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Eristu unikaalse ja
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AS TOODE KATUSEABI:

www.toode.ee/printech
e-kiri: toode@toode.ee

Tutvu tingimustega: WWW.TOODE.EE/JARELMAKS või lhv.ee/jarelmaks ja küsi nõu meie asjatundjalt.
* Järelmaksu pakub AS LHV Finance. Järelmaksu krediidikulukuse määr on 25,64% aastas järgmistel näidistingimustel: kauba/teenuse
maksumus 650 €, sissemakse 0%, krediidisumma 650 €, intress 19,9% jäägilt aastas (fikseeritud), lepingutasu 19,9 €, järelmaksu periood
25 kuud, tasumine igakuiste annuiteetmaksetena, maksete kogusumma 819 €.
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Ühed prillid...

Prilliklaasid, mis teevad
elu päriselt mugavaks –
vaata nii kaugelt, lähedalt
kui keskdistantsilt.
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Lasnamäe Tervisekeskuses

Nautica Keskuses

Tartu kesklinnas

Rakvere Vaala Keskuses
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Vader kodulinnaosa maha ei müü
Annelinna suurima
patrioodi Anne Leetsi
hinnangul on valitsejad
tegevuses prestiižsematele rajoonidele keskendunud ja temanimelise
rajooni puhta hukatusse
suunanud, ent niisama
lihtsalt võitlejahingega
vanadaam midagi kinkida ei kavatse.
Anne ringi ääres vanaduspäevi veetev Leetsi on Anne
kanali seisukorda teraselt jälginud aastaid, ent tema teada
muutub see järk-järgult aina
hullemaks. „Alates 2012. aasta
augustist, mil kanalisse voolas 20 ööpäeva jooksul tohutu
kogus soojatrassikambrite pesuvett, halvenes märgatavalt
kanali elukvaliteet ja isepuhastusvõime,“ meenutas daam
põhjalikule dokumentatsioonile tuginedes.

Massiline fekalism?
Leetsit pahandab oletus, et
kanalisatsioonitrassid juhitakse otse kanalisse ning linnapoolset kanalit rikastavate
trasside kaevude metall-luugid
on kaetud pinnasega. Viimane
mõõt sai tal täis aga tänavu
märtsis, mil väidetavalt Sõpruse sillalt hunnikutesse lükatud õlisegune läga armastatud
supluspaika valgus. „See trass
alles ehitati – enne valgus see
vedelik luhale ja vanajõkke,“

TURUJUTT
Talveunest kosuv kivilinlane
Sean sammud avaturu poole – see on kindlasti koht, kust kivilinlasena otsida kevade märke! Juba eemalt paistavad silma
laiuvad värviküllased võõrasemaväljad. Leiab ka magusalt
lõhnavaid päiksest kollasemaid nartsisse ja palju teisi silmailu
pakkuvaid kevadekuulutajaid.
Mai on kahtlemata minu lemmikkuu! Peatselt tähistab loodus oma sünnipäeva – õunapuud hakkavad õitsema! Juba
pakutaksegi avaturul erinevaid suve-, sügis- ja talveõunapuude istikuid. Lisaks pirnid, ploomid, kirsid ja mitmesugused
sõstralised.
Järsku aga vastupandamatu värske saia aroom… või kujutasin seda lihtsalt ette? Kiusatuse kihk leiab siiski leevendust,
nimelt argipäeviti veidi enne kella 12 saab avaturu Eesti Leivatööstuse müügiletist ahjusooja leiba ja saia. Loomulikult
ostan!
Vaatan veel veidi ringi, juba pakub Kuusiku talu kodumaist
aedsalatit. Müügilettidelt leiab Põltsamaalt pärit värsket kurki.
Sinumaitse letist saab soetada värsket ja krõmpsuvat hapukurki, tõeliselt isuäratav.
Heatujuline müüjatädi avaturul pakub naeratades karulauku. Soetan ka selle! Kas küüslaugulõhn saab olla meeldiv?
Jah, saab, karulaugu puhul! Kunagi lugesin Mari Metsalliku
raamatust „Metshaldja päevik“, et karu läheb kevadel ärgates esimese asjana otsima metsast karulauku, et oma pikas
talveunes puhanud keha puhastada. Meie talveund ei maga,
küll aga väsib meie keha, kuna me ei söö talvel piisavalt palju
värsket toitu. Avaturu juures asuvast turuhalli piimatoodete
letist võtan või.
Avaturule tiir peale tehtud, suundun tagasi koju ja panen
raadio mängima. „Enne starti armsalt Maalt me sõna andsime, et on Marsilgi kord õites õunapuud,“ laulab keegi naisterahvas. Vennaskonnal on sellest laulust oma tõlgendus, kuid
mitte nii tunnetest ülevoolav ja hingepõhjani liigutav. Kevad
on vist südames, mõtlen, ja valmistan äsja soetatud koostisosadest lihtsa ja maitsva ampsu: rukkileib, või ning peale
puistatud karulauk.
„Turujutt“ on uus rubriik, kus sõna võtavad Tartu turupere värvikamad liikmed. Me näeme neid enda ümber iga päev – nüüd on
käes aeg lähemalt tutvust teha.

