kasutuna seisev kunst rahaks! Parim hind! Tel 5649 5292.

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

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

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

Vanavara, kulla ja hõbeda kokkuost turu parima hinnaga! J. Kuperjanovi 62, Tartu. Tel 5815 0312,
www.emiliaantiik.ee
Veneaegsed karpidega lusikad,
vaasid, nõud jm. Tel 5639 7329,
Liina

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.

Veneaegseed fotoaparaadid ja
neile sobivad objektiivid.
Tel 5872 5458.

Tartu Ülikooli Hambaarstiteaduse instituut pakub võimalust

SOODUSTUSEGA JUURERAVIKS

III kursuse üliõpilaste juures õppesemestri jooksul.
Ravi teostatakse aadressil Raekoja plats 6-219
esmaspäeviti ja neljapäeviti.
Iga visiit maksab orienteeruvalt 10 €,
lisanduda võib tasu röntgenülesvõtete eest
(13 € panoraamülesvõte, 5.50 € väike ülesvõte).
Registreerimine ja info E, K, N kl 8-12 tel 731 9857.

NB! Vastuvõtuaegade arv
on piiratud.
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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!

