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Pandimaja röövlid kohtupingis
uudised

Märjalt kuiva
jalaga linna

Sel nädalal startinud ehitustööd Viljandi
maantee alguses jõuavad lõpule novembris ning lähevad maksma 4 miljonit eurot.
Märja-Rõhu 4,8 km teelõik saab rekonstrueerimise käigus kompleksstabiliseeritud
aluse ning kahekihilise asfaltkatte. Ilmatsalu
jõele rajatakse senise truubi asemel torusild.
Märjal asuvast Aretuse tänavast kuni
Külitse-Haage teeni rajatakse jalgtee. Kokku
tehakse objektile jalgteid 2,8 km pikkuses.
Liiklus on Märja-Rõhu teelõigul häiritud
kuni sügiseni ning töötsoonis reguleeritud
fooride või reguleerijatega. Töid teostatakse
lõikudena ja poole tee kaupa. Torusilla ehituse ajaks rajatakse lokaalne ümbersõidutee.

Kelmid liikvel
Politsei sai eile teateid selle
kohta, et Tartus ja Viljandis on nähtud inimesi, kes
püüavad inimestelt raha
välja petta. Politseile saabus
kõne kodanikult, kes teavitas, et Küüni tänaval liiguvad
kaks tõmmut isikut, kes on
väga pealetükkiva käitumisega.
Isikud väidavad, et koguvad annetusi kurtide ühingu jaoks, samas on teada, et ühingul
taolist aktsiooni käimas ei ole. Teataja sõnul
kelmid eesti keelt ei kõnele, kuid annetuste
leht, mille abil laste jaoks raha küsitakse, on
eestikeelne.
Politsei paneb inimestele südamele, et
nad oleksid ettevaatlikud ning ei loovutaks
kergekäeliselt raha. Politsei palub kõigil, kes
kelmidega kokku puutuvad, teatada sellest
kohe telefonil 110.

Kirikute öö
24. mai õhtul on rahvusvahelise kirikute öö
ürituse raames kella kuuest kuni südaööni uksed huvilistele avatud ka tosinal Tartu
kirikul ja Pühima Neitsi Maarja Pärispatuta
Saamise Õdede kloostri kabelil.
Aasta eest, mil kirikute ööd esmakordselt
Tartus peeti, oli külastajaid pühakodades
7000 ringis. Korraldajate sõnul on õhtu
eesmärk julgustada kirikusse tulema neidki
inimesi, kes juhuslikult mööda jalutavad või
tavaliselt sisse astuda ei söanda.
Sel õhtul saab kiigata ka neisse ruumidesse, kuhu tavapäraselt ei pääse, nagu näiteks
kellatorn või krüpt. Saab küsida selgitust
religioossete riituste, ajaloo või kiriktarvete
kohta ehk kokkuvõtvalt kutsutakse kirikuisse uudishimutsema, et kaoks valearvamus,
justkui ei tohiks ilma kindla põhjuseta jumalakoja uksi kulutada.
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„Sõber tegi nalja, et me
võiks ka pandimaja röövida. Kui järgmine kord
rääkis, siis enam nalja ei
teinud. Sõitsime sinna,
lõin kirvega turvaklaasi puruks, krabasime
ehted, mündid ja mobiilid spordikotti.“

Aulis Bõstrov (vasakul) hoidis kohtusaalis suu kinni, Konstantin Mihhailovi
sõnul aga on varasem ülestunnistus temalt välja pressitud. 
Kaur Paves

„Olin kodus, internetis.
Pärast plaanisin minna lilli ostma, naistepäev ju. Pandimaja röövist ei tea mitte midagi.“
„Üks tuttav, kes on peaaegu
võõras, palus väikest autosõitu punktist A punkti B. Viisin
nad Soola tänavale. Ootasin
autos, saatsin sõnumit, midagi ei näinud. Viie minuti pärast
tulid, viisin nad tagasi. Röövist
sain teada mõned kuud hiljem
artiklit lugedes.“

Kriminaalne
naistepäev
Mullust naistepäeva Tartus
varjutas sünge uudis – kaks
maskides vene keelt kõnelenud meest röövisid Aleksandri tänava pandimaja. Müüja pääses kirvega relvastatud
kurjamite eest taharuumi peitu. Ehteid ja elektroonikat võtsid ootamatud külalised kaasa
4000 euro eest.
Mullu aprilli lõpul pidas politsei kahtlusalused kinni ning sel
nädalal tuleb kohtul eesotsas
Heli Sillaotsaga langetada otsus.
Ülesanne pole vist lihtsaimate
killast, sest kolme süüdistatava jutud kisuvad ise suundades
nagu luik, haug ja vähk.
Aulis Bõstrovi eeluurimisel
antud seletuste kohaselt käis
röövi idee välja tema sõber ja
toonane korterikaaslane Konstantin Mihhailov. Algul naljana. Töötu Auris võttis asja tõsiselt, „sest raha oli otsas“. Autojuhiks palgati viimase tuttav
Mark Semjonov, kes algul küll
kõhklema lõi, ent hiljem siiski
nõustus ohtlikus plaanis kaasa lööma.

Bõstrovi sõnul purustas
tema korterist kaasavõetud
musta kilekotti pakitud kirvega turvaklaasi, mida mõni päev
varem oli kohapeal uurimas
käidud. Pähe tõmmati Kostja sõbranna musta värvi sukkpükstest tehtud maskid. Tagasiteel antud sohvrile tasuks
paar mobiili, kaelakee, kõrvarõngad ja meenemünte.
Ülejäänud noos realiseeritud
suures osas mõni päev hiljem
Riia pandimajades. Üht-teist
tehtud rahaks ka Tartus. Näiteks Lõunakeskuse juveeliärisse viinud kuldketi müüki Mihhailovi pruut Viktoria.
Kohtusaalis keeldus mees
ütlusi andmast. Kõik Bõstrovi väited on kirja pandud eeluurimise ajal. Nende ettelugemise ajal prahvatas ta korra, et
tegu on täieliku jaburduse ning
valega, ent rohkem selgitada ei
soovinud. Bõstrovi minevikku
varjutab varasemast üks nap-

siõhtu Mustvees, mil klohmis
tema mahlapakiga minema
jalutanud alaealist.

Karjuv ebaõiglus
Sellele, et tegu on uurimisorganite suure lavastusega,
rõhub ka Konstantin Mihhailov. Mees, kes kahtlustuse järgi
osales ka Kuu pandimaja röövis 2011. aasta jaanuaris. Toona andsid Janis Miglans, Edgar
Marinov ja Artjom Artemjev end vanemate õhutusel ise
üles ning pääsesid tingimisi
karistusega. Mihhailov kuulutati aga tagaotsitavaks. Mees
ise tunnistab, et tunneb küll
mainitud kolmikut, ent röövis
ei osalenud ja sai sellest teada
alles siis, kui ühiselt Riiga sõideti.
Ka Aleksandri pandimaja puistamises pole tal süüd.
Varastatud asjad, mis tema
korterist leiti, toonud sinna

ia
aastoran
res

Mark Semjonov väidab, et
kaks kaaskahtlusalust on
talle sisuliselt võõrad.

