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RAAMIDEST KAUGEMALE

-50%

Vaata kampaaniat opti.ee
Prilliklaasid, mis teevad elu päriselt mugavaks –
vaata nii kaugelt, lähedalt kui keskdistantsilt.

...LUGEMISEKS
...ARVUTIGA TÖÖTAMISEKS
...TELEVIISORI VAATAMISEKS
...AUTO JUHTIMISEKS ...

Argumentideta viha ja vaenu täis sootsium räuskab üha kõvemini, kui ta oma
tahtmist (otsekohe) ei saa.
Margus Pekk
tselluloositehase vastastest

Neljapäev, 12. aprill 2018 • nr 14 (468) • Tiraaž 20 400 • www.tartuekspress.ee

Delfi, 7. aprill

8704

6904

93 €

146 €

Luba
endale
parimat!

UUED põrandapanija püksid

9504

6902

Kui ostad ükskõik millised
SNICKERS Workwear FLEXI Work
tööpüksid tavahinnaga,
anname sulle
5804
UUS VÄRV

8604

8704

Cordura® stretš: 88% Cordura®, 12% elastaan, 270 g/m².
Rip-stop: 65% polüester, 35% puuvill, 200 g/m².
Tugevdused: 100% Cordura®-polüamiid.

9504

FlexiWork tööpüksid tõstavad töömugavuse
ja paindlikkuse täiesti uuele tasemele. Keha liikumist
arvestav tipptasemel disain ja õhku läbilaskev elastne,
tugev ja ülimalt mugav Cordura® stretškangas tagavad
maksimaalse liikumisvabaduse ja ventilatsiooni.

0404

MAKSIMAALNE LIIKUMISVABADUS

Hinnad sisaldavad käibemaksu 20% ja kehtivad kuni kaupa jätkub.
Kampaania kestab kuni tasuta pusasid jätkub.
Kampaania ei kehti www.tamrex.ee e-poes ja Snickers Workwear laste pükste ostu puhul.

TAMREX OHUTUSE OÜ

2819/3218
PUSA artväärtus
76 €

TASUTA

136 €
Snickers Workwear
kõrge kraega pusa

art 2819/3218 (väärtus 76 €)

124 €

5804

112 €

6923

8704

8704

UUS
VÄRV
5804

8604

6903

0404

6905

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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Päästjate viperused ajasid
SASSI RAHVA MARRU
Mure naabermaja loomade pärast ja keset
külma talvepäeva tänavale lahmav vesi keerasid
üleaedsete põlengut
imetlenud aktiivsed linnakodanikud sedavõrd
üles, et nad tuletõrje
võimekusse enam ei usu.

Naabrivalve päästis Sassi tänava häärberi seekord halvimast, ent pildiloleva idülli taastamiseks kulub veel tublisti tööd.

ERAKOGU

Töötuna on Kaire Saare peamiseks väljundiks köögis raamatute lugemine ja akna peal
suitsetamine. Pole siis ime, et
just tema kargel talvepäeval
esimesena vastasmajast tõusvat suitsu märkas ja viivitamatult häirekeskusesse helistas.
Tagantjärele tõdeb daam, et
parem võinuks ta päästetööd
enda peale võtta.

Mustlaste punker
„Kolmekesti väntasid pool
tundi autokatuselt redelit
alla!“ sajatas ta nähtut. „Ometi
olid laste elud mängus!“
Lõuna päästekeskuse kommunikatsioonijuht Marek
Kiik kinnitas, et redelit läks
vaja alles siis, kui põleng oli
põhimõtteliselt kustutatud.
„Päästjad otsisid kohta, kust
voodrit võimaliku tuleohu
kontrollimiseks lahti võtta nii,
et selle tõttu sünniks võimalikult vähe kahjusid majale,“ selgitas ta. „Seepärast tuligi redeli
asendit ja asukohta sobivama
koha otsimise käigus korduvalt muuta.“
Varemgi ajakirjanduse vahendusel töökultuuri olulisusele tähelepanu juhtinud pensionär Kalle Järvi, kelle juures
Saar „hea tuttavana“ õnnetu
juhtumi ajal parasjagu aknalaual kõhutaski, soostus tagamaadele enam valgust heitma.
Nimelt olla põlengu ohvriks
sattunud Peipsi äärest pärit
vene perekond, kes oli varasema mustlaste punkri korralikuks kahekordseks elamuks
vuntsinud. „Peremeest pole
ma üle poole aasta näinud käib kogu aeg komandeerin-

Tartu Ülikool võtab valvekeskusesse tööle

VALVEOPERAATORI

kelle ülesandeks on pidevalt jälgida ülikooli valve- ja läbipääsusüsteeme,
tagada info kiire liikumine avariide ja ohuolukordade puhul, infovahetus
turvafirma, politsei, päästeametiga ning operatiivne teabevahetus
teenuseid osutavate asutustega/haldusteenuseid osutavate partneritega.
Sobival kandidaadil on
• vähemalt keskharidus,
• kohtulikult karistamata
• arvuti kasutamise oskus üle keskmise (sh tekstitöötluse oskus),
• hea pingetaluvus ja tervis, mis võimaldab töötada ka öösiti
ning vahetustega,
• hea suhtlemisoskus, tehniline taiplikkus
• inglise keele oskus suhtlustasandil, kasuks tuleb ka vene keele oskus
Edukas kandidaat on kohusetundlik, aus ning tähelepanelik.
Suudab adekvaatselt hinnata olukorda, oskab tegutseda ja vajadusel
teisi suunata. Kasuks tuleb eelnev turvatöö kogemus
(sh valveseadmetega töötamise kogemus).
Pakume vahetustega tööd päeval ja öösel, head ja stabiilset
töökeskkonda, korralikku töötasu ja tööalaseid koolitusi.
Konkursist osavõtuks palume esitada CV ja kaaskiri koos
palgasooviga hiljemalt 25.04.2018 e-posti aadressile
andres.kriibi@ut.ee Info tel 737 5101.

gutes,“ märkis ta.
Pä ä stekeskuse a metlik
statistika räägib Saare tähelepanekutest erinevat keelt:
ekipaaž jõudis kohale kuus minutit pärast väljakutset ja veel
kolm minutit hiljem alustati
tegevusega. Poole tunni pärast
oli tulekahju - põlema süttinud
välissein - sisuliselt kustutatud. „Prioriteet oli päästjatel
inimeste evakueerimine majast, nende hulgas oli mitu last
ja nende ema,“ kinnitas Kiik.
„Paraku tundub pealtvaatajatele sageli, et päästjad jõuavad
kohale liiga hilja ja tegutsevad
liiga aeglaselt.“

