TAKSO TELLIMINE TARTUS:
on nüüd ka
PÄRNUS,
Rüütli 39!
Värsked pontšikud
IGA PÄEV!
Kesklinna Keskuses, Küüni 5a

Ülikooli 2, III korrus, SEB pangahoones.
Sissepääs pangahoone kaudu E-R 11-18
Vanemuise pargi poolt lahtioleku aegadel.

TAKSO TELLIMINE TARTUS:
või

kl 11-15 päevapraad 3€, päevasupp 1,9€
ISIC kaardiga -10% • söögi kaasa tellimine -10%

E-N 11-22; R-L 11-23
P 12 - 21

Toit koju linna piires 3,50 €, üle 20 € tellides kojuvedu TASUTA! Küsi pakkumist 747 7093, 5691 4817
kam296@hotmail.com
Väljaspool linna piiri transport alates 0,90 €/km.
www.vagamama.weebly.com
Tasuda saab nii sularahas kui kaardiga.

7 222 222
7 666 666

Kaardimakse

www.takso2.com
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Õlut
igale maitsele!
Küüni 5A, Tartu
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Kaasamiseelarve ostud venivad
uudised

Reaktiivimürinas
lennupäevad

Eeloleval nädalavahetusel täitub Ülenurme ümbruse
õhk reaktiivimürinaga – taas kord peetakse lennundusmuuseumis suurejoonelisi lennupäevi.
Üritus saab avapaugu laupäeva hommikul kell 10,
mil mototiibvarjurid „heiskavad“ sinimustvalge trikoloori otse taevasse. Sama korratakse tund hiljem, millele järgnevad avasõnad ütlevad muuseumi juht Mati
Meos ning lennuakadeemia rektor Jaan Tamm.
Enne südapäeva avab kaitseväe juhataja kindralmajor Riho Terras kõigi taasiseseisvunud Eesti õhuväeülemate auks nimelised pingid.
Tänavuste lennupäevade šõu põhirõhu asetus on
reaktiivlennundusel. Vaatemängu pakuvad õhuakrobaatide üksik- ja grupi kõrgpilotaažlennud. Oma
etteaste teeb vigurlennunduse maailmameister Jurgis
Kairys, kes demonstreerib kõrgpilotaaži meistriklassi
hävitajal Su-26. Baltic Bees’i tiim esineb õppehävitajatel L-39C Albatros.
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Kuigi juba on käima läinud
järgmise aasta kaasava eelarve ettepanekute voor, on
tänavuse konkursi kinni pannud Kultuurikvartali rahval
140 000 eurot veel kulutamata.

Ühiselt 140 000 eurot võitnud neljal kultuuriasutusel pole selle kiireks
rakendamiseks koondjõudu jagunud. 
Uus Teater

Vabariigi pioneerina pani Tartu
mullu esimest korda protsendi tulevasest investeeringute eelarvest rahvahääletusele: nüüdsest määravad
linnakodanikud selle kasutusviisi ise.
Detsembris lõpplahenduse saanud
„valimistel“ saatis edu ühtse kvartali
moodustava Genialistide klubi, Uue
Teatri, Elektriteatri ja Uue Õue kava
soetada endale uus esitlustehnika,
mida toetas 773 hääletajat. Võimas
turunduskampaania seljatas isegi lasteaedade mänguväljakute ühishanke
171 häälega.

Uuele standardile

23. mai õhtul avavad ühise kellahelina saatel koos
paljude pühakodadega mujal Euroopas oma uksed
ka Tartu kirikud. Külla oodatakse kõiki huvilisi, et sundimatus öises õhustikus pakkuda võimalust heita pilk
erinevate koguduste igapäevaellu, saada vastuseid
küsimustele, avastada kirikutes peituvaid kunstiaardeid, nautida muusikat, osaleda töötubades.
Kirikute ööl leidub tegevust nii suurtele kui väikestele, vaiksetest mõtisklustest tornitippude vallutamiseni.
Täpsem info ja ajakava kirikutes toimuva kohta: www.
kirikteoo.ee

Raha kolmeks
Taotluste venimise tõttu on linn
juba Kautsi poole pöördunud. „Ütles,
et kui hinnad täpsemalt teada, siis
peaks lõplik otsus ka varsti tulema,“
meenutas Menning. „MTÜ soov on
soetada kõige uuem ja nüüdisaegsem
tehnika, aga samas peab see mahtuma ka eelarvesse.“
Kauts kinnitas, et hange on ettevalmistamisel, aga pabereid jagub kõvas-

ti. „Kuna tehnikat peab ostma läbi riigihanke, on see suur protsess ja meie
jaoks esmakordne,“ möönis ta. „Kui
meile oleks raha lihtsalt arvele kantud, oleks protsess teistsugune, aga
kuna kõik käib läbi linnavalitsuse, on
ostuprotsess märksa keerulisem.“
Ülejäänud kolmele osapoolele mineva heli- ja valgustehnika soetuse riigihanke dokumentide koostamisega kultuuriosakond Menningu sõnul
praegu tegeleb. „Kuna soetatav tehnika on spetsiifiline, terminid ja näitajad
eripärased, vajab osakond valdkonda
tundva eksperdi abi,“ tunnistas ta.

Mõttelend madalam
Kui mullusele pilootprojektile laekus linlastelt 158 ideed, siis sedapuhku jõudsid
tähtajaks raeni vaid 92 mõtet 140 000 euro kulutamiseks.
Samas kärpisid linnaametnikud mullu üle poole kattuvaid või eelarvepiire
ületavaid ettepanekuid välja, nii et lõpphääletusele jõudis 74 ettepanekut. Nii
ei saanud linlased hinnangut anda näiteks plaanile rajada keskväljakule kullast
linnapea kuju.
Seekordsetest algideedest enim, 18 puudutavad Emajõge või Anne kanalit.
12 ettepanekut lähtuvad erinevatest üritustest ning 11 valutavad südant hoonete või rajatiste pärast.
Konkreetseid ideid hakkab linn tutvustama juulist septembrini, hääletamine
läheb lahti oktoobris.

AS Y
O
ADL

S

Uue Teatri juhi Ivar Põllu sõnul
saab „võidupreemia“ umbkaudu kolmeks jaotatud: kolmandik teatrile (Uus Teater), kolmandik kinole
(Elektriteater) ja kolmandik Genialistide klubile ühes Uue Õuega. „Plaan
oli, et ehk saame suvel asjad paika,
et kui sügisel alustame hooajaga, siis
on tehnika olemas,“ rääkis ka Põllu.
„Kuna tegu on suure riigihankega,
tuleb dokumente hoolikalt koostada.“

Naabrid jäetakse rahule
Ka Uue Teatri projektijuht Marie
Kliiman toonitas viivitust põhjendades, et nii suurte summade puhul
peabki mitu korda läbi mõtlema ja
alles siis otsustama. „Saame just Uuele Õuele vajaliku tehnika – välitingimustele mõeldud helitehnika, kõlarid ja pult, et saaks õues heli paremini
juhtida, nii et see naabritele koormavaks ei muutuks ja ei kaikuks üle terve kvartali,“ lubas ta.
Reglemendi järgi peab hange olema
välja kuulutatud mai lõpuks, soetuste
tarnetähtaeg koos kauba eest tasumisega peab mahtuma 2014. eelarveaastasse.
Kaur Paves