Bõstrov. Semjonovit kohtab ta
kohtusaalis esimest korda elus.
Olgugi, et kõneeristuste põhjal on nad vestelnud korduvalt.
Asjaolu, miks Mihhailov on
mitmel korral enda süüd kinnitavatele paberitele alla kirjutanud, põhjendab ta uurijate
avaldatud karmi psühholoogilise survega. Süüaluse kirjeldused talle tehtavast ülekohtust
on sedavõrd emotsionaalsed, et

prokurör Tatjana Tamm peab
teda kurjustava klassijuhataja
toonil korduvalt korrale kutsuma.
Röövleid transportinud
Mark Semjonov vannub käsi
südamel, et teadnuks ta vaid,
kuhu duo teel on, poleks neid
eluski sõidutanud. Tookord
tundus vaeva eest lubatud 20
eurot nii hea tasuna, et küsimusi kuhu või mida tegema
sõidetakse, ei tekkinud. Üldse
on Semjonov õige teeotsa üles
leidnud. Maksis pisut enne
kohut Statoilist kümnel korral pihta pandud kütuse eestki ära.
Tegelikud röövlid üritavad
teda osaliseks rääkida vaid sel
põhjusel, et lisaks kriminaalkaristusele süüdlasi ähvardav
enam kui 22 000eurone kahjusumma kolme peale jaguneks.
Kohus langetab otsuse täna
pärastlõunal.
Rasmus Rekand
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lugeja kiri
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Ring FMil uus omanik
Jäätmejaam

lausega

Laisad saadikud

Linnavolikogu peatas reformierakondlase Hannes Astoki ja sotsi
Peep Petersoni volitused, sest
nad ei ole kolm kuud järjest istungitel osalenud. Asendusliikmetena said volikokku Helmer Jõgi ja
Juha-Matti Aronen.

pole varastele?
Kuhu saaks ära anda vana külmkapi
kell 11 päeval? Õige vastus on mitte
kuskile, sest Tartu jäätmejaamade
uksed avatakse äripäeviti alles kell 12.
Kas tõesti olen mina ainus, kes
mõnikord ka hommikupoolikul
majandab jäätmetega? Ja miks on
mõlemad jaamad avatud vaid õhtupoolikul – kas poleks siin targem
varieeruda? Kuhu peaks oma risuga minema – tõstma jäätmejaama
värava taha maha?
Kahetsusväärne, et tegelikult on
jaamas vastuvõttu korraldav inimene tööl ka varem ning ettevõtte
autosid vooris seal ka minu kohaloleku ajal sisse-välja mitu. Miks pole
siis võimalik linnakodanikul oma
suuremõõtmelist või keskkonnaohtlikku rämpsu ära anda. Mõni ime,
et metsaalustes või karjääriservadel
sedasi prügistamine kunagi ei lõppe.
Kuidagi nöökimise tunne tekib...
J.K

Ülle Mauer
linna keskkonnateenistuse juhataja
Tartu jäätmejaamad on avatud teisipäevast reedeni kell 12–18 ja nädalavahetusel kell 10–16.
36 tundi nädalas, mil jäätmejaamad on avatud, vastab ühe täiskohaga töötaja töötundide arvule. Jaamade haldamiseks kulutab linn aastas
27 000 eurot ja avamisaja pikendamine tooks kaasa kulutuste kasvu.
Oleme hoidnud lahtiolekuajad
ja kõik muud tingimused mõlemas jaamas ühesugused, et vähem
segadust tekitada.
Jaama tuleb töötaja varem kohale, kuna vajalik on jäätmeid sortida,
koristada, koostada aruandeid, korraldada konteinerite tühjendamist
vms. Sarnane on lugu ka kauplustes
– töötajad on kohal enne avamisaega, kuid külastajatele kehtib ikka
ametlik avamisaeg.
Elanikele soovitame, et planeerige jäätmejaama külastusi natuke ette ja uurige, mis aegadel on
jäätmejaam avatud.
Loodame, et toimetuse poole
pöördunud inimene ei lase oma
tujul väga langeda ja soovime teda
ikka sageli jäätmejaamades kohata.

11,5

miljoni euroga jäi Tartu linnaeelarve mullu kasumisse. Tulemus on
viimaste aastate parim ning ületab
tunamullust (4,3 miljonit) võimsalt.

Viimased kümme aastat
Tartus tegutsenud raadiojaama Ring FM senine
omanik Toomas Hoole
müüs oma elutöö Tallinna
ettevõtjale Alari Raidile.
Augusti lõpus 19. sünnipäeva tähistav ja sellest ajast enam
kui pool Tartus tegutsenud Ring
FM on oma leviala pidevalt laiendanud: algsele Võrumaa Mõksi
masti saatjale lisandusid aja jooksul Soinaste mast Tartus ning
Pärnu ja Tallinna teletornid.
Omaniku vahetusega kadus
Eesti ühel pikima ajalooga eraraadiojaamal viimane side KaguEestiga, mis seni oli püsinud veel
läbi Võrus elava Toomas Hoole.
Toimetusele teadaolevalt on Hoole raadiojaamale kosilast otsinud
vähemalt 2010. aasta lõpust saati ning tookord olevat Hoole jaama eest küsinud ei rohkem ega
vähem kui viis miljonit krooni.

Julged plaanid
Raadiojaama uueks omanikuks sai eelmisel nädalal mitmete ettevõtete juhatustes figureeriv ärimees Alari Raid, kelle tegevusaladena võib välja tuua nii
üle-eestilise välireklaami kui ka
mänguasjade müümise. Samuti on mees tegev toitlustamise
valdkonnas.
Vastne raadioomanik ütles, et
tema plaanid Ring FMiga on suured, kuid praegu on nendest veel
vara täpsemalt rääkida. „Meil
on plaanid teha raadiot natuke

paremaks, kui ta enne on olnud.
Eelkõige muusika näol. Ega seal
muud nagu suurt ei olegi, muusika on põhiline,“ ütles Raid.
Uue omaniku ja tallinlasena
peab Raid esimeseks eesmärgiks
levi suurendamist sellises ulatuses, et raadiot oleks võimalik
kuulata teel Tallinnast Tartusse
ning Pärnusse. Samuti Tartu ja
Pärnu vahel sõites. Raid tunnistas, et ambitsioonika plaani täideviimine võtab ilmselt omajagu
aega. „Nende sageduste saamine
pidi olema suhteliselt keeruline
ja raske, see võib kõik võtta palju aega,“ lausus Raid. „Üks asi on
see, mida me tahame, teine asi
see, mida me saame.“
Ehkki Raid on raadiojaama
ainuomanik, räägib ta tegijatest
tihti mitmuses. Seda põhjusel, et
iseennast peab ta Ring FMi juures pigem investeerijaks ja sisulised tegevused ning raadiojaama
arendamine on jäetud diskorist
tegevjuhi Tõnu Tiksi õlgadele.
Jaamast on lahkunud või
lahkumas mitmed vanad tuntud tegijad. Teiste seas suundus
uutele väljakutsetele Ring FMi
raudvara ehk jaamas algusaegadest peale helirežissööri tööd teinud Tiit Kõlli. Hoole juhitavast
raadiost lahkus (kuid naasis Tiksi kutsel) üheksa aastat Ringis
saateid teinud Kristjan Veedler,
hiljuti pani ameti maha ka viimastel aastatel hommikuprogrammis töötanud Ave Lillemäe.
Raid aga kinnitas, et vähemalt praegu pole töötajate rivis
muudatusi plaanis. „Hetkel jääb
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kõik kindlasti samaks, midagi ei
muutu. Eks seda ole näha, mida
tulevik toob,“ jättis ta otsad siiski lahtiseks.
See, kui palju raadiojaama ostmine Raidile maksma läks, jääb
aga saladuseks. „Küsida võib
ikka, aga vastust siit ei tule,“ naeris ta.