Küll hullaks Anne Leetsigi kodukanaliäärsetel moekatel trenažööridel, kui jultunud
noorsugu talle sealjuures näkku ei irvitaks. 
KAUR PAVES
teadis vanaproua. „Linnas on
kanalisatsiooniga halvasti ja
roheluse hävitamisel on ahnuse märk küljes.“
Tartu Veevärgi juhataja Toomas Kapi sõnul on süüdistused
fantaasia vallast, sest Sõpruse
sillal lihtsalt pole kinnistuid,
kus reovesi tekkida saaks. „Samuti ei ole silla küljes reovee
survetorustikku, millega üle
jõe võiks reovett juhtida,“ märkis ta.
Sajuvees, mis tõepoolest sillalt kanalisse võib liikuda, aga
Kapi teada üldjuhul fekaalset
reostust pole. „Ei usu, et inimesed käiksid Sõpruse sillal
masside kaupa oma asja tegemas nii, et see mõjutaks Anne
kanali vee kvaliteeti. Pole ise
tähele pannud,“ hindas ta. „Samuti ei ole teekattematerjali
tehtud fekaalsetest jääkidest.“
Leetsi valutab südant ka
kanali ümbruse haljastuse pärast. Eriti just kevadisel teede
lagunemise perioodil on ta
tähele pannud, kuidas prügiauto ühe prügikasti juurest
teise juurde vurab, nii et tasased murupinnad poriseks tõngermaaks muutuvad. „Sama
toimub muru niitmisel: ei loe
midagi, et pinnas on märg, pärast hooldust saab rohelisest
porimülgas,“ põrutas ta.
Kalda tee aktivisti arvutuste kohaselt on üle viiekümne
eelmise põlvkonna istutatud
kase juured ületallamise tõttu
rängalt paljandunud. „Kas lin-

Ökoloogilised kuritööd on vaatleja jäädvustanud selgepiirilisele joonisele.
na haljastusteenistus ei tea, et
juured tuleb mullaga katta, et
puud elada saaaks?“ ahastas ta.
Veelgi õnnetumalt on läinud pihelgal („Eestlaste püha
puu!“), mis on olnud eelnevatel aastatel lausa sadismi ohver. „Maha on saetud 14 elusat
oksa, nii et alles on vaid ladvaosa, ja 2018. aasta kevadel võeti
maha veel neli oksa,“ raporteeris Leetsi. „Ihaste-poolselt
Anne kanali kaldalt on maha
saetud ilusad pajupõõsad, mis
kaitsesid Sõpruse sillalt tulevate heitgaaside eest.“

Varjas vaadet
Nii ongi Emajõe ööbikud
Leetsi karmil järeldusel Tartus
arvatud sundüürnikeks, keda
Eestil vaja ei ole. „Ööbikute
pesapõõsad on jõe ääres maha
raiutud või on mõnest ümarast põõsast püsti jäetud paar
ronti. Tartu linn, mis tunne on
vaadata, kui vaprad väikesed
rändajad – kuldnokad – mürgitatud murupinnalt toitu otsivad?“ heitis ta kinda kõigile,
kel veel süda sees.
Linna arborist Kaire Zimmer

tunnistas, et Anne kanali ja
Emajõe vahelisel alal tehti aprillis noorte puude (sanglepad,
hõberemmelgad) kujunduslõikust, et puudel kasvaks tugeva
struktuuriga võra, vältimaks
hilisemat okste murdumist.
„Kuna tegemist on teeäärsete
puudega, siis tuleb juba noortel
puudel järk-järgult eemaldada
ka alumisi oksi, et need suuremaks kasvades ei takistaks tee
kasutamist,“ selgitas ta. „Võra
kujundamist on oluline teha
just noortel puudel, kui oksad
on veel peened ja lõikehaavad
väikesed.“
Eedeni tagant, koerteväljaku
kõrvalt ja kanali servast võeti
aga maha noort pajuvõsa ja
mõned vanemad põõsad, mis
olid lamandunud või osaliselt
kuivanud. „Kanali otsalt mahavõetud võsa kasvas veepiiril
ega kaitsenud kuidagi inimesi
Sõpruse silla heitgaaside eest,
vaid varjas vaadet veekogule,“
vaidlustas Zimmer Leetsi etteheited resoluutselt.
Leetsi meelehärmiks tõdes
arborist veel, et sel aastal on
plaanis lõigata pajuvõsa Ema-

jõe loodusraja äärest Turu
tänava ja Sõpruse silla vahelt,
samas kui istutusi kavas pole.
„Tegemist on paari aasta eest
tehtud pajuvõsa lõikuse kordamisega, et raja ääres oleks mõned kohad, kus säiliks vaade
veele,“ lubas ta. „Ja enne ranna
avamist vaatame veel kindlasti
üle kanali Pika tänava äärsed
puud ja põõsad, et seal ei oleks
kuivi, murdunud või ohtlikke
oksi.“
Tegelikult ei soovigi harrastussportlane Leetsi enam
lemmikkanali juurde looduskatastroofi kaema minna,
sest tavainimestele kohaste
abivahendite asemel on sinna üles pandud „imelised rippumisatraktsioonid“. „Millal aga tulevad rikkalt maalt
postitantsuinstruktorid meie
noortele töötutele vabas õhus
postitantsu õpetama?“ päris ta
kibedalt. „Invaliidid ja väärikas
eas inimesed paluvad linnavalitsusel tagasi panna ära viidud
kolmepalgiistmed, millel sai
märkamatult selga venitada,
ilma et nolgid irvitada saaks.“

Alatu laim
Tervishoiuteenistuse juhataja Piret Väljaots julgustas Leetsit kaotatud pingi pärast mitte
ülearu norutama, vaid hoopis
liituma kanali ääres käivitunud füsioterapeut Marko
Treieri tasuta välitreeningutega. „Väga vähesed treeningul
osalejad suudavad esialgu teha
rippes harjutusi: kõhulihaste
treeningut, lõuatõmbeid. Selleks viibki treeningu läbi füsioterapeut,“ tõotas ta. „Kindlasti
pole vanus takistuseks.“
Leetsile selline teema kõrvalejuhtimine ei sobi, liiati on ta
seda peavoolumeedia vahendusel varemgi kogenud. „Kui
Anne kanali seisund 2012.
aastal halvenes, hakkasid ilmuma artiklid alltekstiga, et
Tartu inimesed käivad kanalis
roojamas, mitte ujumas. Moto:
parim kaitse on rünnak!“ meenutas ta valusat nööki. „Aga
kodumaad maha ei müüda.
Muidu ei julgeks vabadussõdalastele silma vaadata!“

KUTSE KLINEDIPÄEVALE!