1789 aitab
Saare ja Järvi kriitika ei
piirdu samas vaid redeli kallal ukerdamisega. Ühiskonna
hapramasse sfääri kuuluva
paari jaoks on ülimalt olulised ka laitmatus korras olevad
kodutänavad, mida talvine
performance märkimisväärselt

kahjustas. „Vesi jooksis maha,
aga mitte voolikust,“ vihjas
Järvi irooniliselt. „Tänav oli
pärast ikka väga libe.“
Vesi sattus päästeameti kinnitusel tänavale pumba klapisüsteemi rikke tõttu, mille
pärast umbes 150 liitrit vett
takistamatult pumbast välja
voolas. Kiik pani aga kriitikutele südamele, et päästjate
jaoks on ikkagi kõige tähtsam
tulekahju kustutamine ja selleks kasutatakse olemasolevaid vahendeid maksimaalselt.
„Kahjuks on vesi seni parim
ja kättesaadavaim aine, millega tulekahjusid kustutada
ning selle valgumist teele ning
talvel külmumist ei saa takistada,“ tõdes ta. Info libedatest
teelõikudest edastatakse linna
heakorratelefonile ning linna
teehooldus parandab liiklusolusid esimesel võimalusel.
„Paraku ei ole ka voolikud
kaitstud purunemise eest, mil-

le tagajärjel võib vett sattuda
sinna, kuhu pole plaanis seda
lasta.“
Jalamaid sündmuskohale
spetsialiste juhendama-õpetama tõtanud („Olen juba kord
selline nuhk!“) Saar valutas
südant veel suitsusesse majja jäänud neljajalgsete pärast.
„Hea küll - lapsed toodi välja,
aga loomad?“ päris ta nii kohapeal kui tagantjärelegi. „Ütlesid mulle, et ei leidnud loomi
üles - otsinud siis ometi paremini!“ Õnneks ükski elusolend
vahejuhtumis siiski kannatada
ei saanud.

Süütud bemaripoisid
Kiik rõhutas, et majast juhatati välja inimesed, kes autos
sooja said. „Kuivõrd olukorra
hindamisel sai üsna pea selgeks, et majja põleng ei levi, siis
polnud vajadust loomi välja
külma kätte tuua. Nad oleks
võinud ju ka ehmudes plehku
pista,“ arutles ta.

Kes ja kas üldse aga võis Sassi
tänava rahu kallale kippuda,
on praegu alles selgitamisel.
„Neil on majas keskküttekatel
ja keegi oli visanud majast söed
seina ääres olnud autorehvide
peale. Kõigepealt läksidki need
rehvid põlema ja siis juba maja
välisvooder,“ kõlas Järvi versioon. „Ega seal palju kustutada olnudki, aga tuba oli suitsu
täis küll. Majal ei olnud häda
midagi, kuid välisvooder oli
küll veidi põlenud. Kogu see
suits tuli neist rehvidest rohkem.“
Saarel polnud aga põhjuste
üle juurdlemiseks aegagi - niivõrd hõivatud oli ta isehakanud komandöri rolliga. „Mingid bemaripoisid sõitsid ka
autoga mööda ja asusime koos
tegutsema. Selles olen kindel,
et nemad süütajad polnud,“
teadis ta. „Kahju ainult, et mul
telefoni kaasas polnud ja kogu
lugu filmida ei saanud.“
KAUR PAVES

Autoklaaside müük, paigaldus, parandus
Klaaside toonimine
Klaasikahjude käsitlemine
Tähe 127, Tartu. Tel 50 67 180

www.sixklaasid.ee
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2017. ja 2018. a. sündinud lastele on

Suurima valikuga
vaibapood Tartus

12.–14. aprillil
KOGU KAUP VÄHEMALT

20% soodsamalt

Alfalend Põrandakatted Tartus Aardla 25
E–R 9–18 • L 9–16 • tel 736 6185
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LUGEJA KIRI
Taassündinud
armastuse lugu
Eelmises Tartu Ekspressis
teeb minu korteriühistu esi
mees Heino Vijar mulle ja
mu armastatule Enn Hein
ojale kõvasti liiga. Oleme
küll mõlemad ratastoolis,
kuid asotsiaalidest on asi
ikka väga kaugel.
Minu lugu on kurb. Tulin
jõululaupäeval Peetri kiri
kust ja kukkusin väga rän
galt maha. Jõudsin mäest
alla ja liginesin sillale, kui
kuidagi komistasin ja pea
ga vastu kivi maandusin.
Pärast seda olin 11 aastat
hooldekodus. Vaikselt ter
vis paranes ja kui keskera
kondlane Vladimir Šokman
meile hooldekodusse rää
kima tuli, et linnal sotsiaal
kortereid pakkuda on, ja
mindki hakkajaks nimetas,
nõustusingi Rahu tänavale
kolima. Nüüd elan siin juba
kaheksandat aastat.
Hooldekodust tõin siia
ka Ennu, kellega kunagi
ammu Võidu sööklas koos
töötasin. Enn oli seal koh
vimasinate meister ja käis
üle linna igal pool neid
masinaid parandamas.
Aga eks ta hakkas kärakat
panema ja mina temast
rohkem ei kuulnud, tu
lin sööklast ära ja läksin
mehele. Kolisime maale
elama ja ehitasime omale
majagi. Oli ikka suur ülla
tus küll, kui velsker mulle
kaheksandal hoolde
koduaastal ütles, et Enn
nüüd ka siin elab.
Tahtsin muidugi näha,
milline see mees siis on,
keda 20 aastat näinud pole.
Öeldi küll, et joodik, aga
minagi olen kange iseloo
muga ja lootsin talle ikka
päitsed pähe panna. Siiski ei
suutnud – meil on kööktu
ba, nii et tema hakkas köö
gis, mina toas elama. Tegin
muudkui süüa ja koristasin,
tema aga hakkas siia joo
dikuid vedama, jõudes nii
ajalehte kui televisiooni. Tä
naseks on Enn minu soovil
saadetud Saatse hooldeko
dusse Setumaale, nii et Hei
no ei tea meie hetkeolukor
rast mitte midagi!
Maie Plink
Rahu 15 elanik

Hommikul Euroopasse, õhtuks koju
Finnair muutis Tartut Helsingiga ühendavat lennugraafikut Helsingisse selliselt, et hea tahtmise
korral saab tartlane päevaga Euroopas käidud.
Selleks tuleb küll startida
enne kukke ja koitu ning koju
kotile saab kõvasti pärast südaööd. Värskelt linna ja lennukompanii vahel sõlmitud
kokkuleppe järgi pendeldab
raudlind alates 28. aprillist
Tartu ja Helsingi vahel kuuel
päeval nädalas, väljudes Tartust kell 5.35 hommikul ning
Helsingist 00.50.