Langev reklaamiturg

Varas möllas Möllatsil
17. mail murti Tartu vallas Möllatsi
külas sisse ettevõtte territooriumil seisnud lintekskavaatorisse ja
varastati sellest diislikütust. Territooriumilt viidi minema ka kaks
akut, kassettraadio, padrunivõtmete komplekt ja nuga. Kokku
langes pahalase saagiks 1423
euro väärtuses kaupa.

Lennuõnnetus Tartus

Omaaegse Võru krapiraadio
helitehnik Toomas Hoole rajas
Ring FMi Võru kohaliku raadiona
1994. aasta suvel. Teadaolevalt sai
jaam 2008. aastal alanud majandussurutises tublisti kannatada.
„Tõenäoliselt oli 2010. aasta algus Ring FMile ajaloo raskeim,“ tunnistas Hoole Tartu
Ekspressile. „Raadio elab reklaamist, ent ettevõtjate turunduseelarved olid üle elanud suured
kärped. Kohati langes meie reklaamikäive ligi 50 protsenti.“
Nagu näitab viimane Ring
FMi omanikfirma OÜ Ajaga
Sammu esitatud majandusaasta
aruanne, teenis raadiofirma kahjumit nii 2010. (13 521 eurot) kui
ka 2011. aastal (10 571 eurot).
Kas majandusraskused oli
peamine põhjus, miks Toomas
Hoole oma elutöö maha müüs, ja
millised on mehe edasised plaanid, ei õnnestunud temalt küsida, sest Hoole sel nädalal ajakirjanike küsimustele vastamiseks
aega ei leidnud.
Maria Gonjak,
Vidrik Võsoberg
Lõunaleht

Tartu lennujaam, lennuliiklusteenindus, päästeamet, politsei ja
kiirabi lavastasid täna hommikul
Tartu lähistel Nõgiorul lennuõnnetuse. Õppuse stsenaariumi
järgi saatis reisilennuk välja hädasignaali ning kadus levist, purunes hädamaandumisel mitmeks
tükiks, tekitades tulekahju ja kesk-

konnareostuse, õnnetuses oli ka
inimohvreid ja kannatanuid.

Mänguasjamuuseumi
sünnipäev
Laupäeval, 25. mail kell 11 avab
mänguasjamuuseum oma 19.
sünnipäeva puhul tasuta uksed
kõigile suurtele ja väikestele külalistele, et ühiselt pidutseda koos
tordi, limonaadi, muusika, teatri,
meisterdamise ja mängudega.

Tagaotsitav kandidaat
Riigikogust arvuti varastanud ja
politsei poolt tagaotsitavaks kuulutatud Tartu tudengiaktivist Meelis
Kaldalu esitas skandaalist hoolimata oma kandidatuuri Eesti Üliõpilaskondade Liidu (EÜL) juhatuse
valimistel.

Kuninglik peadirigent
Vanemuise teatri peadirigent Paul
Mägi valiti Rootsi kuningliku muusikaakadeemia liikmeks. Varem
on eestlastest selle tunnustuse
pälvinud Arvo Pärt, Neeme Järvi,
Käbi Laretei ja Tõnu Kaljuste.

Uus automaattankla
Aadressile Võru 244 kerkivad automaattankla ja kahekorruseline toitlustus-, kaubandus- ja büroohoone. Ehitusalune pindala on 200 m2
ning juurdepääsud kavandatakse
Võru ja Ringtee tänavale.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee
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RUUMI POLE RAISATA: Sakala korporandid on jalgrataste parkimiskohtade puudusele leidliku lahenduse välja mõelnud.  Mari Mets
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Telli ja igal neljapäeval on Tartu Ekspress
Sinu postkastis.
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Palametsa
pajatused

Eksamitest eestiaegses ülikoolis
Loodusteaduslike ainete gümnaasiumiõpetajaks studeerinud Salme
Aul meenutas eksamite sooritamist 1930. aastatel.
Sessiooni eel kinnitas professor oma kabineti uksele teate:
„Eksam selles aines toimub sel kuupäeval sellest kellast selle kellani.“ Tudeng, kes tahtis eksamit teha, läks ja kirjutas ülesandmislehele oma nime. Nii kujunes vastajate järjestus. Eksamipäeva hommikul võttis õppejõud ukselt lehe ja hakkas selle alusel kutsuma
üliõpilasi vastama.
Kui aga lõid ettevalmistuse osas kõhklema, võisid tõmmata eelmisel päeval oma nime maha. Mingit numbrit sellest ei tehtud, sest
hiljem oli teisigi eksamipäevi, mil võisid professori palge ette astuda. Riskida ei tasunud, sest pärast kahte ebaõnnestumist tuli sul
valitud erialaga hüvasti jätta. Teoreetiliselt oli veel kolmas võimalus
– vastata karmi komisjoni ees,
Pidage nüüd ja
aga oma ülikooliajast ei tea ma
ühtegi taolist juhtumit. Tavalialati meeles, et
ne oli, et pärast kahte läbikukkasvatus algab isa- kumist loobus tudeng valitud
eriala õppimisest.
se valikust! Egas
Eksamineeriti õige mitmel
asjata võistle põd- viisil. Mõni õppejõud kasutas
pileteid, teine mitte. Esitas ise
rapullid innaajal
küsimusi. Piletis oli 3–4 teesarvi kokku raksa- mat. Võtsid sedeli ja tuli hakata
kohe vastama. Ettevalmistustades omavahel.
aega tavaliselt ei antud. Mäletan, et zooloogiaprofessor Heinrich Riikojal olid vastavalt õppeaine
osadele sinised, kollased ja valged piletid. Võtsid sinise paberilehe ja
hakkasid jutustama. Nähes, et oled selles vallas teadlik, ütles professor: „Hea küll, võtke teist värvi pilet!“ Võtsid, vastasid. Siis veel
kolmandat värvi ja eksam oligi tehtud. Riikoja kuulas tähelepanelikult ja teatas hinde: „Teie saate maxime!“ Või bene või sufficit. See oli
siis koolipoisi kolm. Non sufficit tähendas põrumist. Bene‘t professor tavaliselt ei pannud, see jäi tal nagu kahe põhihinde vahele. Küll
andis soovijaile võimaluse tulla uuesti eksamile hinnet parandama.
Lisan omalt poolt Riikoja eksamineerimise kohta kuuldud loo.
Riikoja pärinud naisüliõpilaselt lisaküsimusena: „Millest peab
algama järglaste kasvatamine?“ Ja kui neiu punastades kombineeris küll üht, küll teist varianti, öelnud professor õige dotseerivalt:
„Pidage nüüd ja alati meeles, et kasvatus algab isase valikust! Egas
asjata võistle põdrapullid innaajal sarvi kokku raksatades omavahel.
Ikka selleks, et pealt vaatavatele emasloomadele muljet avaldada. Ja
kui inimeste käitumist jälgida, eks ole siingi samamoodi. Ainult et
sarvedega pusimise asemel kasutab isane teisi viise oma võimekuse
demonstreerimiseks. Ja emane – antud juhul siis naisterahvas – vaatab ning valib.“
Tuleb meelde nüüdisaegne väljend, mille kohaselt olla luksusauto nii mõnelegi rikkurile eelkõige peenise pikendus. Seda muidugi
ülekantud mõttes. Kirjandusliku kujundina. Aga see-eest tabavalt.