KAUR PAVES

Kutsume Sind laupäeval, 5.mail kell 11 - 14 perega kliendipäevale.
Aadress: Villa 2, Ülenurme
Näidiskorter on valmis!
Kutsume vaatama seda ja teisi erineva planeeringuga kortereid.

TULE VALI ENDALE MEELEPÄRANE KODU VÄLJA!
Lisainfo tel. 5343 3553
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LUGEJA KIRI

Linn sunnib
eramaale
Ränilinnas Laseri ja Raudtee tänaval on tekkinud
vajadus valgustatud kergliiklustee järele.
Praegune olukord: jalakäijad peavad bussipeatusse minema läbi Aardla
132 kinnistu, millega sealsed elanikud ei ole rahul ja
annavad möödujatele sellest teada. Arusaadav, see
on nende eramaa, mis küll
märgistamata.
Teine võimalus jõuda
Aardla tänavale välja on
valgustamata autotee,
mille liikluskoormus järjest kasvab. Lubatud on
ka suurte veokite läbisõit
hoolimata tee tegelikest
võimalustest. Pöördel
Aardla tänavale tekib veokitel takistusi, kui samal
ajal teine auto Laseri tänavale soovib pöörata, sest
nurk on liiga kitsas. Samal
ajal jalakäijana sellele nurgale sattudes pole ülekäigurajalt kuskile minna,
sest Laseri tänaval puudub
vähimgi kõnniteeriba (ühel
pool porine põld, teisel
pool laiutavad põõsad).

Siim Mitt
tee-ehituse peaspetsialist
Laseri tänava piirkonnas
tehnovõrkude ja teetööde
kavandamiseks on koostamisel vastav eelprojekt,
millega määratakse töömahud ja tehnovõrkude
ning teerajatiste paiknemine. Teadaolevalt toimub
lähialas mitmeid arendustegevusi, mille tõttu
on piirkonnas ehitustööd
ja liikumas ehitustehnika.
Enne plaaniliste arenduste valmimist ei ole otstarbekas infrastruktuuri täies
mahus välja ehitada. Taristu väljaehitamine toimub
lähiaastatel vastavalt linna
rahalistele võimalustele.
Arendatavate uuselamurajoonide piirkonnas on
paratamatu, et ehituse ajal
on teatavad ebamugavused. Samas sellest tuleb olla
teadlik ja arvestada piirkonda kinnisvara soetamisel.
Allikas: Tartu LV

PUBI MEELITAS
Stalini mõtteteraga
Sügisel keskväljakul avatud baari RP 9 kaunistas
pool aastat Jossif Stalini
tsitaat, mis kriitikatulvas
viimaks siiski eemaldati.
Ristiisa, Big Beni ja Pahade
Poiste kõrtsipere noorima liikmena sündis aadressist inspireeritud RP 9 Taaralinna septembris, kattes seinad Pahade
Poiste eeskujul suurkujude legendaarsete tsitaatidega. Voltaire’i ja Aristotelese kõrval leidis baarileti kohal nähtavaima
võimaliku positsiooni ka Nõukogude Liidu „suureks teinud“
Jossif Vissarionovitš Stalin
tõdemusega „Revolutsiooni ei
saa teha siidikinnastes.“. Tõsi,
otsekui punakuradi räigust
pehmendades säras klientidele
ingliskeelne nimekuju Joseph.

Otsetee kaposse
Kommunismiohvrite ühingu Tartu Memento esimees
Enn Tarto sõnas, et represseeritutele on selline asi ülimalt
solvav ja mõnitav, Eesti riigile
aga väga ohtlik.
„Tuleks kutsuda politsei ja
pöörduda kaitsepolitseisse.
Sarnase juhtumi puhul Rakveres alustas politsei väärteomenetlust avaliku korra rikkumise paragrahvi alusel,“ viitas
ta värskele uudisele, kus seni
tundmatu vigurvänt punaväelaste mälestussambale Adolf
Hitleri pildi asetas.
Aastakümneid „Müstilises
Venemaas“ Stalini fenomeni
rahvale selgitanud David Vseviov tõdes, et nii see juba on,
et Hitleri tsitaatide kasutamine leiab reeglina üldist hukkamõistu, Stalini puhul vaid
üksikute inimeste pahameelt.
„Ega muud, kui selle koha külastamisest loobumist, ei oskagi soovitada,“ lausus ta.
Muu hulgas Eesti kommunistidest kirjutanud ajaloolane Jaak Valge märkis samas,
et ei Stalini ega Hitleri avalikus kohas eksponeerimine ei
anna tunnistust heast mait-

Registreerumine:
www.rahvaylikool.ee, tel 53 486 443, ena@rahvaylikool.ee

70 033 euro eest võtab Eesti Teed ette Jalakakuru põik,
Kibuvitsa, P. Areni, Purpuri, Kraavikalda (Metshaldja-Näsiniine), Lumimarja,
Supelranna, Ranna pst (Ranna pst 25 - Rannakajaka) ja
Võru 15 tupiku kruusateede
pindamise.

sadat erinevat soomlast ja
nende jälge Eesti ajaloos ja
tänapäevas.

Ihaste ratturitele
Lähinädalatel algab Ihastes
3,2-kilomeetrise Hipodroomi – Kasesalu - N. Triigi - H.
Mugasto - Pallase pst kergliiklustee ehitus ja linnaosa
läbiva Kasesalu tänava rekonstrueerimine.