Linna jõuline tugi
Linnapea Urmas Klaas rääkis lennujaamas peetud tseremoonial, et nüüd tuleb võimalusest maksimumi võtta.
„Oleme endale seadnud kaks
ülesannet. Esmalt planeerida
endi ja oma partnerite lennud
nii, et need käiks kindlasti läbi
Tartu lennujaama. Aga ka kohalikele aktiivset teavitustööd
teha, et nüüdsest on tõesti võimalik jõuda Helsingisse enne
esimest jätkulendude lainet ja
hilja õhtul tagasi. Nii et lenna kem! Head

esindajad. Kinnitades kõik, et
edaspidi kasutavad igal võimalusel lendamiseks just kodulennujaama. Klaasi sõnul jääb
leping avatuks ehk sellega on
liituma oodatud kõik, kel isu
projekti tegudes toetada.
Soodne graafikumuudatus
ei ole aga puhtalt lennukompanii vastutulek tartlaste
soovidele. Linn maksab omalt
poolt aasta jooksul lennukompaniile 69 000 eurot,
peale selle panustatakse reklaamikampaaniatega. Tartu
lennujaamale otsustati tänavu linnakassast toetust anda
varasema 30 000 euro asemel
170 000.
„40% summast läheb investeeringuteks, ülejäänud kulub
personalile,“ rääkis lennujaama juht Argo Annuk. „Peame
palkama juurde kolm kuni viis
inimest. Liinilendude teenindamine nihkub öisesse töö-

lendudele, mis mingil põhjusel
Tallinnas maanduda ei saa.
Suvel remonttööde ajal juba
selliseid olukordi lahendada
tuli. „Ilma linna ja Tallinna
terminali toeta poleks see
praegu mingil juhul võimalik.
Ainult riigi antavast ning omatulust me ära ei majandaks,“
nentis Annuk.
Tartu-Helsingi liini teenindab Finnairi tütarfirma NoRRA (Nordic Regional Airlines)
ATR 72 tüüpi lennuk, mis mahutab kuni 72 reisijat. Lennuühendus Soome pealinnaga
sai alguse 2011. aasta oktoobris. Mullu läbis Tartu õhuväravat enam kui 30 000 reisijat.

Maailma käeulatuses
Hinnakirja sirvides selgub,
et edasi-tagasi lend Helsingisse maksab soodsaimal juhul 136 eurot. Samas 150 €
eest käib juba Londonis ära.
Ja suisa nii, et varahommikul
Tartust alustades oled kell 9
Heathrow õhuväravas. Ja õhtul sättides end kella 18 Hel-

LAUSEGA
Lipu haavadel
Spordimuuseumis kuuleb
täna kell 17.15 „Tagasivaate
neljapäeva“ raames arut
elu, mis selgitab välja, miks
jäi Heino Lipul sportlasena
olümpiamängudel käimata
ja medalid saamata.

eurot varastati Raatuse täna
val sõiduautot parkinud nu
mismaatiku kotist - loomuli
kult müntide kujul.

Kask seiskas liikluse
Pühapäeva õhtul sööstis neli
päästeameti ekipaaži Kvar
tali juurde, mille spaa sauna
korstnast eraldus musta suit
su. Liiklus seisati tuiksoonel
mitmekümneks minutiks,
kuni selgus, et töötajad lisa
sid ahju kasepuid.

Haigla valla
TÜ kliinikum tühistas sel
lest nädalast märtsi algusest
väldanud patsientide külas
tuspiirangu, mille põhjuseks
oli ülemiste hingamisteede
viirushaiguste ulatuslik levik.

Rattasõbrad joonele
25. aprillini võib rae linnama
janduse osakonnale esitada
kõige jalgrattasõbralikuma
asutuse tiitli nominente. Va
rasemalt on võidu noppinud
Regio, Artes Terrae, Kroon
press, Nortal ja maaülikool.

Väikepruulijate liit otsib Tar
tumaa parimat koduveini ja

SÄHVATUS
aega, mis tähendab, et tuleb
maksta veerandi võrra suuremat tasu.“
Lennujaama arengu seisukohalt peab Annuk aga muudatusi positiivseks, sest üha
lähemale jõutakse eesmärgile,
kus Tartu lennujaam oleks võimeline õhulaevu teenindama
igal ajal. See omakorda võiks
tõsta eralendude osakaalu
ning nii muutuks Tartu ka arvestatavaks alternatiivväljaks

singi lennu peale oledki kella
üheks öösel tagasi Tartus.
Sarnase rütmiga avaneb Finnairi abil võimalus Pariisi või
Milanosse jõuda viie tunniga.
Või siis sealt sama ajaga Tartusse tagasi. Eelarve jääb 100150 € vahemikku. Peaks asja
Chicagosse olema, siis palun:
380 € ja jõuad sõbraga samal
pärastlõunal kella viie teed
rüübata.
RASMUS REKAND

Klassikagala
22.04 VANEMUISE SUURES MAJAS
PAS DE DEUX’D, VARIATSIOONID JA ANSAMBLID BALLETTIDEST
PÄHKLIPUREJA — UINUV KAUNITAR — SÜLFIID — ONEGIN
FAIRYDOLL — ESMERALDA — DON QUIJOTE — CASANOVA JT
ESINEVAD VANEMUISE BALLETIARTISTID JA KÜLALISED

-siidri pruulijat, kellest saab
21. aprillini teada anda liidu
kodulehel. Samuti alistatakse
tänavusel konkursil tuhan
denda konkursile esitatud
veini maagiline piir, mille eest
on ette nähtud eriauhind.

750

Anna p
 ruulija üles

täituvusnumbrid mitte ainult
ei aita seda, meie ainsat ühendust, elus hoida, vaid on ka signaaliks teistele kompaniidele,
et Tartu on sihtpunkt, kuhu
lendamist tõsiselt kaaluda.“
Et kohalik lennuvärav piisava aktiivsusega lehviks, panid
ühisele hea tahte lepingule käe
alla ka Tartu ülikooli, maaülikooli, Balti kaitsekolledži, TÜ
kliinikumi, Vanemuise teatri,
Fortumi ja Hanza Mechanicsi
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Meie mees Moskvas
Jalgpalliliidu kampaania „Saa
da staar staadionile“ võitis
8-aastane Tartu poiss Tristen
Kool, kes saab preemiana su
vistel maailmameistrivõistlus
tel Venemaal jalgpallitähtede
ga käsikäes väljakule marssida.

Kivi maas
Uus Ropka ärihoone sai eel
misel reedel aadressil Turu
34b nurgakivi. Kolmekorru
selise ärihoone netopind on
5120 ruutmeetrit, maja esime
sel korrusel on äri- ja ülemistel
korrustel büroopinnad.

Rõhk haridusele
Linnavalitsus esitas voliko
gule arutamiseks 12,5 miljoni
euro suuruse lisaeelarve eel
nõu, mis keskendub haridu
sele ja teede korrashoiule.

Kivi lummuses
Viis nädalat kestnud hää
l etu s vo o r u d e s v a l i s i d
Tartu Ekspressi lugejad
lemmikbaariks Kivi, mida fi
naalis toetas 24% vastanu
test. Järgnesid Ümarlaud
(19%) ning Vein ja Vine (14%).