Peipsi-äärne sibulatee
köidab ka väliskülalisi.
Mullu väisas piirkonda
võttegrupp Valgevenest. 
Erakogu

Teekond sibulate maale
Sibulatee lookleb mööda
Emajõe kallast ja Peipsi
äärt, läbides Alatskivi, Kolkja, Varnja, Kasepää, Kallaste
ja Vara, põimides läbi eesti
talupoja, saksa mõisniku
ning vene vanausuliste kultuuri.
Sibulatee nime kannab aga ka
kolm ja pool aastat sealkandis nii
Eesti kui väliskülastajatele turismiteenuseid pakkuv ettevõtjate võrgustik. Sibulateel tegutseb mitukümmend ettevõtet, kes
üheskoos tegutsevad selle nimel,
et igale külalisele tutvustada ehedat Peipsimaad. Koostöös hoolitsetakse selle eest, et igaüks saaks
elamuse kohalikust autentsest
elu-olust, leiaks endale sobiva
tubase või uhke öömaja ning saaks
kõhu täis kohalikust toidust.
25. ja 26. mail avavadki ettevõtjad uksed, et tutvustada
külastajatele tõelist Peipsiääre
elu ja enda igapäevaseid tegemisi. Igaühel on võimalus omal käel
ja oma maitse järgi proovida elu
Peipsi kalda elanikuna: seda nii
vene vanausulise, eesti talupoja
kui ka väärika baltisaksana. Ava-

missündmused on suures osas
prii sissepääsuga.
25. mail näitavad end lähemalt
siinsest kolmest kultuurist kaks:
eesti talupoja kultuur ja vene
vanausulised. Päev algab Kivi puhkemajades, kus soovijad saavad
vana eestlase kombel vibulaskmist
harjutada ning jätkub samas meeleolus Liivi muuseumis näidendi,
ringmängude ja hobusõiduga.

Vanausulised ning
kohalikud
Vanausuliste kultuuriga saab
tutvuda Kolkja muuseumis ning
Varnja elava ajaloo muuseumi
hoovis, kus parimad kokad panevad end proovile ja selgub Peipsiääre parim sibulapiruka küpsetaja. Samuti toimub Kolkjas orienteerumismäng, mis on mõnus ja
huvitav võimalus tutvuda lähemalt sibulatee ja siinsete kultuuridega.
Juba aastakümned on sibulad
olnud Peipsi-äärse piirkonna elatusallikaks ning seetõttu ei saa
köögivilja tähtsust kohalike elanike jaoks alahinnata. Siin kasvatatakse sibulat hoopis teistmoo-

di kui enamik meist on harjunud
nägema. Kuidas täpselt, võib igaks
tulla vaatama vana traditsiooni au
sees hoidvasse Kostja tallu.
Esimese päeva lõpetavad Kallaste linna ja selle vaatamisväärsusi tutvustavad giidituurid ning
Alatskivil Sepikoja trahteri õhtune pidu.
Pärast kosutavat und sibulateel
saab nädalavahetust jätkata Alatskivil, kus suursugune loss kutsub
tutvuma baltisaksa jälgedega. Lossipreilid räägivad täistundidel toimuvatel giidiprogrammidel hoone
ajaloost ning sellega seotud lugudest, legendidest. Lossikeldris on
end sisse seadnud käsitöötoad.
Maikuu lõpus avavad noored
aidamehed uksed ka Alatskivi looduskeskusel, kus Eesti looduse ja
siinsete liikidega saavad väljapanekute kaudu tutvuda nii lapsed
kui täiskasvanud. 26. mail võivad
huvilised lossipargis peale mõnusa
pikniku ja jalutuskäigu proovida
ka lendavate taldrikute pessa viskamist ehk kettagolfi.
Baltisaksa kultuuripäeva lõpetab Laura Põldvere ja Raivo Tafenau kontsert Alatskivi lossis.
Lilian Egor

Kadrillitantsijad
ründavad Guinnessi rekordit
24. mail kell 13 üritavad 33 000
noort ja täiskasvanut üle maailma üheaegselt kadrilli tantsida, kogunemine on kavas ka
Tartu kaubamaja ees.
Kõigis projektiga liitunud
linnades ja valdades teevad
osalejad katse püstitada rekord
Guinnessi rekordite raamatusse kandmiseks kui suurim
sünkroniseeritud tants.
Johann Straussi kadrill
„Nahkhiir“ tuleb satelliidi vahendusel kõigile samaaegselt.
Tants kestab kokku umbes
kuus minutit ja koosneb neljast osast. Koreograafia on
lihtne ja kergesti omandatav
ning eelnev tantsuoskus ei ole
korraldajate kinnitusel vajalik.
Samas peavad mehed kandma kindlasti valget ja naised
punast särki.
„Ürituse peaeesmärk on
ühendada noori inimesi tantsima terves Euroopas, sõltumata nende poliitilistest ja
religioossetest tõekspidamistest,“ märkis peakorraldaja Eva
Kouhia.

Pimik tegi Tartust mainefilmi
Tartu linnavalitsus tellis Andres Keili, Jaak Kilmi ja Siim
Sillamaa fotokompaniilt Pimik
kuuekeelse mainefilmi.
Umbes viieminutilises klipis
teevad kaasa Tartuga seotud
näitlejad ja muusikud. Film on
eesti, inglise, vene, soome,
saksa ja läti keeles ning selle
eesmärgiks on linnavalitsuse
sõnul reklaamida Tartut peamistes sihtriikides ja äratada
turistides huvi Tartu vastu.
Mainefilm on üks osa rae
avalike suhete osakonna pereturismi projektist, mida toetab
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.

Hea korteriühistu juhatus!

TarKÜL koostöös Tartu linnaga korraldab
19. aprillist 20. juunini 2013 vältava kampaania

«HOOLAS ÜHISTU»

KAMPAANIA AJAL SAAB TELLIDA KEVADISE
SUURKORISTUSE TARBEKS SOODSA HINNAGA
7 m³ JA 10 m³ PRAHIKONTEINEREID.
Korteriühistutele, kes on TarKÜL-i või EkÜL-i liikmed,
kehtib EKSTRA HIND!
Vaata täpsemalt: www.tarkyl.ee
Registreerimine tartukyl@gmail.com
või E-R tel 5342 7912.
Telli numbril 5566 1888 abijõudu, et laadida
konteinerit ning koristada keldrid ja panipaigad.

Neljapäeviti kella 11 - 16.30 juriidiline nõustamine
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tartuekspress
UUDISED

5

Politsei jahtis noori rattureid
Teisipäeva varahommikul
jalgrattaga kooli kiirustanud Tamme gümnaasiumi
õpilastel tuli aru anda
liikluspolitseile, kelle korraldatud reidi käigus tegid
nooremad tublidusega
vanematele koolikaaslastele silmad ette.
„Ou, mis tegi?“ uurisid sõbrad
konstaablite Elar Grünbergi ja Kaspar Lehesmetsa jutult pääsenud
poisilt. „Ma ei tea, hoiatuse vist,“
kostus vastuseks. Noorukil puudus signaalkell ja helkurid, samuti
rattajuhiluba, kuid kiivri kandmise
eest sai ta politseilt kiita.
Kui alguses oli korrakaitsjatel
piisavalt jõudu, et kõiki kooli ette
saabuvaid rattureid kontrollida,
siis ühel hetkel, justkui kokkulepitult, et ohutum oleks, valgus kohale kümneid noori korraga. „Kuskohast nad nüüd kõik tulid?“ ahastas
üks konstaablitest ning tõttas juba
järgmise kontrollitava suunas.
„Ise oskate öelda, mis siin puudu
on?“ uurisid mehed, kas noored ka
ise teavad oma sõiduvahendi vajakajäämistest. Enamasti osati öelda,
et puudu on tuled, mõni tunnistas,
et juhiluba jäi koju. Kuigi tavapärane reaktsioon politsei peatumismärguandele oli hirmunud nägu
ja värisev hääl, võisid konstaablid
suuremale osale lastest kinnitada,
et üldiselt on kõik korras, puudu on
vaid mõni pisiasi.