Kaks ühe hoobiga

sest ega kaaskodanike tunnete arvestamisest, aga selle
keelustamine või sellest suure
numbri tegemine ei ole samuti
asjakohane, sest tugev kodanikuühiskond suudab ennast ise
reguleerida.
„Stalini ja Hitleri ideedel ei
ole tänapäeva ühiskondades
mingitki poolehoidu ning seda
ei saa ka tekkida, aga keelustamine annaks justkui märgi,
et me kardame, et selline poolehoid võiks tekkida,“ arutles
ta. „Kellele ei meeldi, see sealt
baarist ka lahkub, ning oletan,
et neid on märksa rohkem kui
neid, kes sinna baari just seetõttu lähevad.“
Ka Eesti lähiajaloo spetsialist Küllo Arjakas soovitas
suhtuda olukorda rahulikult,
kuivõrd nimetatud tsitaat on
kõigest üks teiste seas, olgugi
silmatorkav. „Küllap erinevad
tsitaadid ongi selle baari sisekujunduse üheks elemendiks,
mida ma ei pea asutuse otseseks reklaamiks,“ lisas ta.

Tähelepanu
püksiaugule
Linna kõrgeima poliitilise kaliibriga ajaloolane Aadu
Must nii tagasihoidlikuks ei
jäänud. „Selle väljendi taga on
üsna otseselt ju terrori, mõrvade ja vägivalla õigustamine,“ li-

sades, et baari loodud konteksti
harva külalisena ta siiski ei tunne. „Võib-olla on kogu kõrts kujundatud näiteks põrguks, kus
kõik pahad katlas koos? Või ei
oska omanikud võõraid keeli?
Loodan, et see rumal loosung
on enne maha võetud, kui mina
seda lugema jõuan.“
RP 9 omanik Kalle Tammeorg otsustaski Musta soovi
viivitamatult täita, veeretades
süü kujunduse autorile, reklaamifirmale Elixir. „Olen nendega varemgi pahandanud – üldse
on seda inglise keelt meil väga
palju,“ sõnas ta. „Sisuliselt võib
Stalini väide ju tõsi olla, kuid
kriitika selle kohta on jumala õige. Ise ei taibanudki kohe,
kahju, et nii läks.“
Tammeorg lubas veel, et diktaatori pöördumist hakkab
asendama Platoni tsitaat „See
oli tark mees, kes leiutas õlle“.
Üldse võiks omaniku hinnangul edaspidi pilgud rohkem
antiikaega pöörata. „Alati on
tore, kui keegi vigadele tähelepanu juhib, muidu istud oma
mätta otsas ega märkagi kõike,“ selgitas ta. „Olen alati rõhutanud, et kui seisad raekoja
purskkaevu ääres, püksiauk
lahti ja käed puusas, siis sõber
võiks seda ikka kohe öelda,
mitte kuu aega hiljem.“
KAUR PAVES

• oma soovide ja vajaduste tundmaõppimine,
eesmärkide seadmine ning saavutamine;
• ladus koostöö tegemine;
• inimeste tõhus mõjutamine ja eneseesitlemine.

Koolituse maht: 48 tundi,
toimub 2-3 korda nädalas
kl 17–20.30 ja kahel
laupäeval kl 10–15

Läheb pindamiseks

ideed on kahe esimese nädalaga esitatud seekordsele
kaasava eelarve mõõduvõtule. Kaasa saab ideekorjes
lüüa veel kuni 6. maini.

Minu arenguvajadused, meeskonnas
töötamine ja mõjutamisviisid:

Sihtgrupiks on madalama haridustasemega inimesed,
kes: töötavad vähe tasustatud ametikohtadel või on
55–64-aastased nii hõivatud kui majanduslikult
mitteaktiivsed või on väikelastevanemad.

LAUSEGA
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TASUTA KOOLITUS
Tartu Rahvaülikoolis
14.05–14.06

Tule ja õpi, kuidas viia ellu oma unistused!
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Sellises mõõdus
kaastundeavaldus, surmateade või mälestuskuulutus
maksab Tartu Ekspressis

12 eurot

kuulutus@tartuekpress.ee
730 4455
Ülikooli 1, Tartu

Ööl vastu 27. aprilli löödi
Kaunase puiestee kortermaja ees 25-aastast meest, kes
pidi esmaabiks traumapunkti
pöörduma. Ühtlasi ilmnes
aga, et kannatanult varastati kähmluse ajal ka iPhone 7
mobiiltelefon.

Perenaine tuleb
Reedel annab president
Kersti Kaljulaid haridusministeeriumis üle ajalooalaste uurimistööde auhinnad.
Lisaks külastab president
päeva jooksul Talvikese külas asuvat Andre juustufarmi ning Ülenurme pere- ja
noortekeskust.

Soomlaste estofiilia
Täna kell 12.30 tutvustatakse
Eesti Üliõpilaste Seltsi maja
(Tõnissoni 1) Soome toas
veebigaleriid „Estofiilia 100“,
mis demonstreerib Soome
suursaatkonna kingitusena

SÄHVATUS

Nähtavust küll
58% Tartu Ekspressi kodulehel hääletanuist pidas
mälestusväärseimateks avalikeks koosolekuteks loomakaitseorganisatsiooni MTÜ
Nähtamatud Loomad korraldatuid.

Kõrge lend
Eile kell 10 kukkus lastekliiniku neljandal korrusel asuva
palati rõdult alla 15-aastane
neiu, kes viibib praegu üliraskes seisundis kliinikumi arstide hoole all.