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

„KAHETEISTKÜMNE
KUU“ AINETEL: ei küsi
kampaania looduselt
luba, kui ikka maasikaid
vaja, olgu olla, kas või
lume alt. 
AUGUST LUMM
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Palametsa
pajatused
464.

Udune pilt passib sümboliseerima Anu Raua suurteost,
kuhu ta enda sõnul justkui isegi sisse sulanduks. 
ERM

ERM-i sünnipäeva
toob vaibamaastik
Laupäeval kell 18 kuulutab Eesti Rahva Muuseumi 109. sünnipäeva
avatuks pidulik kontsert,
ent mis veel tähtsam,
emeriitprofessori ja
akadeemiku Anu Raua
ülevaatenäitus „Isamaastikud“ ERM-i sillal.

Üksluise, lahja ja
napi toidu vahelduseks armastati peopuhkudel kõvasti
juua ja süüa.

Näitusel on eksponeeritud
ligi 50 Raua vaipa perioodist
1968-2018. Peale legendaarsete tööde „Kogujad“, „Rehi“
ja „Koda“ rõõmustavad silma
mitu täiesti uut vaipa, sealhulgas näituse nimivaip „Isamaastikud“.

Sümboolne siksak
Taevast ja maad kujutavat
hiigelteost kommenteerides
rõhutas Raud, et ERM-i aluseks on just inimesed, kes on
kõike seda varandust ja pärandust talletanud ja hoidnud. Seepärast kaunistavadki
„maakihti“ kirjatähed, mille
tagant konkreetseid suurkujusid aimata võib. „Näiteks M tähistab kindlasti Ilmari Mannineni, K Kristjan Rauda. Igaüks
võib siit oma nimetähe leida P võiks olla Reet Piiri või Heiki
Pärdi. Kõik olulised inimesed
leiad siit üles,“ selgitas ta.
Järgmisel kihil on ära toodud pühapaigad sümbolite
kujul: surnuaiad, hingepuu
kuusk, ristimärk kuuse sees,

sinilind. „Siksak on allika
sümbol, samuti on väljas ohvrikivi, ringiratast käiv sõuderist,“ märkis Raud.
Raua isiklik lemmikrida
näitab aga olukorda, kus vaataja justkui aina sõidaks ja
näeks järjest väikseid maju,
nii et igas majas toimub mingisugune elu: olgu siis väikestes aedades või kiriklikel talitlustel. „Kõik on muidugi hästi
lihtsustatud: võid eristada ka
väikest lumeriba, isegi päikest, kuigi meil on seda pikka
ja pimedat aega väga palju,“
pajatas autor. „Mis kõiki inimesi puudutab, on muidugi
metsatuka sümbolid. Kui päike tõuseb või loojub, tulevad
metsa taha sellised erilised
valgused, on ta siis külm kollakasroheline või veidi rõõmsam roosakassinakas.“
Tumeda ja pimeda taeva kohal on Raud saanud kasutada
oma lemmikmustreid Läänemaa vaipadelt, kaheksakandu,
rombe ja riste. „Muidugi on
seal ka lihtsalt E täht: kui maa
peal tähistavad tähed konkreetseid inimesi, siis taevane E
Eestit,“ tõdes professor iseenesestmõistetavust. „Taevas on
ka ristimärgid, mis näitavad,
et iga tähekene on omamoodi
rist, mis hoiab ja kaitseb Eestimaad. Loomulikult tegin
teiste tähtede sekka ka meie
EstCube‘i, sest vaiba valmimi-

se ajal oli see väga tuline uudis.“

Setude eeskujul
Idee ja mõttelõnga leidis
Raud Heimtali muuseumist,
kus märkas pühaserätti Setumaalt: riie on tumepunase- ja
valgekirja, aga iga natukese maa tagant on sinna sisse
kootud peenike sinimustvalge
triip. „Justkui meeldetuletuseks, kes me oleme ja millisel
maal elame. Mõeldud-tehtud,“
selgitas ta. „Juubelivaiba iga
meetri järele kudusime sinimustvalge triibu ning meeter
kahe liputriibu vahel kuulus
ühele või teisele kihelkonnale.“
Kontserdi keskmes olev
kantaat „Unes nägin ma Eestimaad“ räägib aga ühe rahva
loomisest ja kujunemisest.
Tekst koosneb Doris Kareva
poolt paari aastakümne jooksul loodud „kohavaibast“ ehk
kohanimedest, mille kooskõlad tekitavad seoseid, seosed
pilte, pildid loo. „Teos algab
loomisega, läbib elu küsimused ja sõlmpunktid ning jõuab
vääramatult ja paratamatult
sinna, kust edasi ei saa,“ lausus
dirigent Rasmus Puur. „Inimese siseheitlused on ka rahva
heitlused, inimese siseküsimused on ka küsimused, mida
rahvas peaks eneselt küsima.
Et edasi minna.“
KAUR PAVES

Tiibeti, Tandoori ahju ja India restoran

Päevapraad kl 11-15
India praad 4.50 €
Tiibeti praad 3.60 €
Päevasupp 2,20 €

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

Tel 5668 3044
740 1606
Küüni 5b, Tartu

ELAMUS
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Uuno Kivilinnast
Michell – ma belle

Ajad on muutunud ja
teenused kaugenevad
lihtrahvast päev-päevalt
üha püüdmatumasse
ulatusse.
Vanasti võis töömees, pädev
spetsialist, igal ajal juuksurimuti keldrikontorisse sisse vajuda ja end ilusti elavasse järjekorda sättida. Tutvuse poolest
võeti tegijamaid loomulikult
ka vahele. Nüüd peab aja kinni
panema ja see on tiheda graafikuga aktivistidele parajaks
katsumuseks. Tähendab ju uus
kord, et ühe protseduuri jaoks
tuleb pügalasse asja teha kaks
korda. Ega mul need telefoninumbrid peas püsi.
K iv i linna s juu k sureid,
moodsamas keeles ilusalonge,
õnneks jagub ning kuna jüripäeval tuleb mul taas Kreeka
jumalannasid külastada, oli
paras aeg soeng korda sättida.

Viimatisest reisist Küprosele
ja seega ka viimasest hügieeniprotseduurist saab ju juba
viis kuud mööda. Mõelda vaid,
kuidas aeg lendab!
Kohalikus bensiinijaamas
saingi jälle kokku Kivilinna
esijuuksuri Ave Andlaga, kes
mind Küprose jaoks tippvormi
sättis. Kuigi tal parasjagu ühtki
klienti vastuvõtul polnud, lahmatas ta kauboi kohe külma
dušiga üle: mind ta ei teeninda,
sest eelmine kord töö kvaliteeti oma rubriigis juba kritiseerisin. Jumal temaga - selliseid
urkaid on iga nurga peal ja sain
oma presidendisoengu ikka
kätte. Sõnastasin oma soovid
konfliktide vältimiseks ülitäpselt: tagant ja külgedelt jäägu
2,9 sentimeetrit, aga pealt rohkem, et pealagi läbi ei paistaks.
Toppisin piduliku sündmuse puhul koguni valged sokid
jalga. Põhjus oli selle jaoks veel

teinegi: tõsteti ju pensionit suisa 30 euro võrra. Käisin seda
ilmaimet kohe varahommikul
pangaautomaadist vaatamas.
Samas, mis on sellest kasu, kui
riik töötavatelt pensionäridelt
raha teise käega röövib? Käskisingi majahaldur Andres Lepal
kohe kogu tulumaks kinni pidada - telekas nii teha kästi.