Liikluskõlbmatu ratas
Üks poiss vuras politsei pilgu alla kiivrita. Selgituseks tõi,
et seda pole ju kuhugi jätta. „Mul

Kiviprofiil
Valtsprofiil
Trapetsprofiil
Klassikprofii

„Koju jäi,“ oli selle hommiku levinuim vastus küsimusele, miks
peakaitse puudub. Kiivri kandmise kohustus on kuni 16aastastel
ratturitel.
Vastupidiselt ootusele ei olnudki kiivri puudumine peamiseks
probleemiks. Valdaval enamikul oli esmane peakaitsevahend
kenasti olemas ja puuduste esikohal troonis kindlalt hoopis signaalkell.

Eeskujulik rattur
„Selline peabki ratas olema!“
rõõmustasid konstaablid, kui oma
15aastane noormees sattus politsei haardesse rattaga, millega ei
sõiduvahendit tuli lukustama
tohiks üldse liikluses osaledagi. Puudu olid peale helkurite ja signaalMärten, kiiver korralikult peas.
kella ka pidurid, ratturil kiiver. 
Laurits Leima
Nii politsei kui korrakaitsjate tegemisi jälgima kogunenud kamp sai
pole kaugelt tulla, umbes 500
kõvasti naerda, kui poisilt vanuse
maha suunatud pilk ja õlakehitus.
meetrit,“ vabandas ta. Kuigi nooküsimise peale kostus vastuseks
Kuna kontrolliti kõiki, kes kooli
ruk sõitis trikirattaga, oli sellel
ootamatult „Kaks nädalat,“ – uue
eest mööda sõitsid, peatati ka Tarkõik vajaminev küljes – nii helkuratta puhul polegi imestada, et
tu ülikooli 2011. aasta parim õpperid, kell kui töötavad pidurid. Lepivajalik olemas.
jõud Eno Tõnisson, kes oma poja
ti kokku, et koju jäetud kiiver on
Lõuna prefektuuri liiklusjäkooli saatis ja ise loengut andma
järgmisel päeval peas.
relvalveteenistuse välijuhi Janek
kiirustas. „Mu ratas krigiseb niisaPalju kehvemini läks teisel trikiSarapuu sõnul noori sel hommima päris valjult, ma teen ise ka kõva
ratturil. 15aastane roheliste teksakul trahvima ei hakatud. Tegu
häält,“ naljatas Eno selgituseks,
dega noormees sõitis rattaga, miloli ennetava kontrolliga, püüdes
miks tal signaalkell puudu on. Ta
lel lisaks „tavapärasele“ ehk signoortele näidata, et politsei ikka
on enda sõnul siiski teadlik, mida
naalkellale ja helkuritele puudukäib ja kontrollib. „Kindlasti võib
seadus ratta küljes näha tahab.
kui tellite
aknalauad,
sid lausa pidurid.Kehtib,
Ülemkonstaabel
see ka mõnele ehmatavalt mõjuda,
Niikorraga
pojalt seda aknad,
nõudev kui
ka
paigalduse ja sisepalede
taastamise.
Grünbergi imestunud küsimusele,
kui politsei ligi astub, ning koju
ise kiivrit kandnud mees näitas,
kuidas ta siis pidurdab, vastas triminnes räägitakse oma rattast ka
et lenksul on vajalikud klambrid
Järelmakusvõimalus
kuni jaoks
6 kuuks
kimees: „Jalad maha
või tagumise
vanematega,“ arvas Sarapuu.
tulede ja muu atribuutika
(intress 0%)olemas, kuid päevasel ajal jättis
ratta peale.“
„Tal polnud helkureid,“ teadis
Noormees selgitas, et juhiluüks tüdruk teistele umbes 8aasneed lihtsalt koju. Kella lubas ta
Palju
eri eimõõdus
valmis
aknaid
ba puudub seetõttu,
et koolis
tastele kooli trepil rääkida, andes
aga politseiga
vestlemise
järel soe- laos!
lubatud seda trikirattaga lihtsalt
sedasi lootust, et terve nädala
tada, saades selle vajalikkusest
Tel 736
2502, 501 6158
teha. Ka politsei kinnitas,
et selli-6886,
kestev ületartuline kontroll aitab
kenasti5645
aru.
Aleksandri
1-4,seda
Tartu
se rattaga ei tohigi tänaval liigelda.
tõesti olulisi asju meelde tuletada
Mida aeg edasi,
vanemad
Küsimuse „Mis siis saab, homme
ja mällu söövitada.
lapsed kooli ette jõudsid ning
jälle sellega kooli?“ peale tuli vaid
Laurits Leima
seda kiivrivaesemaks muutus pilt.

Aprilli lõpuni

%
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AKNAD
kuni

KINDEL KATUS
OTSE TOOTJALT!

Tähe 110, Tartu
tel 5344 3900, tartu@olly.ee

www.olly.ee

Maikuu lõpuni

%
0
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AKNAD
kuni

Kehtib, kui tellite korraga aknad, aknalauad,
paigalduse ja sisepalede taastamise.

Järelmakusvõimalus kuni 6 kuuks
(intress 0%)
Palju eri mõõdus valmis aknaid laos!
Tel 736 6886, 5645 2502, 501 6158
Aleksandri 1-4, Tartu

Uus Haldjakese lastehoid Ravila 45, Veeriku linnaosas
pakub lastehoiu teenust 5 päeva nädalas.
Kohatasu kuus 70 eurot, millele lisandub toiduraha.
Ootame lastehoidu lapsi vanuses 1,5 - 6 a.
Toimime sarnastel põhimõtetel, mis lasteaiad.
Veel on vabu kohti!
Sünnipäeva pidamiseks saab rentida ruume!
www.haldjakeselastehoid.ee
Tel 56615431
haldjakeselastehoid@gmail.com

KINDEL KATUSEALUNE.
IGA ILMAGA!

TALLINNA OPTIKAS
MAIKUU-KEVADKUU:
PRILLIRAAMID kuni -70%
Kõik PROGRESSEERUVAD ja
KONTORIPRILLIKLAASID -20%

Silmaarstile ja optometristi
juurde võimalik registreeruda
tel 7 400 900.