Vastukaaluks
langetustraktoritele
Ligi 50 jütsi Hansa ja 25 Kivilinna koolist istutab täna-homme Tartumaal Kastre
vallas kokku 4500 puud.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

VIHATUD HARULDUS: siinmail üliharuldane, vaid
kümmekonna haudepaariga esindatud toonetutt
(rahvasuus märkimisväärse haisu tõttu tuntud ka
sitase rästa ja surmakäona) ilmutas end Elva vallas.

LAUREN WILLIAMS
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Palametsa
pajatused
467.

Luulur taidleb raeplatsil
Pea terve suve võib keset
päeva linna keskväljakult
leida häälitsusgeeniuse
Jaan Malini, kes omalaadse ettevõtmisega
vabariigi esimest sajandit
meenutab.
K i r ja ndu sr i ngkond ades
Luuluri nime all ilma tegeval
Malinil on kavas alates 1. maist
sajal päeval järjest pärast keskpäevast kellamängu lugeda
raekojaplatsil 10-15 minutit
luulet kõigile, kes kuulama
vaevuvad. „Nendel päevadel,
kui mind isiklikult kohal ei
ole, püüan korraldada mõne
sõbra või kolleegi seda ülesannet täitma. Ükski päev vahele
jääda ei tohiks,“ rõhutas ta.

Alati tarvilik

Ega huvitunud ülemäära oma üürnike
eraelust, nagu see
mõnelgi teisel pansionipidajal kombeks oli.

Kes on Malini salapärane
järgijaskond, jääb esialgu varjatuks. Võib vaid eeldada, et
luulelugemisvõistluste ehk
luuleprõmmide korraldamisega nii meil kui piiri taga kuulsust kogunud Malinil toetajatest puudust ei tõuse. On ju
tema eripärane, intensiivsete
grimasside ja žestidega saadetud lalisev esinemisviis, mida
mees ise häälutuseks nimetab,
oma unustamatuses suisa legendaarseks saanud. Pole sugugi välistatud, et häälutusi
võib näha-kuulda ka mõnel
tulikuumal suvepäeval suud-

Pingeline põhitöö Malinil keskväljaku-performance’i tõttu tegemata ei jää. 
levate tudengite purskkaevust
möödudes.
Malini sõnul on tema algatuse mõte imelihtne – see on
tema ja tema sõprade kingitus
saja-aastasele Eestile. Tõepoolest, numbrimaagiaga vallatlevate kinkide tegemiseks
koduvabariigile on üles kutsutud suisa riiklikul tasandil
ning üle kogu maa on sellest
ka igakülgselt kinni haaratud.
„Kui see lause hämaraks jäi,
siis ma arvan, et pole rohkem
mõtet teiega rääkida,“ vihjas
Malin.
Kas ja kuivõrd on väärikas
eas kodumaal aga Malini etlemist tarvis? „Mida on Eestil
üldse vaja, mida on kellelgi
üldse vaja?“ pareeris luule-

heeros vastuväite. „Minu arust
on see küll sageli ja paljudel
juhtudel hoopis hämaram ja
suurema küsimärgi all kui antud juhul.“

Poest ei osta
Malin tõdes, et ehkki tema
lootus võib muidugi osutuda
sinisilmseks, paneb ta oma
panused ometi võimalusele, et
tema aktsioon kujuneb mingil
määral kirjanduse ja kultuuri
propagandaks. „Ükskõik, kellele me kingituse teeme, kõige
parem on seda teha ikka ise,
just nii, nagu me kõige paremini oskame,“ kinnitas ta. „Mitte
ei lähe poodi ega osta sealt.“
Luuletuste teema pole eestvedaja väitel kindlaks määra-

SPORDITÄIKA
5/5/2018
kell 12-16

MIS? Spordiriided ja -tarbed otsivad uut
omanikku!
KUS? Spordimuuseumi esisel alal
(Rüütli 15, Tartu)
KES? Oodatud on kõik taaskasutuse
huvilised!
www.spordimuuseum.ee

KAUR PAVES

tud, see on iga artisti enda valik. Roppusi kindlasti ei kõla,
kuid kohustulikuks pole muudetud ka patriootlik alatoon.
„Midagi sellist, mida oleks
piinlik lugeda, ma loomulikult
ei esita,“ lubas Malin.
Fännid võivad küll muretseda, et igapäevase esitluskohustuse pärast kunstniku muud
väljundid unarusse jäävad,
kuid kinnitama ega ümber
lükkama ta seda ei tõtta. Kas
siis Malinil oma ajaga muud
teha polegi? „Sellised küsimuseasetused mulle ei meeldi ja
ma lõpetan kõne.“
KAUR PAVES

REKLAAM
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Eksklusiivne ja kordumatu
spordiloo ekskursioon

TAGASIVAATE NELJAPÄEV
Igal neljapäeval
kell 17.15 - 18.00

Pilet 2€

Rüütli 15, Tartu
www.spordimuuseum.ee

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

Tartu Rendibuss

2017. ja 2018. a. sündinud lastele on

BUSSI RENT al 50 €

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

Tiibeti, Tandoori ahju ja India restoran

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

tu

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

Tel 5668 3044
740 1606
Küüni 5b, Tartu

2018
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VABA AEG

TEATER
SADAMATEATER
5.05 kell 19 Härra Biedermann
ja tulesüütajad
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mann ja tulesüütajad

10.05 kell 19 Hedda Gabler

13.05 kell 16 Härra Biedermann ja tulesüütajad

11.05 kell 19 Mees, kes teadis
ussisõnu

VANA ANATOOMIKUM

12.05 kell 19 Öökuninganna

13.05 kell 20 Vaim masinas.
G. F. Parrot
VANEMUISE TEATRI
SUUR MAJA
8.05 kell 12 Lapsepõlvebänd
10.05 kell 19 Hüljatud
11.05 kell 19 Hüljatud