Nagu koonduslaagris
Andla moraalsed eksimused
jätan tema enda südametunnistusele - on ta ju muidu kena
naisterahvas, võiks ehk ainult
rohkem süüa. Et ma aeg-ajalt
99-kilost pruuti olen kritiseerinud, ei tähenda veel, et mulle
vormikamad naised ei meeldiks. Kogu südamest tahan aga
kiita Jaama 161 asuvat ilusalongi Michell, kus täideti kõik mu
unistused.
Hoopis kergem on nüüd
olla, kui karvad igal pool enam

Energo Veritas OÜ on elektrimaterjalide ja -seadmete müügiettevõte. Üle 10 aastase valdkonna kogemustega
inimesed on koondatud ühtseks meeskonnaks, kes oskavad ja tahavad pakkuda klientidele jätkusuutlikke
terviklahendusi valgustuse, elektri- ja telekommunikatsioonivõrkude ehituse valdkonnas. Oleme kliendikeskne,
tehniliselt kompetentne ja turuvajadusi arvestav ettevõte.
2017. aastast kuulub Energo Veritas Harju Elekter Gruppi. Harju Elekter on 50-aastase tootmiskogemusega
juhtiv kesk- ja madalpingeliste elektrijaotus- ja automaatikaseadmete välja arendaja, tootja ja turustaja
Baltimaades. Harju Elekter Gruppi kuuluvad tehased Eestis, Soomes ja Leedus, kus töötab enam kui 700 inimest.
Ettevõtte aktsiad On noteeritud Tallinna Börsi põhinimekirjas.

Otsime oma Tartu meeskonda

MÜÜGISPETSIALISTI

Sinu töö eesmärgiks on klientide nõustamine ja teenindamine, kaupade väljapanek ja
müügisaali korrashoid.
Sinu töö põhiülesanneteks on:

Kandidaadilt eeldame:

● klientide teenindamine ja lahenduste leidmine
● hinnapakkumiste koostamine
● müügiplaanide täitmine
● müügisaali väljapanek ja korrashoid
● olemasoleva kliendiportfelli arendamine ja
lisamüügivõimaluste leidmine
● uute klientide leidmine ja koostöölepete
sõlmimine

● elektri/telekomi/tööstuse materjalide ja valdkonna
tundmist
● vähemalt keskharidust
● arvutioskust
● professionaalset klienditeenindust ja -suhtlust
● valmisolekut ametialaseks enesetäienduseks ja
koolitusteks
● eesti, vene ja inglise keele oskust heal tasemel
Kasuks tuleb eelnev müügitöö kogemus.

Omalt poolt pakume:
● töösuhet stabiilses ettevõttes ja sõbralikku
meeskonda
● kaasaegset töökeskkonda
● eneseteostusvõimalust, huvitavat ja pingelist
tööd
● töövajadustest lähtuvalt koolitust
● teadmistele, oskustele ning töötulemustele
vastavat töötasu

Täpsema info saamiseks palun võtke ühendust aadressil kerly.kaares@he.ee
CV koos sooviavaldusega saatke palun aadressile personal@he.ee hiljemalt 20.04.2018.

püsti ei turrita. Michellis tõepoolest kuulatakse ka, mida
kliendihärra räägib, ja küsitakse juurdegi, kas bakenbardid
maha ajada (kauboi puhul loomulikult mitte!). Tulemus on
lausa vapustav, eriti arvestades, et seni on selle ameti esindajatega alati üks häda olnud.
Küsisin veel meelalt tüdrukult,
kas tema ongi Michell, kuid
nime ja numbri vahetamiseni
me sel esimesel kohtingul ei
jõudnudki.
Viimane kord tuli mul ju
esimese korraga untsu läinud
soeng ümber teha lasta, nii et
niigi kümneeurone arve kasvas 15 peale. Michelli ees ei
hakanud ma oma mitme tuluallika ja peatse luksusreisiga
kelkima ning trikk läkski läbi:
võeti vaid kaheksa eurot! Tegelikult oleksin nende silmade
eest olnud nõus ka kümneka
andma.
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Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel.
Meelis Karu, tel 511 5949
Ene Lina, tel 504 8379
742 0240 • www.robinson.ee

VABA AEG
NervaKunst20, esinevad Priit
Moppel ja Toivo Sõmer

TEATER
SADAMATEATER
14.04 kell 19 Teineteiseta

13.04 kell 21 Redneck Rampage, Deformation, FTS

15.04 kell 16 Head tüdrukud
lähevad taevasse

TARTU HERBERT
MASINGU KOOL

VANEMUISE TEATRI
SUUR MAJA

13.04 kell 13 koolimuusikal
Reisile sinuga

12.04 kell 19 Hüljatud

TUBINA SAAL

13.04 kell 19 Viini veri

13.04 kell 18 Kivimäe virtuoosid 2018

14.04 kell 19 Beatrice
15.04 kell 16 Minu järel, seltsimees!

UNDERGROUND

VANEMUISE TEATRI
VÄIKE MAJA

VABANK

14.04 kell 22 TLH

12.04 kell 19 Helisevad šedöövrid Kadriorus. Liigutavad
lood: Tartu keelpillikvartett

15.04 kell 16 AK-47

KONTSERT
EESTI RAHVA MUUSEUM

LINNARAAMATUKOGU

14.04 kell 18 Isamaastikud.
Unes nägin ma Eestimaad

kuni 18.04 näitus Ehete lummuses

ELVIS

kuni 21.04 karikatuurinäitus
Haavatud taburett

JAANI KIRIK
13.04 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund
KAPTENI KELDER
12.04 kell 16 Toomas Ojasaare
lauluklubi

14.04 kell 18 Iiri tantsukas &

Ehitus- ja remonttööd. Katused,
puitfassaadid ja üldehitustööd.
Töödele garantii. Tel 5662 9930.

Kinnisvarateenused aastast 1997

Korterid, majad, majaosad
Tartus ja maakonnas.
Aitame kinnisvara
jaIlmatsalu
üürimisel.46 (eh
1-toal müümisel
mug korter
Kaia, Persidski,
5190
3394
1980.
üp 30,1 m²,tel
9/9,
D, keskkü
Gert
Suik,
515
te, heas
korras,
40tel
900
€).3773
Kutseline
maakler
Sirle Uiga,
tel 526 4198,
742 0240
• www.robinson.ee

Müüjale kahel päeval nädalas. So
bilik pensionärile. Tel 5649 4970.