REHVID SÕIDUAUTODELE,
KAUBIKUTELE JA DÞIIPIDELE

175/65 R14 al 34 €
185/65 R15 al 39 €
195/65 R15 al 40 €
205/55 R16 al 53 €
215/55 R16 al 59 €
225/55 R16 al 66 €
225/45 R17 al 68 €
225/50 R17 al 73 €

• Mootori ja veermiku remont
• Õlivahetus ja korrosioonitõrje
• Keretööd ja keevitustööd
• Rehvide müük ja montaaþ
• Autopesu

www.sadloy.ee
www.pkp.ee

235/45 R17 al 69 €
245/40 R17 al 89 €
235/70 R16 al 84 €
235/65 R17 al 81 €
235/60 R18 al 94 €
195/70 C15 al 52 €
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Öös avanevad kirikud

Kauts. „Eesmärgiks on see ka meile
saada.“

RAV

„Baltic Bees’i etteaste on saanud täiendust ja on
ainulaadne ka seetõttu, et Baltikumis me sel aastal
rohkem oma uue šõuga ei esinegi – seda näeb vaid
Eesti Lennupäevadel,“ ütles Baltic Bees’i piloot Roberts
Andrejevs.
Programmi mahuvad veel kopteri Agusta 139 tulekustutusoperatsioon ning demolendudeks kerkivad
õhku „moosiriiulina“ kuulsust kogunud An-2, õhuväe
R44, mehitamata õhusõidukid (UAV), mudellennukite
armaada. Kell 17 annab auditooriumis loengu hävituslendur Matthias Andersson.
Huvilised saavad ka ise lennupäevi ja kodumaad
kõrgustest piielda – tasulisi huvilende pakutakse nii
erinevat mõõtu helikopterite pardal kui ka väikelennukiga Cessna. Pühapäevane kava algab kell 11.35 ja on
suures plaanis samasugune.

Nii saigi toonane linnapea Urmas
Kruuse aasta lõpul projekti eestvedajaid Genialistide klubi ja Uue
Teatri juhte Ahto Külvetit ja Ivar
Põllut ametlikult võidu puhul õnnitleda. „Pärast seda otsustati ühisnõupidamisel, et investeeringu soetuseks korraldab linnavalitsus riigihanke ja annab soetatud heli- ja valgus- ning kinotehnika mittetulundusühingute kasutusse,“ selgitas rae
kultuuriosakonna juhataja Marianne Menning. „Samas teavitati taotluse esitajaid, et linn ootab konkreetset nimistut soetatavate asjade
kohta.“
Seejärel on MTÜ-d Menningu
sõnutsi pikalt mõtlemisaega võtnud. „28. aprillil esitati kultuuriosakonnale soetatava vara ja tarvikute nimistu heli- ja valgustehnika
kohta,“ kuid kinoprojektori/kinoekraani nimistut veel esitatud ei ole,“
tõdes Menning.
Kinoprojektor koos sinna juurde kuuluvaga on plaanide järgi ette
nähtud Elektriteatrile, mille juht
Andres Kauts loodab vidina kätte saada suvel, et uut hooaega juba
uue tehnikaga alustada. „Kinos võetakse kasutusele digitaalstandard,
viimase paari aasta jooksul on enamik kinosid sellele üle läinud,“ väitis

BETOONI

Saadaval palju
muid mõõte.

E-R 8-18, L 9-14, tel 534 534 99, 53 787 052.
Ravila 51, Tartu. Tel 744 7719.
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lausega

Euroopat raputada
Spordimatemaatilise lotovõidu pälvinud ja paljudele
kontinendi tippudelegi
püüdmatuks jäänud eurosarja pääsenud Eesti tugevuselt 22. jalgpalliklubi
Tartu Santos soovib vutimaailma veelgi üllatada.

Tiigi seltsimajas 23. mail kell 18
algaval kevadpeol astuvad üles
Tartu Saksikoor, rahvatantsuselts
Taara, seeniorkoor Ave, naisrahvatantsurühm Tarm, naiskoor
Domina, Vilde teater, segarahvatantsurühm Tantsumõmm,
mustlastantsutrupp Maljarka,
rahvatantsuselts Torbikud ja folklooriklubi Maatasa.

Gümnaasiumiremont
Linnavalitsus väljastas ehitusloa,
mille alusel Miina Härma gümnaasiumi hoonel soojustatakse
katus ja käsitööklasside korpuse
pööning, korrastatakse neljanda
korruse vintskapid, vahetatakse
aknad ja taastatakse korstnapitsid.

Kui ainult amatööridest koosnev
Santos karikavõistluste poolfinaalis Mikk Laasi ja Timo Teniste väravatest 3 : 1 samal liigatasandil palliva Emmaste alistas, tähendas see
jalgpalliromantikute aastaid oodatud muinasjutu täitumist. Pääs
finaali tagas esiliiga B-s teist kohta hoidvale ehk tinglikult vabariigi
22. meeskonnale kvalifitseerumise Euroopa Liigasse, mis jäi tänavu
kättesaamatuks näiteks USA börsil kahe miljardi dollari vääriliseks
hinnatud Manchester Unitedile.

24,3
miljoni euroga jäi Tartu linn mullu
majandustegevusega plusspoolele – kasum, mis on viimaste
aastate suurim ning ületas 2012.
aasta tulemust pea kaks korda.

Tänavakossu
avaetapp

Õnn ja südikus
Erakordse akna Euroopasse avas Pele koduklubi kohalikule nimekaimule karikavõistlustel
rakendatav, teistel pallimängualadel tundmatu vabaloosi süsteem.
Nimelt tõmmatakse Evald Tipneri nimelise karika poole püüdlevad tiimipaarid välja ühest pütist,
Nõmme Kaljul ja külasatsidel
vahet tegemata. Teisalt tagab karikavõitja – aga juhul, kui tegu on ka
valitseva meistriga, siis teiseks jäänu – koha Euroopa suurte seas.
Nii näiteks võib 64 meeskonna osavõtul teoreetiliselt orbiidile lennata ka tugevuselt 33. koosseis, sealjuures vaid endast veelgi
nõrgemaid seljatades. Hoolimata sellest on fortuuna seni reaalseid jõujooni soosinud ning ükski
meistriliigaväline tiim pole finaalini küündinud. Kuni tuli Santos
ja realiseeris ajaloolise võimaluse.
Ometi ei pääsenud tartlased
vaid enda kaalukategooria vastastega: 1/16-finaalis suruti penaltiseerias põlvili meistriliiga legend

Kogupere kevadpidu

Lihtsast vutisõpruskonnast moodustuva Santose vägiteod on meeskonna kandnud euroväljakule.  FC Santos

Narva Trans. Edasi langesid Santose ees esiliiga A klubid Kiviõli
Ibris ja FC Kuressaare, kusjuures
Kiviõlist saadi jagu koguni 11 : 0.
Ning kuigi laupäeval vannuti mullusele meistrile Levadiale kindlalt
0 : 4 alla, peavad ometi Eesti au
Euroopas Kalju ja Sillamäe kõrval
kaitsma turvamees, veoautojuht ja
ülejäänud Santose pere.