6.05 kell 16 Kalevipoeg

12.05 kell 19 Viini veri

8.05 kell 19 Laineid murdes

13.05 kell 16 Faust

9.05 kell 19 Härra Biedermann
ja tulesüütajad

VANEMUISE TEATRI
VÄIKE MAJA

11.05 kell 13 Päästame ema

4.05 kell 19 Mees, kes teadis
ussisõnu

11.05 kell 19 Ükssarvikute
farm
12.05 kell 19 Härra Bieder-

5.05 kell 19 Noorte koreograafide õhtu – Avarus /
Open Space

EHITUS

KONTSERT
ATLANTISE MAJA
5.05 kell 23 Shanon
EESTI RAHVA MUUSEUM
3.05 kell 19 Kammerõhtu

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

5.05 kell 14 Happy Big Band
Weekend
5.05 kell 16 Regilaulutuba
5.05 kell 19 Indrek Vau (trompet) ja Peep Lassmann (klaver)
6.05 kell 13 Happy Big Band
Weekend

Ehitus- ja remonttööd. Katused,
puitfassaadid ja üldehitustööd.
Töödele garantii. Tel 5662 9930.
Ehitus, remonditööd ja elektritööd. Tel 5683 5395,
Siseehitus@gmail.com
Elektritööd eramajadele ja vajaminev dokumentatsioon.
Tel 5345 3303, www.elektest.ee
Elektritööd. Tel 551 5988.

8.05 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund
ROCK & ROLL
11.05 kell 21 Pööloy Gläänz
TARTU LINNAMUUSEUM
12.05 kell 16 HELIjaKEEL
2017/2018. EV 100. Õpetajad
TARTU II MUUSIKAKOOL

Katuse- ja fassaaditööd, vundamentide remont ja soojustamine,
vihmaveesüsteemid.
Tel 5649 4929.
Katuste ja puitfassaadide ehitusja remonditööd. Tel 515 7062.
Korstna ja katuse ehitus.
Tel 5625 1750, tomeli.ee
Plekksepatööd: Ringtee 1, Tartu.
Tel 517 2156, plekksepp@hot.ee
Siseviimistlus, plaatimine,
akende ja uste paigaldus. Töödele
garantii. Küsi lisa. Tel 5682 6698,
medrexteam@gmail.com

4.05 kell 15 Maria Magdik

5.05 kell 21 Öölaulupidu

13.05 kell 15 Noorkuu
VANEMUISE
KONTSERDIMAJA
4.05 kell 19 Elmira Darvarova
(viiul, USA) ja Vassili Lobanov
(klaver)

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.

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

MÖÖBEL
Mööbli komisjonimüük Puiestee
114, avatud E-R 9.30-17, L 10-15.
Tel 5569 3580.

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.

22. mail algab Tartus kursus tõstukijuhtidele (aku, auto, teleskoop,
hüdro, frontaal). Tel 444 5866,
523 1883, kit.cut.oy@gmail.com

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

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

KINNISVARA MÜÜK

Koerte pügamine ja hoidmine.
Tartus ja lähiümbruses.
Tel 5559 6964.

Talukoht koos maaga alates viiest
hektarist. Hooned võivad vajada
kapitaalremonti. Tel 501 9917.

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

Liiv, kruus (veoga, 15 t).
Tel 5602 7200.

LOOMAD

Talu või maamaja. Võib pakkuda
nii korralikku kui ka renoveerimist
vajavat. Tel 522 5495.

Tänavakivi paigaldus ja parandustööd. Tel 5593 6336, Margus

MATERJAL

Puitbrikett ja pellet 6 mm.
Tel 511 9783.

Maja või pool maja Tartus. Vajadusel pakkuda 2-toal mug korter
+ komp. Tel 5817 2199.

KOOLITUS

TARTU LUMEPARK

TARTU ÜLIKOOLI AULA

Suur majakarp Ülenurmes Tartu
mnt 42a (eh 2008. a, üp 326,6 m²,
krunt 1843 m², elekter, vesi, kanalisatsioon, 174 900 €). Kutseline
maakler Sirle Uiga, tel 526 4198,
786 8085, www.aadlivillakv.ee

Garaaž Tartus. Kõik pakkumised
oodatud! Tel 5363 4295.

JAANI KIRIK

4.05 kell 18 maestro Paul Mägi
meistriklass

Küttepinnud (kask, lepp, haab, 3 m
pikkused, 20,5-ruum). Rohkem infot kipetransport.ee. Tel 526 1028.

Kinnistu Tartu piirist 10 km (4600
m²). Õhtuti tel 522 6196.

1-3-toal remonti vajav korter
Tartus. Tel 5917 3602,
e-post: tartu@solo.ee

11.05 kell 19 kontsert Emade
päev. Esinevad Liisi Koikson ja
Mari Jürjens

4.05 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund

3-toal keskküttega korter Veerikul (heas korras, 50 900 €).
Tel 5664 8006, kaupo@kupits.ee

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

Ehitus - renoveerimine vundamendist katuseni. Projekt.
Terviklahendused. Garantii.
Tel 504 0334.
Ehitus ja remont, puitfassaadid,
katusetööd, plaatimine, maalritööd, siseviimistlus.
Tel 5332 3648.