TARTU • tel 740 0900
Rüütli 1/Raekoja plats 8
E-R 9-18, L 10-15

Klaasime Teie rõdu
Rõduklaasid
Rõdupiirded
Terrassiklaasid
Tutvu näidistega igal tööpäeval kell 8.00 – 16.30
Tallinnas Valdeku 132, tel: +372 6599 247
Tartus Tähe 114, tel: +372 7360 041

Klaasvarikatused
Klaasvaheseinad

www.malmerkklaasium.ee

e-mail:

klaasium@malmerk.ee
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Ostja tuli poodi ja palus
suurt ümmargust leiba. Müüja
vastas, et ei ole. Poeomanik
juhtus pealt kuulma ja hakkas
pärast müüjaga tõrelema:
„Kui mõnda kaupa ei ole, siis
tuleb midagi muud asemele
pakkuda.“
Järgmisel päeval tuli teine
ostja ja küsis samalt müüjalt, kas
WC paberit on. Et seda ei olnud,
tuli müüjal omaniku õpetus
meelde ning ta pakkuski:
„WC paberit ei ole, aga
proovige selle asemel liivapaberit.“
***
Ameerika astronaudid ja
Vene kosmonaudid võistlevad,
kes vallutab esimesena kuu.
Ameeriklased juba arvasid, et
nad on võitnud, kui märkasid, et venelased on kuu üleni
punaseks värvinud. Ameeriklased mõtlesid veidi, muretsesid
valget värvi ja maalisid punasele põhjale suurte valgete tähtedega: „Coca- Cola“.
***
„Kuidas saab kõige lihtsamini kängurut püüda?“
„Paluda, et ta vahetaks sajakroonise lahti. Ja just siis, kui
ta oma kukrust raha võtma
hakkab, tõmmata talle kähku
sukk pähe.“
***
Hobune istus piimabaaris
ja jõi kokteili, kui sisse astus
lehm. Hobune vaatas teda
pika pilguga ja lausus:
„Mis ajast on kaubatoojad
hakanud peauksest käima!“
***
„Kas Sa räägid unes?“
„Ei, aga ma räägin siis, kui
teised magavad.“
„Kuidas see võimalik on?“
„Ma olen õpetaja.“
***

Väikese Kalle ema läks kooli
õpetaja jutule.
„Kuidas Kallel läheb?“
„Ütleme nii, et meie õpetajatega kutsume teda imelapseks.“
„Seda on rõõm kuulda,“ läks
ema elevile.
„Jah. Nii me siin arvasime.
On tõesti ime, et talle koolis
mitte midagi külge ei jää.“
***
„Miks Ameerikas arvatakse,
et jõuluvana on soomlane?“
„Tavalises majas on kaks ust
ja kümme akent, aga millegipärast tuleb jõuluvana sisse
korstnast.“
***
Poeg palub isa:
„Pane silmad kinni ja maitse,
mis see on.“
„Jäätis.“
„Ei ole.“
„Pulgakomm.“
„Ei ole.“
„Võileib.“
„Ei. Ma aitan sind natuke.
See pole söödav.“
***
Rootslane on tsirkuses. Imeväike liliput teeb akrobaatikatrikke, ent kukub keset etteastet. Ta
esinemiskuub on rebenenud
ja võib näha, et tegelikult istub
tema õlgadel teine liliput.
„Seda ma arvasin,“ pomiseb
rootslane endamisi.
„Keegi ei saa ju üksi nii väike
olla.“
***
Röövlid olid panga tühjaks
teinud ja igaüks ise suunda läinud. Nüüd tulid nad jälle kokku,
et raha omavahel ära jagada.
„Mul on üks halb uudis ja
üks hea uudis,“ teatab üks.
„Mis on halb uudis?“
„Politsei on meil kannul.“
„Ja mis on hea uudis?“
„Nad on Eesti politseinikud.“

ristsõna
Ristsõna

Neljapäev, 23. mai 2013

Kino

Cinamon

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
24.-26.05 kell 13, 16, 17.25,
18.35, 20, 21.15, 22.35; 27.05
kell 12, 14.35, 17.10, 18.35,
19.45, 21.15, 22.20; 30.05 kell
13.40, 16.10, 17.10, 18.45, 19.45,
22.20 Kiired ja vihased 6
25.-26.05 kell 12; 29.-30.05
kell 13 Varjatud kuningriik
24.05 kell 12; 24.-30.05 kell
13, 13.30, 16.30, 22; 29.-30.05
kell 18.15 Otse pimedusse
24.-26.05 kell 12.30, 14.35,
18, 20.45; 27.-28.05 kell
12.30, 15.45, 18, 20.45; 29.30.05 kell 12.15, 15.15, 17.45,
20.35, 21 Suur Gatsby
24.05 kell 12.15, 14.05; 25.26.05 kell 11.45, 14.05; 27.05
kell 12.15, 14.05; 29.-30.05
kell 12.15, 14.15 Dinoaeg
24.-28.05 kell 15.15, 19.15;
29.-30.05 kell 15, 19.15
Raudmees 3
25.-26.05 kell 11.30 Kruudid

Kontsert
Pahad poisid
24.05 kell 21.30 Freddy
Tomingas ja Riff
25.05 kell 21.30 Colorado

Tartu Jazz Club
24.05 kell 21 Wilhelm
25.05 kell 21 Jorma Toots
28.05 kell 20 Jamman nr.34
29.05 kell 20 Kinolina: Benny
Goodman

Suur Gatsby
24.05 kell 14.35 Cinamonis
Suur Gatsby on lugu Fitzgeraldi moodi kirjanikuhakatisest Nick Carrawayst, kes läheb 1922. aasta kevadel Kesk-Läänest New Yorki. See on
lõdva moraali, särava džässi, salaviinakuningate ja börsirallide ajastu.
Nickil on oma Ameerika unistus, mille jahil satub ta elama salapärase
pidusid korraldava miljonäri Jay Gatsby naabrusesse, ning teisele poole
järve oma sugulasest Daisyst ja tema siniverelisest tiiba ripsutavast abikaasast Tom Buchananist. Nicki tõmbab superrikaste elu täis illusioone,
armastust ja pettust. Olles kõige selle tunnistajaks, hakkab ta kirjutama
lugu võimatust armastusest ja unistustest ning plahvatuslikust tragöödiast, mis peegeldab tabavalt ka tänapäeva elu ja probleeme.

lauludega Elad muudkui ja ei
pane tähelegi, kuidas teise
ilma satud

Tartu Ülikooli
ajaloo muuseum
26.05 kell 17 kontsert Noore
suve muinasjutt. Koorilaule
Ernst Enno luulele esitavad
segakoor Noorus ja Tartu Akadeemiline Meeskoor. Pilet 2 €

Tartu Ülikooli aula
24.05 kell 20 Tartu ülikooli
kammerkoori kontsert Lendutõus

39.05 kell 20 ERMO 4. lend

25.05 kell 14 Tartu I muusikakooli kontsert-lõpuaktus

Tartu Uus Teater

27.05 kell 18 Kooridirigentide
riigieksam-kontsert

24.05 kell 19 Skisoanalüüs
lauludega Elad muudkui ja ei
pane tähelegi, kuidas teise
ilma satud

Vanemuise
kontserdimaja

25.05 kell 19 skisoanalüüs

28.05 kell 19 Yale University
Concert Band

Näitus
Annelinna
raamatukogu
kuni 3.06 Elle Metsa näitus
Linnamaastikud

Tammelinna
raamatukogu
kuni 31.05 Raamatukogu
fotoringi kuuenda tegutsemisaasta ülevaatenäitus

Karlova-Ropka
raamatukogu
kuni 31.05 Allan Gulli maalinäitus Keegi ei kellegi maal
kuni 1.06 Arne Aderi fotonäitus Kevad avaneb

Tartu
Laulupeomuuseum
kuni 5.08 Puhkpilliorkester
Tartu 65
TÕNU SILLO
kiviraidur
Tartu
Tammelehe 4
738 3204
501 7237
kiviraidur

HAUAKIVID
MATUSEPLAADID

Hauakivid ka tellija
materjalist-maakividest.
Vedu ja paigaldus.

arvu ja
urima trüki

su
piirkonna

odavaima

ht

hinnaga le

KUS KUULUTADA?
Tartu Ekspress 1€

3-realise kuulutuse (90 tähemärki) hinnavõrdlus hinnakirjade järgi:

Tartu-Pärnu ühine Linnaleht 5,76€
Tartu Postimees 10,80€
www.tartuekspress.ee/kuulutused
kuulutus@tartuekspress.ee

KIVISÜSI

• 50–100 mm (sorteeritud)
174 €/tonn
• 0–25 mm
• 0–40 mm 120 €/tonn
156 €/tonn

Tel 516 8518, 735 1420
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Ehitus

tartuekspress
REHEALUNE
reklaam

Ehituslik saematerjal
Tel 514 2173

pehme mööbli pesu. 		
Tel 5666 4185.