Seitsmendik väljakust
Peale au ja kuulsuse kaasneb avaringi pääsemisega klubi eelarve kontekstis kolossaalne
120 000-eurone toetus Euroopa
jalgpalliliidult UEFA, mille kasutus juba valmis mõeldud. „Rahasummaga on plaanis Annelinna
üks uus kunstmuruväljak juurde ehitada,“ avaldas klubi president Meelis Eelmäe. „Kuigi väljaku maksumus on seitse korda suu-

rem, siis abiks on see summa ikkagi.“ Plaanide kohaselt valmib staadion juba selle aasta lõpuks amortiseeruma kippuva praeguse, Kaunase puiesteel asuva Annelinna
kunstmuruväljaku kõrvale.
Santoslaste eurovastane saab
selgeks jaanilaupäeval, nimekaimaks potentsiaalseks oponendiks
on meistriliigaski kaasa löönud
Trondheimi Rosenborg Norrast.
Santose enda koefitsient aga ületab
praeguseks selgunud 57 meeskonna seas vaid Gibraltari klubi oma.
Paratamatult paneb kõik see
küünikuid küsima, kas 2. või 3. ja 9.
või 10. juulil pole mitte ees ootamas
Eesti vutiajaloo suurim eurosaun.
Senine „rekord“ pärineb hingusele
läinud Tallinna Normalt, mis alistus 1994. aastal karikavõitjate karikasarjas NK Mariborile Sloveeniast
kahe mängu kokkuvõttes 1 : 14.
Lennukate tartlaste peades

mõlguvad aga sootuks teistsugused mõtted.

Unistus jätkub
„Tahame pääseda teise ringi. Vaatamata sellele, et see mõte mõnele
utoopiline tundub, ei tähenda see, et
me sellest ei unistaks,“ kinnitas Eelmäe, et platsile nalja tegema ei minda. „Seega ootame võimalikult nõrka vastast. Usun, et meie võistkond
on kindlasti tugevam kui 1994. aasta Tallinna Norma.“
Üks on selge: Santos saab juba
juulis platsile joostes maha amatöörvuti teetähisega, mida ületada on äärmiselt keeruline. Järgmisest hooajast muudab UEFA reglementi, nii et ka juhul, kui meister ja karikavõitja ühtivad, tuleb
„asendusliige“ edaspidi karikafinaali asemel meistriliigast.
Kaur Paves

Rõduklaasid ja -piirded
Terrassiklaasid
Klaasvarikatused
Klaasvaheseinad

Parim põhjamaises kliimas
www.malmerkklaasium.ee
Tartu, Tähe 114. Tel 7360 041. E-post tartu@malmerk.ee

Tänavune tänavakorvpalli hooaeg saab alguse 24. mail Tartus,
kui Lõunakeskuse-esisel parklal
peetakse Sprite 3x3 võistluste esimene etapp.

Paju tänavale uus
kortermaja
Linnavalitsus algatas Paju tn 11
detailplaneeringu koostamise
krundile korterelamu rajamiseks. Planeeritavale hoonestamata krundile pindalaga 755
m² näeb planeering ette kuni
3-korruselise äri- ja korterelamu
ehitamise.

mõisavirtin ja -proua jagavad
Löwenwoldede suguvõsa mahlakamaid vilju. Esinevad svingtantsurühm, noortebänd House 101 ning Nõo muusikakooli
flöödi- ja saksofonimängijad.
Õnneloosist osavõtjate vahel
loositakse välja hulk pileteid sellel suvel Luke mõisas toimuvatele kontsertidele ja suveetendusele.

Luunja rattapäev
Pühapäeval on kõik noored rattasõbrad oodatud Luunjasse, et
kooli staadionil ja alevikus kulgeval sprindirajal mõõtu võtta.
Distantsid algavad 50 meetrist
ning pikim ulatub 2 kilomeetrini.

Noorte
kunsti oksjon
22. mai õhtul kell 18
toimub LMK-s järjekordne oksjon, kus
haamri alla läheb 47
noore kunstniku looming. Uuendusena ei
pea osalemiseks saaligi
minema, vaid pakkumisi
saab teha ka osta.ee keskkonnast.

Olümpiajooks
Et liikumisaastale veelgi hoogu
juurde anda, on laupäeval kell
12 kõik jooksjad ja kõndijad teretulnud 10-kilomeetrisele olümpiajooksule. Rada kulgeb Ujula
tänava spordihoone juurest läbi
linna Ihaste teele ja tagasi. Finišisse jõudnute meeleheaks esineb
Karl-Erik Taukar.

Röntgen, Curie ja
Becquerel
Reede südapäeval saab tervishoiukõrgkoolis oma silmaga
näha Wilhelm Conrad Röntgeni,
Marie Curie’d ja Henri Becquereli,
kes tudengite kehastuses löövad
kaasa äsjavalminud radioloogiatehnikute ülimoodsate praktikumiruumide avamisel. Kel soovi,
saab näiteks enda nahalgi uut
ultraheliuuringu masinat lasta
testida.

Piirangud liikluses
Rattarallil erinumbrid
Sel aastal soovivad korraldajad
rohkem tähelepanu pöörata rattaralli varasematele võitjatele ja ka
saadikutele ehk neile, kes lähevad
sel aastal rajale juba vähemalt 20.
korda – mõlemad asuvad stardijoonele eriliselt kujundatud nimeliste numbritega.

Lukel mõisapäev
Luke mõisa suvehooaja avaüritus stardib 24. mail kell 15, kui

Laupäeval 24. mail toimuva
Olümpiajooksu tõttu suletakse lühiajaliselt liikluseks kell
11.30–12.15 Kroonuaia sild; kell
11.50–12.10 Emajõe–Kartuli–
Oa–Kroonuaia –Vabaduse pst
ja kell 12–13.15 Ihaste põiktänav.
Võistlejate jooksutrass kulgeb
põhiliselt mööda kergliiklusteid – jalakäijatel palume anda
võistlejatele eesõigus. Ristmikel
abistavad liiklejaid reguleerijad
ning liiklus avatakse kohe peale
võistlejate läbijooksu.

AKNAD
KUNI

-60%

Kehtib täiskomplekti tellimisel:
aknad, aknalauad, paigaldus,
sisepalede taastamine.
• Järelmaksu võimalus kuni 6 kuuks
(protsendita)
• Paljud valmis aknad kohe laost saadaval
(erinevad mõõdud)
Küsi pakkumist: aknaari@city.ee • 736 6886;
5645 2502; 501 6158 • Tartu,Aleksandri 1-4

Ida Tantsukooli
katsed balletiklassi
5-7 a lastele
28. mail kell 18
Jakobi 41 (balletisaal katoliku koolis)
Avaldus: www.idatantsukool.ee
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Palametsa
pajatused