4.05 kell 19 Tõnis Mägi autorikontsert Jäljed

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

Raamatupidamise ABC algajale
ja alustavale ettevõtjale (7 päeva)
21.05–08.06.2018 Tartus.
Tel 744 9604, monika@juunika.ee,
www.juunika.ee

Suur valik bürootoole ja abivahendeid. Tel 5853 5601,
info@bürootoolid.ee,
www.bürootoolid.ee

PAKUN TÖÖD
Aknatootja OÜ Finak (Tartumaal)
pakub tööd puidutsehhi töölisele.
Tel 730 3465, ira@finak.ee
CE-kategooria autojuhile Eesti-Euroopa-Eesti. Tel 501 9412.
Eritellimusel mööblit valmistav
firma vajab kvalifitseeritud tislerit.
Nõutav erialane töökogemus.
Tel 511 1823, info@mipla.ee
Haljastus- ja teetöölistele,
Bobcat-laadurijuhile.
Tel 504 8778, 737 1770,
info@greeny.ee

KÜTE

12.05 kell 19 Helisevad
šedöövrid Kadriorus. Liigutavad lood
Härrasmeeste klubi Casanova
Tallinna vanalinnas pakub neidudele tööd klubis hostessina/
postitantsijana. Töö lihtne, lõbus
ja tasuv! Klubi poolt ka elamispinna
võimalus kui vaja. Kandideerimisel
palun lisa foto endast. Klubi töötab
kolmap-laup. Tööst lähemalt:
info@casanovaclub.ee

NÄITUSED
ANNELINNA RAAMATUKOGU
kuni 10.05 harrastuskunstnik
Maie Alumaa akrüülmaalide
näitus
LINNARAAMATUKOGU
kuni 19.05 Made Balbati näitus
Illustratsioonid

1-toal korter Mehikoormas (38,9
m², 1. k, tühi, vajab osal remonti).
Tel 5841 7373,
sirje.kaur@gmail.com

kuni 19.05 Made Balbati näitus
Raamatukujundused

Kasepind 30, 40, 50 cm. Vedu,
tšekk. Tel 5594 7098.
daago@hot.ee

kuni 19.05 Valev Eleranna
maalinäitus Alge

kuni 4.05 näitus Kaks pilku
Tiibetile

Metsaveoautojuhile.
Tel 5348 8511, info@metsavedu.ee
Valve- ja turvatöötajatele suvistel
väliüritustel. Sobib lisatööks. Tel
5552 4730, www.aressecurity.ee

kuni 20.05 Tartu lastekunstikooli õpilaste näitus Kirjanikud
TAMMELINNA
RAAMATUKOGU

Lastehoid otsib lapsehoidjat (vajalik kutsetunnistus).
rukkihoid@gmail.com

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.

Kasumetsa küttekontor. Erinevat
sorti kvaliteetsed küttepuud
veoga. Tel 529 2305, 734 9800,
www.kasumetsa.ee

Sa Aarike Hooldekeskus pakub
tööd hooldustöötajale. Palume
kohapeale tutvuma tulla ette
helistades 511 6113 või 735 1534,
aarike@aarikehk.ee

REKLAAM
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Aknad vajavad pesemist ning
sooviksid abi? Teenindame
korvtõstukiga nii era- kui äriklienti.
Helista tel 5645 7445.
Töömahu suurenemise tõttu
otsime Tartusse eritööde puhastusteenindajaid ning Nõo valda
objektivanemat ja päevaseid,
õhtuseid ja hilisõhtuseid puhastusteenindajaid. Tel 5885 9155,
anneli@krausberg.ee

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

Vajatakse abilist laatadel.
Tel 5649 4979.

Boilerite puhastus, veemõõtjate
vahetus, san-tehnilised tööd.
Tel 5646 9025, 734 8044.

Vajatakse hooldajat naisterahvale
Tartus Annelinnas. Tel 5565 9032.

PÕLLUNDUS
Hobusesõnnik (80 l kottides, 5 €
kott, 3-5 a seisnud kõdusõnnik,
Tartu piires vedu tasuta).
Tel 5647 6281.
Toidukartul (Gala, Laura, Viveta,
Flavia, 25 s/kg kojutoomisega).
Tel 5300 3523, peeter4808@hot.ee

Ehitus ja remont, katusetööd,
puitfassaadid, plaatimine ja
maalritööd. Tel 5332 3648.
Ehitus-, katuse-, remondi-,
viimistlus- ja lammutustööd.
Töid teeme üle Lõuna-Eesti.
Tel 5858 6953.
Elektritööd. Helista julgelt!
Tel 5687 2020.
Elektritööd. Tel 5609 3099.

Fassaadi soojustus- ja viimistlustööd. Tel 5687 6112,
www.armorfassaad.eu

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

KUULUTA TARTU SUURIMA
TRÜKIARVUGA AJALEHES

Fekaalivedu (kuni 10 m³). Tellimine
tel 52 111 25,
meitman.ou@gmail.com

BÖRS

1.20 €
2.70 €

10.80 €
Hinnavõrdlus tugineb väljaannete kehtival hinnakirjal

tartuekspress.ee/kuulutused
kuulutus@tartuekspress.ee
Muru niitmine ja trimmerdamine.
Tel 5332 3648.
Fekaalivedu, survepesu, ummistuste likvideerimine. Tel 558 8811,
www.fekto.ee.

Salvkaevude kaevamine, puhastamine, süvendamine ja remont.
Rõngaste vahetamine ja kaevupealsete ehitus. Tel 5840 0240.
Santehnilised tööd, boilerite
puhastus, katelde paigaldus.
Tel 521 7400, 5453 9019,
info@rodemiir.ee

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

Muru õhutamine, samblatõrje,
viljapuude ning hekkide lõikus.
Kõik aiatööd ühest kohast!
Tel 5346 1476, info@niitmine.ee

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

Pakume ettevõtetele ja asutustele tasuta vana elektroonika
äravedu. Töötame üle Eesti. Omame jäätmete käitlemise luba. Ise
tuleme, tassime ja veame. Kuulutus
ei aegu! Tel 5676 4964,
vanaelektroonika@hot.ee

Septikute ja kaevupumpade
müük ja paigaldus. Tel 5306 5322,
info@reovesi.ee

Piduritööd Tartus, soodsad varuosad! Jalaka 77 boks 11, tel
55 949 549, veljed24@gmail.com

Survepesuritööd Tartumaal. Tel
527 6161, info.akpluss@gmail.com

Pottsepatööd. Tel 507 9037.
Puujuuksur hooldab Su viljapuud, hekid ja ohtlikud puud.
Tel 5699 9884, laur@puujuuksur.ee
Jalgrataste müük, hooldus ja
remont. Master Sport OÜ Tartus
Aardla 6b, tel 659 1109,
info@mastersport.ee,
www.mastersport.ee
E T K N R 10.00 - 18.00 Telefon: 765 4202
Aadress: Ringtee 1, TARTU

HAUAPIIRDED VAASID PINGID

Katuse pesu ja värvimine, käiguteede müük koos paigaldusega.
Tel 5565 0673, info@sunluna.ee

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 €!