Korstnad, korstnapitsid, plekitööd. Katusetööd. Küsige hinda.
Tel 5625 1750, www.tomeli.ee.
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Tutvus

59 a naine soovib tutvuda ausa
härraga sõprussuhteks. 		
Tel 5373 6053.

Korstnaladumine-plekitööd.
Kogemused, kvaliteet, hea koostöö. Tel 5694 4443.

Katus + tekst = ctrl+L ehk combine
ja heina niitmine, trimPilt (logo taustapilt.jpg) siia - Effects - Power Clip - PlaceMuru
Inside
Container
merdamine, võsalõikus, hekkide
Kinnisvara ja
müük
pügamine.
Tel
5841 9964.
siis klikid combainitud teksti+katuse peale.
Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.

Aedade, väravate, väravaautomaatika müük, paigaldus ja
hooldus. Tel 501 6453, 		
www.nr1aiad.ee.
Ehitus-, remonditööd ja kaevetööd. Tel 5683 5395, 5677 9397,
siseehitus@gmail.com.
Ehitus, remont ja betoonitööd.
Tel 5596 7945, 5820 1334.
Ehitus, remont, viimistlus ja lammutustööd jm. Tel 5858 6953.
Kaevetööd miniekskavaatoril 3T
(vundamendid, vee-kaablitrassid
jne). Rendile anda roomikutega
BOBCAT (on ka tõstehargid). Tartu,
tel 513 3920.
Miniekskavaatori rent Tartus (80
€/päev). Tel 511 5786.
MTR registreeringu abi. Ehitus,
projekteerimine ja omanikujärelvalve. Tel 5833 6638.

Kuivad ja märjad küttepuud. 		
Tel 5683 3404.
Küttepinnud, ka tükeldatud.
Kütteklotsid lahtiselt ja võrgus.
Kojuvedu tasuta. Tel 5193 8862.
3toaline korter Jõgeva linnas
(paneelmaja 1. k, rõdu, toad läbi
maja, avar vaade, kauplus maja
kõrval; kool, polikliinik, bussi- ja
raudteejaam lähedal, omanikult,
6000 €). Tel 510 6279

Kinnisvara ost

Septikud ja mahutid. Müük ja
paigaldus üle Eesti! Tel 53738556,
info@redsom.ee, 		
www.redsom.ee.
Soojustamine puistevillaga. Tel
5665 0604, 502 0066, 		
puistevill@gmail.com.

2-3toal korter. Tel 5561 4114.
3-4toal korter. Tel 502 2728.
Firma rendib põllumaad Tartu
maakonnas. Tel 508 0065.

Koolitus

Ostame lepa- ja kasepaberipuud.
Tel 5683 3404.
Saematerjal otse tootjalt, transport. Tel 511 2625.

Raamatupidamisteenus. Aastaaruanne soodsa hinnaga! 		
info@adirol.ee

kontoritehnika müük ja hooldus

TOONERID, PRINTERID,
KOOPIAMASINAD.
Tahmakassettide kiire täitmine!
Iga täidetud kasseti
eest kingituseks
pakk koopiapaberit
E - R 9 - 18 Emajõe 1a, Tartu
Tel 739 0635.
www.printerikeskus.ee

San-tehnilised tööd. 		
Tel 5813 5779.

Fekaalivedu Tartus ja Tartumaal 7
päeva nädalas sõbraliku hinnaga.
Tel 5340 2060.

Tänavakivi paigaldus (kogemus
11 a), piirdeaiad, munakivisillutised - müük. Tel 5636 3645.

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

Tänavakivide paigaldus. 		
Tel 5604 8044.

Firma niidab muru (ka trimmeriga). Tel 509 0750.

Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine suure kaubikuga. 		
www.kutotootmine.ee, 		
tel 501 5312.

Pakun tööd

Põllundus

Tasuta vanaelektroonika äravedu
Tartumaal ja Lõuna-Eestis. 		
Tel 5676 4964.
Torutööd Tartus. Tel 5818 3498,
viktorgo@hot.ee, Viktor.

Õigusabi. Tel 772 2299, e-post
info@reverens.ee, 		
www.reverens.ee.

Lõunakeskuse õmblustöökotta
vajatakse kogemustega õmblejat.
Tel 523 3276.
Otsime kogemustega tislerit. Töö
on huvitav ja loominguline. Palk
töö vääriline. OÜ Muinasmööbel,
tel 517 0623, 		
www.muinasmoobel.com.

Salvkaevude kaevamine, puhastamine, süvendamine, rakete
vahetamine ja remont. 		
Tel 5672 7555.

www.salios.eu on toidu-ja tarbekaupade netipood. Toome kauba
samal päeval teile koju.
Jalgrataste hooldus ja remont.
Tartus Võru 132a, Master Sport OÜ
www.mastersport.ee.

Tervis

Müüa komplekt meeste rahvariideid, naiste pastlad nr 36 ja
mustjala tanu. Tel 5837 1820.

Küte
Haavapinnud (3 m, jämedad, koorem 7–8 rm). Tel 529 0183.
Väljaandja: Ajaleht OÜ
Aadress: Ülikooli 1, 51003 Tartu
E-post: info@tartuekspress.ee
Internet: www.tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress

Arvutite ja olmeelektroonika
ost, müük, hooldus, parandus.
Asume Tartus Struve 8, Joorami
pood. Tel 5657 7785
Boilerite puhastus, veemõõtjate
vahetus, san-tehnilised tööd. 		
Tel 5646 9025

Muu
Kas keegi annaks ära tükikese
oma iiristest. Otsin erinevaid sorte. Tel 5342 6106.
Kui keegi on huvitatud Aleksander
Suumanni maalidest, helistage tel
508 7457.
Müüa Hansa sügavkülmik A2
200, vähekasutatud. 		
Tel 5331 4201.
Müüa ilusaid romantilisi loodusteemalisi õlimaale. Tel 508 7457.
Müüa puidutisleripink. 		
Tel 5331 4201.
Ostan EW korporatsioonide esemeid, uuriripatseid, plekist silte,
münte, märke jne. Tel 5649 5292.
Ostan vanaaegseid, raamatuid,
postkaarte, paberrahasid, münte,
nõusid, maale, ikoone, medaleid,
hõbedat, mööblit, märke, dokumente, kellasid jne. Tel 5829 9810.
Ostan vanu raamatuid, märke,
münte, medaleid, postkaarte,
nõusid ja muud vanavara.		
Tel 5649 5292.

Uus kaup! Linane niit lõimeks,
heegeldamiseks 17 €/kg, tikkimislõngad 0.50 €, villane alates 7
€/kg, erinevad lõimed ja heegelniidid 10 €/kg. Aardla Kaubandus,
Ropkamõisa 10 (Dentese hoov),
E–R 10–16, L 10–14. Tel 520 7727,
www.aardlakaubandus.ee.