Korstnate ehitus. Tel 5858 1159.

Plekksepatööd: Ringtee 1, Tartu.
Tel 517 2156, plekksepp@hot.ee

kuni 21.04 raamatunäitus
Endisaegseid raamatuid raamatukogundusest

Saunamehed OÜ tegeleb saunade ehituse ja renoveerimisega.
Tel 513 5377, www.saunamehed.ee

Korter Alasi tn (vajab remonti, 3
tuba, 59 m², keskküte, 56 600 €).
Katrin Kuusma, katrin.kuusma@
remax.ee, tel 5354 1283.

19.04 – 24.05 Raamatupidamine algajatele
22.05 – 31.08 Sekretär-juhiabi kursus
21.05 – 16.07 Ettevõtluse intensiivkursus

Tänavakivi paigaldus- ja parandustööd. Tel 5593 6336, Margus.

reiting

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

MATERJAL
SINCE 2007

SEPTIKUTE JA BIOPUHASTITE
PAIGALDUS
JOOGIVEESÜSTEEMIDE EHITUS
www.jyritoru.ee TEL 51 15 287

Müüa soodsalt privaatne maamaja Jõgevalt 5 km kaugusel (2 ha
maad). Kiire! Tel 5817 2199.

KINNISVARA OST
2-3-toal remonti vajav korter
rahulikus piirkonnas väiksemas
majas, I-II korrus. Või vahetada
maamaja vastu Põlvamaal (50 km
Tartust). Tel 505 4018.
Garaaž Tartus, pakkumised teha
tel 502 2212.

Teeme kõiki ehitustöid. Tel
5301 4154, groupbrn@gmail.com

Müüa saart, tamme, mahagoni.
Tel 512 1766.

KINNISVARA MÜÜK
2-toal renov ahik korter Viljan
di mnt 80, Tartu (üp 47 m², 1/2,
vajadusel kogu mööbel, 56 000 €,
tingi). Tel 5568 9031,
maire.saarits@mail.ee

Lemmatsi ja Roiu tankla otsivad
oma sõbralikku kollektiivi uut
töötajat. Tööülesanneteks on
klientide nõustamine, teenindami
ne, kaupade vastuvõtt ja välja
panek. Ettevõte pakub stabiilset
sissetulekut, väljaõpet. Saada oma
CV e-postile tanklaou@gmail.com.
Tel 528 7587.

P. Dussmann Eesti OÜ pakub tööd
puhastusteenindajale Tartus
Nooruse 9. Tööaeg 8.00-16.30.
Inna, tel 5302 3452,
tartu@dussmann.ee

kuni 21.04 raamatunäitus 100
tiivalööki: aasta linnud

kuni 4.05 näitus Kaks pilku
Tiibetile

andrus@vedamine.ee
5648 8967

Otsime kogemustega täistööajaga
lapsehoidjat Raadi piirkonda.
Tel 5804 7915.

kuni 21.04 Triinu Tuudelepa
fotonäitus 100 tiivalööki

Reiting Koolituskeskus kutsub kursustele TARTUSSE!

Ostan talu või maamaja. Võib pak
kuda nii korralikku kui ka renoveeri
mist vajavat. Tel 522 5495.
Ostan talukoha koos maaga ala
tes viiest hektarist. Hooned võivad
vajada kapitaalremonti.
Tel 501 9917.
OÜ Estest PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215.

ÜÜRILE ANDA
Tartu piiril anda rendile laoplats parkla. Valvega, killustikkattega,
piiratud aiaga, elekter, vesi. Tel 552
9095.

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

Jaga leina

surmateade, kaastundeavaldus või mälestuskuulutus

44x45 mm - 6 €
93x45 mm - 12 €
93x93 mm - 24 €

kuulutus@tartuekpress.ee • 730 4455 • Ülikooli 1, Tartu

eie leinateate

KÜTE

Korstna ja katuse ehitus.
Tel 5625 1750, tomeli.ee

Teeme ehitus-, lammutus- ja
remonditöid. Tel 5564 2655,
vrjehitus@gmail.com

CD kategooria

Müüjale Sõbra keskuses kl 11-19.
Tel 521 5056.

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

Helista või kirjuta! Koos leiame lahenduse!
tel 733 3690 | koolitus@reiting.ee

Sõiduõppe ABC ameti-,
lõppastme-, ADR-, järelkoolitus.
Tel 507 8230, Kalda tee 30,
www.sõiduõppe.ee

Elektritööd eramajadele ja vajaminev dokumentatsioon.
Tel 5345 3303, www.elektest.ee

Siseviimistlus- ja remonditööd.
Tel 5606 4572.

AUTOJUHILE

Eritellimusel mööblit valmistav
firma vajab kvalifitseeritud tislerit.
Nõutav erialane töökogemus.
Tel 511 1823, info@mipla.ee

786 8085, www.aadlivillakv.ee

Kvaliteetne parklate ja tee-ehitus. Truupide ja tammide ehitus,
veetrasside ehitus ja paigaldus,
maakollektori paigaldus, erinevad lammutustööd.
Tel 5666 9006.

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU

Pakun tööd

CE-kategooria autojuhile Ees
ti-Euroopa-Eesti. Tel 501 9412.

Katuste ja puitfassaadide ehitusja remonditööd. Tel 515 7062.

NÄITUSED

14.04 kell 23 Funkytown: DJd
Smaddy & Daysleeper

Tel 7 420 240
5 115 949
www.robinson.ee

Koolitus „Kuidas hoiduda töövaidlustest?“ 26.04.2018 Tartus.
Tel 744 9604, monika@juunika.ee,
www.juunika.ee

Ehitus - renoveerimine vundamendist katuseni. Projekt.
Terviklahendused. Garantii.
Tel 504 0334.

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

VANEMUISE
KONTSERDIMAJA

15.04 kell 12 Guugelmuugelpunktkomm

Aiaeri, rajatis - ehitis, aed, kuur,
grill, varjualus, saun, moodulmajad, terviklahendused.
Tel 5820 2040.

Ehitus, remonditööd ja elektritööd. Tel 5683 5395,
Siseehitus@gmail.com

13.04 kell 23 Shanon

14.04 kell 19 Crossroads. Step
into the Light

PÖÖRE

Kas huvitud koodi kirjutamisest?
Alustame HTML-ist ja CSS-ist, et
luua staatilist veebi. 15 € / 60 min.
tere@koodikiri.ee

EHITUS

ROCK & ROLL

13.04 kell 19 Teineteiseta
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Kasepind 30, 40, 50 cm. Vedu,
tšekk. Tel 5594 7098.
daago@hot.ee
Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puitbrikett, küttegraanulid. Vedu tasuta. Tel 523 8332,
433 3130.
Müüa 40 l võrkkotis kuivi lepa
küttepuid. Hind 2.50. Transport
tasuta. Tel 5341 2221.