Arhitekt A. Matteus
Tartu generaalplaanist
Aastat 30 tagasi usutlesin õige mitmel korral pensionipõlve pidavat, aga erksa mälu ja hea jutuga „piibuga meest“ – populaarset Tartu arhitekti Arnold Matteust (1897–1986). Arusaadavalt kandus jutt
Emajõelinna ehitustele ja linna edasisele arengule, mille aluseks
oleks üld- ehk generaalplaan. Matteus meenutas sellise plaani koostamise katsetest 1940. aastatel järgmist.
Kuna olin omal ajal Karlsruhe tehnikaülikooli lõpetanud ja valdasin vabalt saksa keelt, lubasid Saksa võimud mul linnaarhitektina
edasi töötada. Peamine oli siis linna talvekorda seadmine, aknaklaasi muretsemine. Otsest ehitustööd oli õige vähe. Nii ma hakkasin
1942. a kevadtalvel visandama Tartu generaalplaani. Eesti Vabariigi aegu oli sellest mitmel korral juttu olnud, ilma et tegudeni oleks
jõutud. Nüüd oli suur osa kesklinnast sõjatules maha põlenud ja see
andis vabad käed suuremate muudatuste kavandamiseks.
Minu nägemuse
Ülikooli juhtkonnalt tuli kohaselt pidi Kaubahoovi varemete
ettepanek lammutada
kohale ja edasi kuni
A ia ( Va nemuise)
tulevikus maha kogu
– praegu
peahoone ees olev kvar- tänavani
laiub seal haljasala
tal kuni Rüütli tänavani! – tulema Tartu uus
peaväljak. Raekoja ja
selle kõrval asuvate esinduslike haldushoonetega. Ülikooli asutuste
tarvis nägin ette Tiigi tänava mahapõlenud piirkonna. Minu arvates
oli seal hea koht ka uuele ülikooli raamatukogule. Praegusele pargialale Kitsast tänavast kagu suunas pidid tulema samuti ülikooli
ehitused.
Ühe utoopilise mõtte kohaselt nägin koos oma kaastöötajatega
ette jalakäijate silda – kas siis rippsillana või mõnel muul kujul – üle
Vallikraavi tänava Toomele. Nii oleks kujunenud mugav ühendus
Tiigi tänava ja Toomel paiknevate kultuuriasutuste areaalide vahel.
Ülikooli juhtkonnalt tuli aga õige kummaline ettepanek – lammutada tulevikus maha kogu peahoone ees olev kvartal kuni Rüütli tänavani! Sinna rajatav haljasala oleks aidanud peahoonet kui ülikooli
keskust väärikamalt esile tõsta. Mulle tundus taoline plaan täiesti
ebareaalsena ja tõrjusin selle ilma pikemata tagasi. Küll pakkusin, et
suurkool ehitaks esimeses järjekorras välja mahapõlenud ala Lossi
tänava ääres. Nii laieneks ülikool just peahoone piirkonnas.
Teise kultuuriasutuste ala kavandasin sõjatules hävinud Tähe-Lille-Pargi piirkonda. Siia tulnuksid kõrgemad kunsti- ja muusikakoolid. Nii oleks moodustunud Toomelt kuni Pargi tänavani Tartu peamiste kultuurikeskuste vöönd. Arstiteaduskond oleks erandina jäänud Maarjamõisa, kus tal laienemiseks ruumi küllaga käes.
Nende plaanide kavandamisel käisime koos linnapea Karl Keerd
oja ja noore arhitekti Elkeniga linna keskosa läbi. Tutvusime 1941. a
purustustega ja lasime need kanda linnaplaanile. Selle alusel hakkasimegi generaalplaani paberile visandama. Kuni 1942. a kevadel
olid kohal kõrged kontrollid Tallinnast: keegi riigisakslane ja üks
Eesti omavalitsuse ametimees. Vaatasid meie visandeid ja sakslane
deklareeris järsult: „Praegu käib sõda. Nüüd pole aeg uuteks ehitusteks. Dorpat on Baltimaade ülikoolilinn ja kultuurikeskus. Seda linna projekteeritakse tulevikus Berliinis. Teie siin aga lõpetage kohe –
enam mitte ühtegi kriipsu!“ Ja oligi kogu lugu.

Mänguasjamuuseum tähistab laupäeval oma 20. sünnipäeva vahva peoga, mis
kutsub linlasi rongkäigule
ja muinasjutumaailma paeluvust avastama.
„Koguneme muuseumimaja ette kell 11,“ kirjeldas pidupäeva
algust muuseumi direktor Triin
Vaaro. „Siit edasi liigume rõõmsa
kireva rongkäiguna Raekoja platsile, kus meid on lubanud tervitada Tartu linnapea.
Peole on kõik teretulnud muinasjututegelaste kostüümides
ning kõige toredamaid, vahvamaid ja naljakamaid neist pärjatakse ka auhindadega. „Muidugi ei pea nüüd tuhkatriinuna läbi
öö maani ulatuvat satsidega kleiti
asuma õmblema,“ lohutas Vaaro.
„Vürtsi saab anda ka lõbusa maski, vägeva kübara, prillipaari või
mõne muu detailiga. Ja kui oma
kapist hetkel rekvisiite võtta tõesti polegi, tasub ikka tulla ja need
järgmiseks korraks meie õpitubades ise valmis meisterdada.“

Mutiprillid ja rahapuud
Kui rongkäik on trummipaukude ja pasunatörtsude saatel raeplatsilt tagasi Lutsu tänavale jõudnud,
avaneb muuseum külalistele kogu
oma võlus ja salapäras. Ees ootavad

Mänguasjamuuseumi hällipäeva auks võetakse taas ette pidulik rongkäik südalinnas. 
Mänguasjamuuseum

Lumekuninganna loss, Pöial-Liisi
mängumaa, Vankumatu Tinasõduri hoov jne. Sõltuvalt inspiratsiooniks olnud muinasjutust, saab
siis vastavalt kas meisterdada jäälilli, nikerdada mutiprille, pärida
võlupeeglilt saatuse kohta, õppida
Tuhkatriinuga koos ballitantse või
panna kassi ja rebase seltsis Lollidemaal rahapuid kasvama.
Kell 14 jõuab kätte ürituse kõige
magusam hetk, sest pole ju mõeldavgi, et üks õige sünnipäevapidu saaks õnnestuda ilma tordi ja
limonaadita.
„Tänapäeval on muuseum muutunud suureks vaba aja veetmise
keskuseks, kus peale näituste saab
vaadata ka teatrietendusi, osale-

Luulevõistlus HansaSlämm
Tänavu toimub Ajastumürgli nime kandvate Tartu hansapäevade raames
luulevõistlus HansaSlämm,
millest oodatakse osa võtma kõiki luulesõpru. Kuni
25. juunini on avatud võistlusele registreerimine!
„Slämmiluule aluseks pole niivõrd nipid ega võtted, vaid midagi hoopis põhimõttelisemat. Esiteks, tunne ennast vabalt! Teiseks, austa ennast ja teisi! Kolmandaks, kui saad, siis vaiki
– kuid loodetavasti sul siiski on

midagi öelda! Neljandaks, pea
alati meeles oma minevikku ja
juuri!“ iseloomustas HansaSlämmi korraldaja Jaan Malin.
Poetry Slam ehk slämmiluule
võistlus on paberkandjal avaldamata autoriluule võistuesitamine. Sellel žanril on vähemalt kaks
eesmärki: pakkuda võimalust esitada ja kuulata värsket luulet ning
näidata kirjandusest tavaliselt
mitte huvitujale, et see valdkond
ei pruugi olla haigutamapanevalt
igav.
Võistlusel oodatakse osalema
kõiki luulesõpru, kel on soov oma

• malm
• alumiinium
• roostevaba

TarKÜL koostöös Tartu linnaga korraldab
18. aprillist 20. juunini 2014 vältava kampaania

«HOOLAS ÜHISTU»

Korteriühistutele, kes on TarKÜL-i või EkÜL-i liikmed,
kehtib EKSTRA HIND! Vaata täpsemalt: www.tarkyl.ee
Registreerimine info@tarkyl.ee või tel 5342 7912.
Telli numbril 5566 1888 abijõudu, et laadida
konteinerit ning koristada keldrid ja panipaigad.

seniavaldamata loomingut esitada. Osalemiseks palume endast
märku anda e-posti aadressil
hansaslamm@hansapaevad.ee.
HansaSlämm toimub pühapäeval, 13. juulil kl 18 lokaalis Suudlevad Tudengid, peale võistlejate astuvad HansaSlämmil üles ka
külalisesinejad.
Tartu 19. hansapäevad toimuvad 11.–13. juulil 2014. Festivalil
on võimalik külastada Jaanilinna,
Toomelava, Teaduslinna, Raualinna ja Lastelinna. Tavapäraselt on
avatud ka rikkalik hansalaat.
Kaupo Torim

KEEVITUSTEENUS

Hea korteriühistu juhatus!