Raamatupidamisteenus väikefirmadele, korteriühistutele,
aastaaruande koostamine.
Küsi infot või pakkumist telefonil
5837 1411 või meili teel: vardaou@
gmail.com. Varda OÜ
Raamatupidamisteenus, riigihangete koostamine. Tel 5361 8144.
Rakkekaevude kaevamine, puhastamine ja remont.
Tel 5638 1774.

OST
Erinevate kollektsioonide ost mündid, märgid, fotod, õllepudelid, paberrahad jm! Tel 5649 5292.
Uus vann vanasse vanni, garantii
3 a. Lisainfo tel 503 1943,
www.vannvannis.ee.

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

Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.

Kasutatud raamatud. Ka nõukogude perioodist. Tel 734 1901.

Veoteenus. Hüdrotõstuk, kallur.
Tel 507 9037.

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

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

TERVIS

Astma, bronhiidi, ninakõrvalurgete, neelupõletiku, nohu ravi
soolakambris. Anne 44,
tel 5353 0118.
Idamaised ilu- ja tervisetooted
(näokreemid ja -maskid, juusteja kehahooldus, valuvaigistavad
plaastrid ja salvid). Kivilinna
Konsumis (Jaama 173) E-R 10-18.
Tel 5809 3204.

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

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.
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.
Vanad raamatud, postkaardid,
fotod, maalid, graafika, mündid, paberraha, mööbel, nõud,
samovarid, merevaigust ehted,
märgid, medalid jne.
Tel 5829 9810,
kristiinas95@gmail.com

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

Tooner, tint, täitmine. Printerid,
müük, remont. Raekoja 13, Tartu,
tel 744 1100, futari.ee

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

Ostan vändaga grammofoni,
vanu grammofoniplaate, postkaarte, fotoalbumeid.
Tel 5590 6683.

MÜÜK

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

Uued paberi- ja papigiljotiinid
soodsalt kaupluses Sahtel Aardla
27. ewaste.inc2012@gmail.com
Uus Tiki haagis (3,5 x 1,5 m, kv
1561, kõrgendus, tent, lehtvedrusillad, 2300 €). Tel 5348 8766.

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

TEENUSED

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

Soodushinnad Mitsubishi ja Daikin õhksoojuspumpadele! Tiigi 57,
Tartu. Tel 5623 7113.

Salvkaevude kaevamine, puhastamine ja remont. Tel 5679 3951.

PALJU SEE
KUULUTUS MAKSAB?

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

Muru niitmine ja trimmerdamine.
Gramina OÜ, tel 5341 2026,
517 5309, www.gramina.ee

Tindid, toonerid, kontoritehnika
hooldus ja remont. Parima hinna
garantii! Tel 5853 5601, info@
kontoriabi.ee, www.kontoriabi.ee

Rehvivahetus Tartus Jalaka 77,
boks 11. Tel 55 949 549,
veljed24@gmail.com

Selles kuulutuses on 90 tähemärki.

Pakume tasuta riideid ja jalanõusid 12. mail Tiigi 55, Tartu, Tartu
Laste Turvakodu

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

Kutsu korstnapühkija juba kevadel. Helista TahmaToomasele tel
53 474 363. www.tahmatoomas.ee

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

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

Odavad rõivad Kastani 121. E-R
10-18, L 10-15.

Autoremont Tartus Jalaka 77 boks
11. Tel 5594 9549,
veljed24@gmail.com

Motoplokk Neva NB1 (komplektne – haagis, niiduk, ader, freesid,
käru). Tel 529 3870.

Korstnate ehitus ja remont koos
vajalike plekitöödega. Tel
5618 9517, 5624 0880, joosep.sepp@
mail.ee, marko.kukk.004@mail.ee

Autoelektritööd Tartus Jalaka 77
boks 11. Tel 55 949 549,
veljed24@gmail.com

RIIDED

SÕIDUKID

Korstnapitside ja moodulkorstnate ehitustööd. Tel 5557 9399.

trükiarv minimaalselt 20 400
KÕIGE ROHKEM
KÕIGE SOODSAM

Aitame puhastada Teie aeda
vanarauast täiesti tasuta.
Tel 5376 2014.
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Arvutite ja lisaseadmete müük,
hooldus, remont. SAT- ja digi-TV
seadmed. E-R 10-18, L 10-15,
Vanemuise 43, Tartu, tel 776 3230,
tartu@digimarket.ee,
www.digimarket.ee

Vanad Vene käivitid, el-plaadid,
detailid, mõõte-, side- ja militaarelektroonikat. Tel 5197 3129,
ewaste.inc2012@gmail.com

VABA AEG
Lauatennis Visa spordihallis.
Tel 557 7677.
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REKLAAM

Neljapäev, 3. mai 2018

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

€

289

€

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!

399

149

€

€

KASUTATUD KODUMASINAD

l KÜLMKAPID

al.

є

l SÜGAVKÜLMIKUD

269

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!