LOOMAD
Koerte pügamine ja hoidmine.
Tartus ja lähiümbruses.
Tel 5559 6964.
Püha Birma kass d21 (GIC) otsib
sama tõugu pruuti Lõuna-Eestis.
Tel 502 9040, teddy2@hot.ee

MÖÖBEL
Mööblipoes OÜ Optimus Mööbel
Alevi tn 3a on lõpumüük kuni
20.04.2018! Tel 5197 8437.

OTSIN TÖÖD
Leiame koduabilise, hooldaja,
lapsehoidja. Tel 5340 2265,
www.pihel.ee

PAKUN TÖÖD

P. Dussmann Eesti OÜ pakub tööd
Tartus koolitoitlustuses: kokale,
abikokale, klienditeenindajale ja
köögi abitööline-nõudepesijale.
Auli, tel 5855 6765,
erakool@dussmann.ee
Pakume tööd marjamüüjatele
26.04-15.07. Tasu 3,5-5 €/h. Tel
5566 0970, suveviljad@gmail.com
Tööd saab aednik-majahoidja.
Koormus 0,75. Töö algus 2. mai.
Lisatöö võimalus. Tel 5560 6858,
edviluiv@gmail.com
Vajatakse abilist aiatöödel 1-2
korda nädalas (võimalik töötada
õhtuti). Tel 510 9970.

PÕLLUNDUS
Hobusesõnnik (80 l kottides, 5 €
kott, 3-5 a seisnud kõdusõnnik,
Tartu piires vedu tasuta).
Tel 5647 6281.
Hobusesõnnik (väga kvaliteetne,
80 l kotid, kaal 60-65 kg, transport
tasuta kõikjale). Tel 5631 5129.
Hobusesõnnik ja kooremultš.
Transport Tartus ja Lõuna-Eestis.
Tel 501 8431.
Müüa toidukartulit Laura ja Rosagold kojutoomisega. Helistada
peale kl 15.00 tel 5854 2272.
Toidukartul (Gala, Laura, Viveta,
Flavia, 25 s/kg kojutoomisega).
Tel 5300 3523, peeter4808@hot.ee

RIIDED
Autoklaasi meister. Soovitavalt
kogemustega või autoremondi
oskusega. Nõutud vähemalt B-ka
tegooria, kohusetunne, täpsus,
korrektsus. signe@sixklaasid.ee,
www.sixklaasid.ee

Jõe butiigis suur hinnasula! Väga
suur valik botaseid! Soola 10
(avaturg). FB: Jõe Butiik
Odavad rõivad, Kastani 121.
E-R 10-18, L 10-15.

REKLAAM

Neljapäev, 12. aprill 2018

Nõukaaegsete ehete, sõlgede,
märkide, medalite, koolimärkide,
fotoaparaatide jm ost!
Tel 5649 5292.

SÕIDUKID
Autoremont Tartus Jalaka 77 boks
11. Tel 5594 9549,
veljed24@gmail.com
Müü oma auto meile. Sobiva
tehingu puhul raha kohe kätte.
Tel 5823 2707.
Ostan Audi, Opeli, BMW, VW,
Fordi (kuni 2,0) kiirmüügi hinnaga.
Pakkuda võib kõike. Raha kohe.
Tel 5624 0824.
Ostan Moskvitš 408, 412, 2140,
IZ Kombi kasutamata ja uusi
varuosasid ja keredetaile.
Tel 5593 8361.
Ostan VW, Seat, Škoda,Renault
1.9d 47 või 50 kw. Alates 2002. a.
Tel 5348 8766.

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

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

Rehvide vahetus ja müük. Kvaliteetne autoremont ja varuosade
müük ning seda soodsate hinda
dega. SAM Autoremont OÜ,
tel 5620 3199,
www.samautoremont.ee

Valikus üle 200 kivi!

TERVIS

Käin toidupoes Sinu ostunimekirja ja rahaga + 4 €.
tuuaviia@gmail.com

TEENUSED

Autoklaaside müük, paigaldus,
parandus, toonimine.
Klaasikahjude käsitlemine.
SIXKLAASID OÜ Tähe 127,
Tartu. Tel 5067180. www.sixklaasid.ee

Ohtlike puude raie ja puude hooldustööd. Tel 5686 6157,
info@nordicarb.ee.
Piduritööd Tartus, soodsad varuosad! Jalaka 77 boks 11, tel
55 949 549, veljed24@gmail.com
Pottsepatööd. Tel 507 9037.

Septikute ja kaevupumpade
müük ja paigaldus. Tel 5306 5322,
info@reovesi.ee
Septikute paigaldus ja müük. Tel
5757 0202, erlend@eestiseptik.ee
Tasuta äravedu: vanametall,
kodumasinad, elektroonika,
vanapaber, akud. Tel 5825 9300.

Kirjastus ootab romaanide, novellide,
luuletuste ja lasteraamatute käsikirju.
Tel 5116923.

HAUAPIIRDED VAASID PINGID

Fekaalivedu kuni 4,0 m³ (50 €,
transport väljaspool Tartut - 1 €/
km). Tel 5836 8383.

Aknad vajavad pesemist ning
sooviksid abi? Teenindame
korvtõstukiga nii era- kui äriklienti.
Helista tel 5645 7445.

Selles kuulutuses on 90 tähemärki.

PALJU SEE
KUULUTUS MAKSAB?
BÖRS

1.20 €
2.70 €

10.80 €
Hinnavõrdlus tugineb väljaannete kehtival hinnakirjal

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

tartuekspress.ee/kuulutused
kuulutus@tartuekspress.ee

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

Printerite ja kontoritehnika
remont. Tahmakassettide täitmine. Pakume suures valikus uusi
toonereid, tinte ja tahmakassette. Tehase 17A, Tartu, tel 730 3399,
www.bellust.ee
Puujuuksur hooldab Su viljapuud, hekid ja ohtlikud puud.
Tel 5699 9884, laur@puujuuksur.ee

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

Raamatupidamisteenus.
Tel 5199 9594.
Rakke- ja salvkaevude puhastamine, süvendamine, kaevamine
ja remont. Vajadusel ülemiste
rakete vahetamine. 5638 1774
Rehvivahetus Tartus, Jalaka 77,
boks 11. Tel 55 949 549,
veljed24@gmail.com

Fassaadi soojustus- ja viimistlustööd. Tel 5687 6112.
Fekaalivedu (kuni 10 m³). Tellimine
tel 52 111 25,
meitman.ou@gmail.com

Kaardid ennustavad 24 h.
Tel 900 1727, ennustus.ee
Korstnapitside ja moodulkorstnate ehitustööd. Tel 5557 9399.

Salvkaevude kaevamine, puhastamine ja remont. Tel 5679 3951.
Salvkaevude kaevamine, puhastamine, süvendamine ja remont.
Rõngaste vahetamine ja kaevupealsete ehitus. Tel 5840 0240.

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.