KAMPAANIA AJAL SAAB TELLIDA KEVADISE
SUURKORISTUSE TARBEKS SOODSA HINNAGA
7 m³ JA 10 m³ PRAHIKONTEINEREID.

da õpitubades ja mängupäevadel
ning lihtsalt pere ja sõpradega koos
olla,“ rääkis Vaaro kuidas muuseumi mõiste, eriti mänguasjade oma,
on ajas kõvasti muutunud. „Mänguasjamuuseumi unikaalsus seisneb selles, et igaüks leiab siit mälestuse, mänguasja või emotsioonide
näol oma lapsepõlve.“
Kella 15ni toimuv üritus leiab
aset mänguasjamuuseumi juubeliaasta „20 aastat armastust“ raames ning on kõigile tasuta.
Muuseum avati aastal 1994 esimese Eestis ja Balti riikides lastele
mõeldud muuseumina, mille eesmärgiks on tutvustada kirevat ja
põnevat mänguasjade maailma.
Rasmus Rekand

Neljapäeviti kella 11 - 16.30 juriidiline nõustamine

Teatrikuu
suvepealinnas
Selgi suvel saavad suvekülalised pea igal õhtul Pärnus teatrit
vaadata. Endla suveaeg kestab
10. juulist kuni 10. augustini.
Hooaja avab Hendrik Toompere nüüdisaegne tõlgendus
Georg Büchneri näidendist
„Woyzeck“. See on tragikoomiline lugu noorest mehest ja tema
naisest ning noore inimese
kohanemisraskustest tavaeluga,
kui ta ei taha elus alla anda ega
pealtvaataja rolliga leppida.
Lisaks uuslavastustele on
võimalik teatrimajas näha peaaegu kogu teatri mängukavas
olevat repertuaari 12 erineva
lavastusega. „Kevadistest uuslavastustest soovitame üle vaadata ajaloolise haarava müsteeriumi „Vares“, mille nimikangelane on Pärnus tegutsenud
arst ja eksperimenteerimisjanuline poeet Johannes Vares
Barbarus,“ märkis Loorents.

Mõtlemapanev „Mandel ja
merihobu“ jutustab aga puudutava loo ajutrauma üle elanud inimestest, kellel on probleeme mälu ja mälestustega.
„Dussaert‘i kaasus“ on loengetendus, kus Kaili Viidas räägib
ära prantsuse kunstniku Philippe Dussaert’i hämmastava ja
samas publikut naerutava loo.
Pärast Endla teatri ametlikku
suveaega saab Pärnus nautida rahvusvahelist teatrit. „14.17. augustil toimuv „Monomaffia“ toob Pärnusse kokku
monoetendused suurepäraste
esitajate poolt USA-st, Suur
britanniast, Eestist, Soomest,
Kreekast ja Poolast,“ kiitis Loorents. Festivali alateemaks on
sel aastal „Kõnelemata lood“.
Oma teatriplaanid Pärnus
on mõistlik paika panna mai
viimasel nädalal, sest enne
suvehooaega korraldab Endla teater kogu nädala kestva
suveaja etenduste piletite soodusmüügi.

tartuekspress
ristsõna
vaba aeg
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Kino

Ristsõna

Cinamon

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
23.–28.05 kell 15.45, 17.15,
20.25; 29.05 kell 15.45, 20.25
Grace: Monaco vürtsinna
23., 26.–27.05 kell 12.30,
17.45, 22.15; 24.–25., 28.05
kell 12.30, 15.15, 17.45, 22.15;
29.05 kell 12.30, 15.30, 17.45,
22.15 X-mehed: Tulevase
möödaniku päevad

23.–29.05 kell 19.30, 21.45 13.
rajoon: Telliskivihäärberid
23.–29.05 kell 18, 22.30
Godzilla
23.–29.05 kell 14.45, 18.45,
21 Vene köök Pariisis
23., 26.–27.05 kell 12; 24.–
25., 28.05 kell 11.30; 29.05
kell 11.45 Ninasarvik Otto
23.–29.05 kell 15, 20.15,
21.30 Neetud naabrid
23.–29.05 kell 16.30 Gigolo
maski all
23.–29.05 kell 14.15 Kaunitar
ja koletis

22.05 kell 19.45 Cinamonis
Bryan Singeri eelseisvas linaloos „X-mehed: Tulevase möödaniku päevad“ seisavad mutantidest kangelased silmitsi pealtnäha ilmvõimatu
ülesandega – muuta kõikivõimalikke vahendeid appi võttes trööstitut
ja tumedates toonides alternatiivuniversumit, kus auahne ja julma
töösturi Bolivar Traski (Peter Dinklage) ehitatud hiigelrobotid Sentinelid
mutante kõikjal jahivad ning neid tapavad. Professor X (Patrick Stewart)
ja Magneto (Ian McKellen) on taas kord sunnitud omavahelised erimeelsused hetkeks unustama ning lootusetust olukorrast pääsemise
nimel koostööd tegema.

kell 12.15, 17.30 Rio 2
29.05 kell 18.15 Pahatar
29.05 kell 19.15 Miljon moodust
Läänes kärvata

Jaani kirik

23.–28.05 kell 19.15; 29.05
kell 17.05 Kättemaks kõrgetel kontsadel

• üle 15 000 müüdud katuse
Rock
& Roll
• uusimad
seadmed
•
15
aastat
30.05 kell
21 kogemust
Jaakko Vanhala
(FI), Morgues
Last Choice
Tähe 110, Tartu
(FI), Tamhiis
(EE) tartu@olly.ee
tel 5344 3900,

23., 26.–27.05 kell 12.15,
15.30, 17.30; 24.–25., 28.05
kell 11.15, 15.30, 17.30; 29.05

23.05 kell 21 Helin-Mari
Arder Nii valged ööd

Vanemuise
kontserdimaja
29.05 kell 19 Põhjamaade
Sümfooniaorkestri 16. hooaja lõppkontsert

Kontsert

23., 26.–27.05 kell 11.45,
13.40; 24.–25., 28.05 kell 11,
13.20; 24.–25., 29.05 kell 11,
11.45, 13.20 Paras pähkel

23.–29.05 kell 13 Imeline
ämblikmees 2

KINDEL KATUS
OTSE TOOTJALT!

X-Mehed: Tulevase möödaniku päevad

23.05 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund: Anna
Humal
(orel)
• hind
otse tootjalt

www.olly.ee

Tartu Jazz Club

22.05 kell 21 Pae kollektiiv

30.05 kell 18 Viisid vikerkaarelt ehk 30 aastat lastelaulu

Näitus
Linnaraamatukogu
kuni 23.05 Kalli Kalde graafikanäitus Lennuharjutused
kuni 24.05 Silja Ergi maalinäitus Kohe näha, et tüdruku
tehtud
VENDA PÄI 90. sünniaastapäeva
tähistamine reedel, 23. mail.