Kaotatud

Teated
Kaardid ennustavad! Tel 900 1727
(h 1,09 €/min). Tellimine ka meilile:
ennustus.ee

Teenused
A-, B-, C-, CE-kat, ADR, reguleerija, veoautojuhi ja taksojuhi
ametikoolitused, libedasõit. Korralik koolitus - soodsaim hind.
www.sõiduõppe.ee, tel 507 8230,
Kalda tee 30

Tartu kiirkohtingu üritused
toimuvad Vilde lokaalis. 29. mai
40-55aastased, 3. juuni 20–35aastased, 5. juuni 50–65aastased,
10. juuni 30–45aastased, 12. juuni
65+aastased. Registreeru täna
www.speeddating.ee või SMS
528 3286 (eesnimi, vanusegrupp,
sugu)

20. mail unustatud Aura bussipeatusesse pakk mähkmeid. Ausal
leidjal palun teatada 		
tel 5348 5068.

Mulla müük (sõelutud ja sõelumata, kohaleveoga). Tel 5744 2536.

Riided

Tänavakivide paigaldus, aedade
ehitus ja haljastustööd. 		
Tel 5815 2803.

Ehitusmaterjal

Lääne-siberi laika kutsikad, pildid
ja info fotoalbumis www.hot.ee/
kenneljahisarv. Tel 504 1924

Müüa toredad Briti kassipojad.
Kassipojad on kasvatatud armastuses ja hoolimises, on harjunud
mängima lastega ning kasutavad
liivakasti. Briti kassid on hea tervise
ja iseloomuga. Tel 5565 0006.

1-2toal korter. Tel 501 3219.

Pottsepatööd ja -materjal. Konsultatsioon. Remonttööd eelisjärjekorras. Ahjukestad. 		
Tel 503 2665.

Raamatupidamisteenus väike
ettevõttele. Tel 5825 0058.

Üürile võtta

1-toal korter. Tel 503 2345.

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

Raamatupidamisteenus. 		
Tel 506 3891, www.12kuud.eu.

Pere soovib osta maja Tartus (soovitav Veerikul, kuni 105 000 €). Tel
502 0075, pulman@pulman.ee.

Teeme üldehitustöid eraisikutele,
vajadusel ka arvega. Hinnad soodsad. Tel 5330 7533.

Üldehitustööd: katused, fassaadid, aknad, kortermajade soojustamine. Tartus ja Lõuna-Eestis. 		
Tel 5809 6966, 		
kristjan@krestonehitus.ee.

Lemmikloomade ravi ja vaktsineerimine. Tel 514 8998.

2-3toal korter. Tel 503 2345.

Korterid, majad, majaosad Tartus
ja maakonnas. Aitame kinnisvara
müümisel tel 742 0240, 506 2212
ja üürimisel tel 742 0656, 511 5949.
www.robinsonkv.ee.

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

Printerikassettide kiire täitmine!
E–R 9–17, Raekoja 13, Tartu. 		
Tel 744 1100, www.futari.ee.

1-2toal korter. Tel 5770 2222.

Paigaldame kõnnitee- ja äärekive. Tel 5343 0998.

Puitaedade ja terrasside ehitus
Lõuna-Eestis Küsi meilt hinnapakkumist! Tel 5645 6168, 		
info@puitaed.ee, www.puitaed.ee.

Loomad

1-2toal korter. Tel 5561 4114.

Baltic Forest ostab metsakinnistuid üle kogu Eesti, ka koos
hoonetega. Hinnapakkumine
paari päeva jooksul, sobivusel kiire
tehing. Tel 508 0065.

Palkehitised, aiamööbel, ehitusmaterjal. Tel 511 2625.

Küttepuud (kuivad, märjad, lõhutud, erinevad pikkused). Kojuvedu. Tartus, Tartumaal, tel 527 4339.

.EU
vanavara ost ja müük

1-2toal korter omanikult, võib
vajada remonti, hind kuni 37 000
€. Helista julgesti. Raha olemas. 		
Tel 5648 0009.

3-4toal korter. Tel 5770 2688.

Multiliftkalluri teenus (10 t), ehitusprahi konteinerid 10 m³ ja 15
m³, Case laaduri rent. Võimalik
tellida liiva, mulda, kruusa, killustikku, maakive ja täitepinnast. 		
Tel 5852 3333, laur12@hot.ee.

Muruniitmine Tartus ja Tartu lähiümbruses. Tel 5677 3050,
merikenakk@hot.ee

Rannavormi! Tippkvaliteetsed
rasvapõletajad, massilisajad, proteiinid jm trenniks vajalik Olimpi
e-poest: olimp.ee

Taas on avatud kotipood Linda
aadressil Riia 13. Ootame Teid E-R
kell 10-19 ja L 10-16.

Vaba aeg

Abi alkoholi-, nikotiinisõltuvuse
korral 98%. Hiina meditsiin, prof
Ly Chini meetod, ESRÜ Lootus,
Tartu tel 505 8381. Kingi õnne
oma perele!
Killustiku, freesasfalti, liiva ja
kruusa müük Tõrvandis. Upitaja
(7 m) teenus. Andri, tel 512 8315,
Andrioun@hotmail.com
Kodukoristusteenus. Vaipade ja

TOIMETUS • tel 730 4535
Peatoimetaja: Kaur Paves kaur@tartuekspress.ee
Reporter: Rasmus Rekand rasmus@tartuekspress.ee
Kujundaja: Priit Kivisoo priit@tartuekspress.ee
Keeletoimetaja: Terje Jepiselg terje@tartuekspress.ee

Aitame leida tervisemuredele
lahendusi tõhusalt ravivate Siberi
loodustoodetega arsti diagnoosi ja
soovitustega. Info ja reg 		
tel 5836 2544.

Erootilise massaaži salong „Virgin“
ootab mehi külla! Pärnu, Hospidali
1, tel 5811 1171

REKLAAM • tel 730 4455
Müügiesindaja: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee
Kuulutuste vastuvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee
LEHE TELLIMINE (8 € / 3 kuud) • telli@tartuekspress.ee
Vastutav väljaandja: Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee

tartuekspress
reklaam

REFONDA
MAKSAB
TOPELT!
KAMPAANIA REEGLID
WWW.REFONDA.EE

Peetri turg

Tule ostma,
müüma,
vahetama
või lihtsalt mõnusalt
perega aega veetma.

Peetri

Peetriturg
Puiestee
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Kvaliteetsed rõduklaasid Teie koju!

Taasavatud

Nüüd ka Tartus, Raatuse 20, III k

Mäe
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• rõduklaasid
• klaaslahendused
• piirded
• voldikkardinad
rõduklaasidele

• terrassiklaasid
• varikatused
• liuguksed
• garderoobid

TULE TUTVU NÄIDISTEGA!

Turg on avatud
L - P 8 - 15

www.roduklaasid.ee
www.aruum.ee
Tel 7736 185, 555 200 15.

Tel 5880 0579 või 505 4356.

Lihvime ja viimistleme Teie vana põranda,
Hooldame terrasse ja õlipõrandaid.
Vajadusel paigaldame uue.
Lai valik parkette, laudu, liiste, õlisid !

KES TELLIB KEVADKUUL
HOOLDUSÕLITUSE,
SAAB PESU TASUTA!
www.porand.eu
tartu@porand.eu

Tel 775 2204
Teguri Ärimaja , Teguri 37B

Maraton
on elamus!
www.tartumaraton.ee

Homme on soodusregistreerimise viimane päev!
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