Tervendamise ja harmoniseerimise seansid. Elena - energiaterapeut
ja rahva ravitseja (Moskva).
Tel 5360 9798.
Töökohamassaaž: meilt saab
kutsuda masseerija firmasse.
Tel 511 8576.

MÜÜK

Pliit (gaasiballooniga, 4 kohta,
praeahi elektriga). Tel 5662 3619.
Puidutööpingid. Tel 512 1766.
Saunaahi gaasitorust (hind
soodne), kasutatud suurem saunaahi kasvuhoone kütteks (30 €),
hobusel järelveetav vanaaegne
künniader. Tartu. Tel 5629 6070.

Tekstiilipesuri rent Tartus 30 €.
Tasuta pesuaine (2 l) ja transport!
Tel 517 3277, www.pesurid.ee
Tooner, tint, täitmine. Printerid,
müük, remont. Raekoja 13, Tartu,
tel 7441100, futari.ee
Vannitubade ehitus ja torutööd.
Tel 5667 7157.
Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.

Vanad kellad ja nende osad. Ei pea
olema töökorras. Tel 5872 5458.
Vanad raamatud, aabitsad, piiblid, teatmeteosed jne! Ost parima
hinnaga, raha kohe! Tel 5649 5292.
Vanad Vene käivitid, el-plaadid,
detailid, mõõte-, side- ja militaarelektroonika. Tel 5197 3129,
ewaste.inc2012@gmail.com
Vene-aegsed ja vanemad laua
nõud, lillevaasid, karpidega
lusikad, seinamaalid, käsitööraamatud, naiste ehteid jpm.
Tel 5639 7329, Liina

VABA AEG

Uued paberi- ja papigiljotiinid
soodsalt kaupluses Sahtel, Aardla
27. ewaste.inc2012@gmail.com

Aprillikuu laat 21. aprill kell 9-16
Elvas kultuurikeskuse parklas.
Keskoja OÜ, tel 5851 4074.

Uus Tiki haagis (3,5x1,5 m, kv 1561
kg, kõrgendus, tent, lehtvedrusil
lad). Tel 5348 8766.

Kutsu Kandlemees Sander ja
rahvalikud laulud oma peole!
Tel 504 3202,
simmaniduo@gmail.com

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

Autoelektritööd Tartus Jalaka 77
boks 11. Tel 55 949 549,
veljed24@gmail.com
Boilerite puhastus, veemõõtjate
vahetus, san-tehnilised tööd.
Tel 5646 9025, 734 8044.

Plaanid kolida või said päranduseks korteri? Ostame üleliigse
vanakraami ja raamatud!
Tel 5649 5292.

Astma, bronhiidi, ninakõrvalurgete, neelupõletiku, nohu ravi
soolakambris. Anne 44,
tel 5353 0118.

Müüa suverehvid (185/65/R14, 4
auguga, 4 tk). Tel 512 1766.

trükiarv minimaalselt 20 400
KÕIGE ROHKEM
KÕIGE SOODSAM

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

Ostan vanu raamatuid, postkaarte, fotosid, maale, graafikat,
münte, paberraha, mööblit,
nõusid, portselanist kujusid,
merevaigust ehteid, medaleid
jne. Tel 5829 9810,
kristiinas95@gmail.com

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

KUULUTA TARTU SUURIMA
TRÜKIARVUGA AJALEHES

Ehitus-, katuse-, remondi-,
viimistlus- ja lammutustööd. Töid
teeme üle Lõuna-Eesti.
Tel 5858 6953.

Viljapuude, hekkide kevadine
hoolduslõikus. Tel 5240 180,
Helmer OÜ, www.helmer.ee

Korterite, majade, garaažide,
keldrite koristus kolast. Tartu
soodsaim hind! Tel 5825 9300.

Sõidukite keretööd ja taastamine, uued ja kasutatud keredetailid. Eriprojektid. Tel 504 0334.

Autobussiteenused 27- ja 51-kohalise bussiga. Tel 5373 8770,
noobelreisid@gmail.com,
www.noobelreisid.eu

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

Kodumasinate remont ja varuosad. New Old kodumasinad,
tel 5833 7007, www.newold.ee

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

Arvutite hooldus, remont, varuosad ja tarvikud Tartus Lõunakes
kuses. OÜ Maxi IT, tel 5452 2200.
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Lauatennis Visa spordihallis.
Tel 557 7677.

Hõbeda ost - lusikad, uurid,
sõled, mündid, esemed jm!
Kokkuostudest palju parem hind!
Tel 5649 5292.
Kasutatud raamatud. Ka nõukogude perioodist. Tel 734 1901.
Kunsti ost - maalid, graafika jm!
Muuda kasutuna seisev kunst
rahaks! Parim hind! Tel 5649 5292.
Nõukaaegse kunsti (kolhoosid,
traktorid, töölised, tehased, lipud
jm) ost! Raha kohe! Tel 5649 5292.

Tähista oma sünnipäeva HipHop
mängumaal! Broneeri aeg www.
hiphopmängumaa.ee Tel 526 1043.
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REKLAAM

Neljapäev, 12. aprill 2018

Sest iga
sõna on
oluline.
Pakume Teile tasuta konsultatsiooni, paigaldust,
kuulmisuuringuid ning soovi korral ka 12 kuud
järelmaksu 0% intressiga. Lisaks väljastame
aparaate Sotsiaalkindlustusameti (SKA)
toetusega isikliku abivahendi kaardi alusel.
Selle reklaami ettenäitamisel
iga uue kuuldeaparaadi ostjale
tasuta 2 aastane varu patareisid
(120 patareid).

Leidke endale lähim kuulmiskeskus ja
broneerige aeg tasuta konsultatsioonile
kodulehel kuuldeaparaadid.ee või lihtsalt
helistage meile.

Kampaania kehtib kuni
31.05.2018

KIIRELT vastuvõtule!
TALLINN
Pärnu mnt 139 E/2, 2. korrus
Telefon: 53 011 529
Tallinn@kuuldeaparaadid.ee

TASUTA kuulmisuuring!

TARTU
Ülikooli 8
Telefon: 53 807 287
Tartu@kuuldeaparaadid.ee

PARIMAD aparaadid!

NARVA
Narva Haigla polikliinik, Vestervalli tn 15 (3. korrus)
Telefon: 53 011 529
Narva@kuuldeaparaadid.ee

RAKVERE
Tuleviku 4, Dr. Tiina Pruler-Ild ruumides
Telefon: 324 3253
Rakvere@kuuldeaparaadid.ee

VILJANDI
Viljandi Tervisekeskus kab. 303, Turu 10
Telefon: 433 3783
Viljandi@kuuldeaparaadid.ee

PÄRNU
Jannseni 7a, Ülejõe Tervisekeskus
Telefon: 53 011 529
Parnu@kuuldeaparaadid.ee
PAIDE
AS Järvamaa Haigla, kab. 412, Tiigi 8
Telefon: 53 011 529
Paide@kuuldeaparaadid.ee