Kiviprofiil
Valtsprofiil
Trapetsprofiil
Klassikprofii
TARTU, Tähe 110
5344 3900
tartu@olly.ee

TALLINNA
OPTIKAS
SEPTEMBRIS

Tartu Maxima XX kauplus
ootab oma meeskonda:
KASSAPIDAJA-MÜÜJAID
Ettevõte garanteerib:
- stabiilse palga
- sotsiaalsed garantiid
- tasuta lõunasöögid
- erinevad motivatsioonipaketid
- tööalase tasuta koolituse
Täitke tööotsija ankeet meie kodulehel:
www.maxima.ee
Saatke CV: personal@maxima.ee
tel 602 3116

• kl 12 mälestamine Pauluse kalmistul
• kl 14 plaadi avamine ja Palametsa
pajatused Truffe kohviku ees
(Raekoja plats 16)
• kl 15 näituse avamine, puhkpilliorkester Tartu ansamblite kontsert ning
etenduste "Tuhandeaastane Tartu" ja
"Vivat Academia" videote vaatamine
Tartu linnaraamatukogus (IV k)

• hind otse tootjalt
• üle 15 000 müüdud katuse
• uusimad seadmed
• 15 aastat kogemust
Tähe 110, Tartu
tel 5344 3900, tartu@olly.ee

www.olly.ee

Info tel 5562 1681

• kl 12 mälestamine Pauluse kalmistul
• kl 14 plaadi avamine ja Palametsa
pajatused Truffe kohvikusElu- ja loometööd kajastava plaadi avamin
kohvikus Truffe (Raekoja pl 16)
• Näituse avamine
• Videod „Tuhandeaastane Tartu“ (1980) ja „VIVAT ACADEMIA“ (1982

TALLINNA OPTIKAS
LEHEKUUL nii ühevaatelised,
kui ka progresseeruvad
ja
päikeseprilliklaasid
-25% parema hinnaga.
Lisaks paljud raamid – 50 %
Arsti ja optometristi vastuvõtule

OLLY TERASPROFIILID AS
saab registreerida telefonil 7 400 900.
Kassinurme, Jõgeva vald,
48410 Jõgevamaa
Rüütli 1, TARTU
Tel 73 44 413
Tel 7 400 900
olly@olly.ee

E-R 9-18, L 10-15

6

tartuekspress
reklaam

VOODRILAUAKESKUS

SISEVOODRILAUDADE

Soodustused kuni -70%

Ootame, kaupa jätkub kiirematele!
TARTUS Ringtee 8, tel 5551 6285
AVINURMES, Võidu 50, tel 5346 0830, 505 6572.

1,6 ja 3,2 t ekskavaatorite rent ja
kaevetööd. 80-110 € päevarent
juhita. Tel 511 5786.

• musta metalli
• mahuteid
• vanu gaasiballoone
• põllumajandustehnikat

Tel 553 3663
e-post: raul.koll.bbq@gmail.com

Piirdeaedade ja väravate valmistamine ja paigaldus. Mõõdud ja
värvid kliendi soovide järgi.
Tel 520 7419, mexlem@mexlem.ee,
www.mexlem.ee.
Plaatimine, maalritööd, krohvimine, parketi paigaldus. Tel
5625 9654, silver@interiore.ee.
Põrandatööd, puitpõranda taastamine, uue ehitamine. Laud, parkett jm. Soodsalt. Tel 5800 5414.

OSTAME

PARIM HIND EESTIS!

Eramute projekteerimine, kortermajade soojustusprojektid. Tel
524 3142, imperialproject.ee

Ehitus

SUUR TÜHJENDUSMÜÜK

Siseviimistlus- ja remonttööd,
teeme ka väiksemaid ja kiireloomulisi töid. Tel 5568 3394.

Aedade, väravate, väravaautomaatika müük, paigaldus, hooldus. Tel 501 6453, www.nr1aiad.ee.
Ehitus- ja katusetööd, puitfassaadid, ehituspuusepatööd, ehitusabi jne. Ehitus Kiirabi OÜ,
tel 5919 8885.
Ehitus-, remondi- ja lammutustööd (k.a san-tehnilised ja elektritööd). Tel 5837 2544.
Ehitus, remont ja siseviimistlus
Tartus ja Tartumaal! Pikaajaline
kogemus! Soovitud tulemus
garanteeritud! Tel 5622 9840.

Soojustamine puistevillaga.
Tel 5665 0604, 502 0066,
puistevill@gmail.com.
Tänavakivide paigaldus, haljastus. Tel 5662 0058.

Fassaadide soojustamine ja viimistlemine.
Küsi hinnapakkumist
tel 5850 9769,
info@auna.ee,
www.auna.ee.

Katuse- ja üldehitustööd. Töökogemus Eestis ja Norras. Armecon
Ehitus OÜ, tel 5590 9273.
Katuste remont. Katuste ehitus ja
renoveerimine. Töö kiire ja korralik. Tel 5625 1750.
Korstnapitside ehitus ja remont.
Moodulkorstnate paigaldus. Tel
5557 9399.
Kõik üldehitustööd. Katused.
Fassaadid (ka krohvitavad).
Plekitööd. Ramest Ehitus OÜ,
tel 516 6152, www.ramest.ee.

Tegemist on finantsteenuse reklaamiga.
Tutvu tingimustega, konsulteeri. Krediidikulukuse
määra näide: 5000€/60 kuud-47%.

Tasuta kinnisvaraalane konsultatsioon! Tel 550 0225.

Kinnisvara ost
1-toal korter. Tel 503 2345.
1-2toal korter Tartus, võib olla võlgadega. Võimalik kiire tehing, raha
olemas. Tel 5648 0009.

Tänavakivide paigaldus, piirdeaiad, haljastustööd. Tel 5623
3867, www.clinkerservice.ee.
Tänavakivide paigaldus.
Tel 5456 0939.

1-2toal korter. Tel 507 4635.

Valmistan palkmaju, saunu käsitööna tellija materjalist, ka otse
vundamendile. Tel 5349 1633.

Materjal

2-3toal korter. Tel 5561 4114.

Maja Tartus või Tartumaal. Tel
5615 9460.

1-toal korter. Tel 503 2345.
1-2toal korter Tartus omanikult.
Tel 5373 8500.
Aiavõrgud, -paneelid, -postid,
okastraadid, kinnitustarvikud,
väravatarvikud, väravad, metallaiad, tõkkepuud, väravaautomaatika, garaažiukse automaatika jpm. Tel 520 7419, mexlem@
mexlem.ee, www.mexlem.ee.

3 m ja tükeldatud jämedad
haavapinnud (al 17 €/rm).
Tel 529 0183, www.elevus.ee.
Alati kvaliteetsed lõhutud küttepuud: must lepp 50 cm 30 €/rm,
kask 50 cm 34 €/rm. Kohale toomisega Elva ja Tartu lähiümbruses.
Tel 5392 5280.
Haava- ja lepaküttepinnud (3 m
pikad ja tükeldatud). Kojuvedu hinna sees. Tel 5193 8862.
Kaseküttepinnud (pikad ja tükeldatud). Tel 5662 5014.
Kütteklotsid (haab, lepp) lahtiselt
ja võrgus. Küttepuud. Kojuvedu
tasuta. Tel 5193 8862.
Laias valikus lõhutud küttepuud
veoga. Lepiko talu, tel 5667 5750.
Puitbrikett (kandiline, 10 kg
pakend, transport Tartus tasuta).
Kiire tarne! Tel 514 4555.

3-4toal korter. Tel 5615 9460.

Üürile võtta

1-2toal korter. Tel 550 0225.
2-3toal korter. Tel 5561 4114.

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

Mööbel
Ära anda kasutatud diivanid ja
diivanvoodid hinnaga 1-50 €. Täpsem info 5329 2033, Ülenurme,
Teeninduse tee 10, Diivaniparadiis OÜ.

Otsin tööd
Aastaaruanded ja raamatupidamine, kliendikeskne teenindus
(25 a). Vilja, tel 513 8668, 736 7077.

Pakun tööd

Killustiku müük Tõrvandis
(erinevad fraktsioonid, 12 €/t). Tel
512 8315, Andrioun@hotmail.com.

Arkaadia Puhastuse
OÜ pakub õhtust
tööd puhastusteenindajatele Annelinnas.
Info tel 5300 3118,
Jekaterina.
www.arkaadiapuhastuse.ee

Killustiku, kruusa, liiva ja mulla
müük koos transpordiga LõunaEestis. Tel 5666 7528.

Autoremondilukksepale.
Tel 509 3590 või saatke CV janek@
hoffmann.ee.

Freesasfaldi müük (12 €/t). Asume
Tõrvandis Tamme 15, tel 512 8315,
Andrioun@hotmail.com.

Katuse- ja fassaaditööd, vundamentide remont ja soojustamine, vihmaveesüsteemid.
Tel 5649 4929.

Korterid, majad, majaosad Tartus
ja maakonnas. Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel. Ragnar
Paenurk, tel 742 0656, 5887 0888.

1-2toal remonti vajav korter
Tartus. Eelistatud on puitmaja,
aga võib pakkuda ka kivimaja.
Tel 56 503 503, Marko.

Ehitus, remont, viimistlus ja lammutustööd. Tel 5858 6953.
Eramute projekteerimine, kortermajade soojustusprojektid.
Tel 524 3142, imperialproject.ee.
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Mulla müük (sõelutud ja sõelumata) transpordiga Tartumaal ja
Lõuna-Eestis. Tel 5815 0176.
Multši ja okaspuukoore müük
Tõrvandis Tamme 15 (10 €/m³). Tel
512 8315, Andrioun@hotmail.com.
Välisvooder 3,9-7,3 €/m², sisevooder 3,5-6,1 €/m², tööstuslik
värvimine 1,4-1,8 €/m², põrandalaud 6,5-13,5 €/m², saematerjal
180 €/m², veovõimalus.
Tel 5455 1700, www.voikapuit.ee.

Kinnisvara müük
2 kämpingumaja (kasutatud, 8 m²,
Nõo v, äravedamiseks, uued katused, 190 €/tk). Tel 5809 7140.

Sõiduõppe ABC pakub mais
eriti soodsate hindadega A-, B-,
C-kategooria kursusi. Lõpp
astmekoolitus 85 €, esmaabi
koolitus 35 €. Kalda tee 30, tel
507 8230, www.sõiduõppe.ee.

Küte
LÕHUTUD KÜTTEPUUD
toores / kuiv

Kasutatud riiete pood pakub tööd
ausale ja rõõmsale müüjale.
E-post riided22@hot.ee.
Majutusasutus Veeriku linnaosas
võtab tööle koristaja. Info tel
525 2586.
Mootorsõidukijuhi õpetajale. Töötasu 6-14 eurot tund. Tel 507 8230.

35 cm, 1 ruum = 35 € / 40 cm, 1 ruum = 32 / 40 €
50 cm, 1 ruum = 30 / 38 €

Otsime müüjat köögivilja müügiletti Lõunakeskuse väliturgu. Kui
oled kohusetundlik, korralik, jutukas, reibas ja usin, siis tule proovima! Hooaeg kestab oktoobrikuuni. Tel 5664 8117.

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!

Otsime müüjat Tartu avaturule
(köögivilja müük, hooaeg kestab
maist oktoobrini). Tel 5664 8117.

Tel 514 2173

Neljapäev, 22. mai 2014
Restoran-lounge Polpo otsib oma
meeskonda nõudepesijat. CV saata info@polpo.ee või restoran-lounge Polpo, Rüütli tn 9, 51007 Tartu.

tartuekspress
reklaam

Elektritööd, FIE. Tel 5609 9868.

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

Elektritööd. Tel 5684 7007.

Plekksepatööd: Ringtee 1, Tartu,
tel 517 2156.

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

Siseruumide koristajale Rebase tn.
Tööpäevad T, N kell 18.30-21. Lisainfo tel 5823 0411.
Siseruumide koristajale Reola
külas õhtuti kell 17-20.30. Lisainfo
tel 5823 0411.

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

Põllundus
Müüa mett (kogutud metsa
taimedelt 2013. a, 6 €/kg).
Tel 5559 5703.

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

Rakkekaevude kaevamine
puhastamine ja remont. Vajadusel ülemiste rakete vahetamine.
Tel 557 4792.
Septikute müük ja paigaldus.
San-tehnilised sise- ja välistööd.
Tel 5757 0202.

Tutvus

Tasuta kodumasinate äravedu
(pesumasinad, pliidid, boilerid,
radiaatorid jne). Tel 5386 9008.

Riided

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

Jõe butiigis rattariided, rulluisuja jalgpallikaitsmed! Soola 10,
E-P 9-16

Jalgrataste müük, hooldus ja
remont. Master Sport OÜ Tartus
Võru 132a, tel 659 1109,
www.mastersport.ee.

Ost

Klassikaline ja spordimassaaž.
Oma klientidele pakun professionaalset massaažiteenust, lähtudes
kliendi vajadustest ja soovidest,
lähenen igale kliendile individuaalselt. Tel 5558 8366, 5835 8896,
Tartu, Fortuuna 1b.

42 a vaba mees (sportlik, aus)
soovib tutvuda heasüdamliku vaba
naisega. Tel 5665 8297.

Teeme majaümbruste hooldustöid, ka muruniitmist ja san-tehnilisi töid. Tel 509 0750.
Müüa vastupidavad, lihtsalt paigaldatavad ja klassikalised kasvuhoone puitkarkassid (pikkus al 2,4 m,
laius 2,3 m, soovi korral transport,
paigaldus ja kiletamine).
Tel 511 0123, suveaed.ee.
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59 a mees tutvub saleda noorusliku naisterahvaga. Tel 5832 0626.
61 a naine Vissilt otsib majapidamisse kodu armastavat autoga
kuni 63 a meest. Tel 5886 9172.

Teenustööd 1,6-5,7 t ekskavaatoriga ja rent. Tel 5661 5334.

Korporatsioonide uuriripatsid
(100 €/tk), märgid, hõbe,
vanavara. Raha kohe kätte!
Tel 5649 5292.
Vanaaegsed raamatud, postkaardid, kellad, maalid, graafika,
mündid, paberahad, märgid,
medalid jne. Tel 5829 9810.

70 a naine tutvub 70-75 a korraliku mehega Tartust. Seiklejatel
mitte helistada. Tel 734 3376.
72 a naine soovib tutvuda ausa ja
heasüdamliku mehega, kes tunneb end üksikuna. Tel 5608 5675.

Transporditeenus üle Eesti uute
kaubikutega. Tel 5551 0649.

Müük

Vanad märgid, raamatud, hõbe,
lauanõud jne. Raha kohe kätte! Tel
5803 6752.

Jõe butiigis suur valik kleite. Uus
kaup 26. mail! Soola 10, E-P 9-16.

Kaardid ennustavad! Tel 900 1727.
24 h, 1,09 €/min. Ennustuste tellimine, ka kirjalikult: ennustus.ee.

Kasutatud riided Norrast. Anne
51, kauplus Stiil, E-R 10-18, L 10-15,
http://stiilriided.ee.

Ilusate Asjade Pood Tähe 21 avatud
E-R 10-18, L 10-15. Riided, jalatsid,
nõud. mtyheaisa@gmail.com

Korstnad ja korstnapitsid,
plekitööd. Töö kiire ja korralik.
Tel 5625 1750, tomeli.ee.

Pakume tasuta riideid ja jalanõusid 22.–24. mail kl 10–16 Tartu Laste Turvakodus, Tiigi 55, Tartu.

Kolmeraamiline hordiaalmeevurr
ja 4,3 kg 2013. a kunstkärge.
Tel 5388 7102.

Vanad mündid ja paberrahad,
märgid, raamatud, vanad esemed jne. Mõistlikud hinnad!
Tel 551 4964.

Korstnapitside ehitus ja remont.
Korstnapühkimine, pottsepatööd. Tel 5557 9399.

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

Mööblikomplekt (nari, kapp, tool,
kummut) ja pianiino „Belarus“
(50 €). Tel 5666 6503.

Vanad raamatud, märgid, mündid, medaled, postkaardid, nõud
ja muu vanavara. Tel 5649 5292.

Korstnapühkija. Tel 5347 4363.

Veo- ja kolimisteenused, kiirveod. Linna kiireim ja soodsaim
transport. Tel 5560 6941.

Sõidukid
1994.–2006. a sõiduautode kokkuost. Väga kiired tehingud! Raha
kohe kätte! Tel 553 3060.

PANDIMAJA
V.E.M.M.
T–R 9–13, 14–18, L 9–14, E,P suletud
Tartu, Kalevi 10-17, tel 734 0083.

Veo- ja sõiduautode remont,
keretööd, varuosad, puksiir.
Tel 504 0334,
allroads.allroads@gmail.com.

Teenused

Korstnapühkja Marko Mesi
(kasutan tahmaimurit, akt tasuta).
Tel 5805 0201,
www.korstnapuhkimine.ee.

Boilerite paigaldus, puhastus ja
remont. Tel 518 7207.
Boilerite puhastus, veemõõtjate
vahetus, san-tehnilised tööd. Tel
5646 9025.
Bussireisid (Eesti, Baltimaad, Skandinaavia, Venemaa) ja raamatupidamisteenused. NoobelReisid
OÜ, tel 5770 2550, 5373 8770.

LED-valgustite müük ja paigaldus.
Tel 5348 8836, www.ledwill.ee.
Niitmine, trimmerdamine,
hekkide pügamine, haljastus,
piirdeaiad. Tel 5841 9964,
info@metsjamuru.eu.
Ohtlike puude langetamine,
puude hooldus, hekkide
pügamine. Tel 5664 1413,
info@treeservice.ee.
Ohtlike puude raie ja puude
hooldustööd. Tel 5686 6157,
info@nordicarb.ee.

TELLI
KUULUTUS

Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine suure kaubikuga. Tel 501
5312, www.kutotootmine.ee.
Veo- ja kolimisteenused.
Tel 5348 4653.
Veoteenus 2,7 t kandevõimega
kaubikuga. Tel 502 2026.

Arvutite hooldus ja remont Tartus
Tiigi 19 ja Küüni 5b. OÜ Maxi IT, tel
5452 2200.

Aednikutööd, hauaplatside hooldus, kujundustööd. Küsi infot tel
517 1401.

Korstnapühkimise tööd, küttekollete remont. Tel 5557 9399.

Tervis

1 kuulutus =1€
(90 tähemärki)

tartuekspress.ee/kuulutused
kuulutus@tartuekspress.ee Ülikooli 1, Tartu

tartuekspress.ee/
730 4455
OÜ PLEKK-KATUS

23.05 kell 17 Tartus Vanemuise
48 selgeltnägija ja regressiooniterapeut Mai-Agate Väljataga
loeng „Sünnimärgid. Kasvajaliste
moodustiste ärahoidmine ja ravi“
8 €. Info www.helisevsonum.ee,
tel 503 5599.

Toomas Treiali Pimemassaažituba OÜ asukohaga Tehase 16, Tartu
ootab kliente massaažile. Eelregistreerimine tel 5852 8899.

• Katuse- ja seinaplekk
• Lisaplekid
• Roostevaba-, vask-, messingplekk
TARTU
Riia 136C
Tel: 5343 0334, 739 0196
katusplekk@gmail.com
www.plekk-katus.com

TALLINN
Kadaka tee 4
Tel: 506 5659, 65 65 782
info@plekiladu.ee
www.plekiladu.ee

OÜ Soe Pann OÜ
• BBQ-ahjud
• Grillid
• Suitsuahjud
• Saunaahjud
• Keevitustööd, ka
kliendi materjalist

Info tel 553 3663, e-post: raul.koll.bbq@gmail.com
TÕNU SILLO
kiviraidur
Tartu
Tammelehe 4
738 3204
501 7237
kiviraidur

HAUAKIVID
MATUSEPLAADID

Hauakivid ka tellija
materjalist-maakividest.
Vedu ja paigaldus.

Väljaandja: Ajaleht OÜ
Aadress: Ülikooli 1, 51003 Tartu
E-post: info@tartuekspress.ee
Internet: www.tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress

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

REKLAAM • tel 730 4455
Müügiesindaja: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee
Kuulutuste vastuvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee
LEHE TELLIMINE (9 € / 3 kuud) • telli@tartuekspress.ee
Vastutav väljaandja: Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee
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Neljapäev, 22. mai 2014

EUROPARLAMENDI VALIMISED

25. mai 2014

LAINE RANDJÄRV.
KINDLALT.
25. mail valid Sina, kes kaitseb meie huve Euroopas.
Vali need, kes püüavad lahendada Euroopa üht suurimat
probleemi – tööpuudust noorte hulgas, et parandada kindlalt
noorte elujärge ja heaolu. Suurem heaolu tähendab paremat
julgeolekut meile kõigile.
Vali kindlalt Reformierakond.

Nr 159

PAREMAL
PAREMAL
KURSIL
KURSIL

KUTSUME TEID TÄHISTAMA!

Kakskümmend Aastat

2

KULDSEID ELAMUSI
Muuseumimäng 10.

maist 24. augustini 2014

selgitab välja kõige muuseumisõbralikuma pere! Mängus osalemiseks tuleb külastada Tartu
linna muuseume, koguda suvemängu flaierile templeid ning postitada flaier
kooskontaktandmetega kuni 24. augustini Tartu Infokeskuse postkasti Raekoja külguksel.
Mängu peaauhinnaks on laevasõit Soome ja perepilet Heureka Teaduskeskusesse! Lisaks
hulgaliselt väiksemaid auhindu Tartu muuseumidelt!

20.sünnipäev

19.-25. mai kõik juveelid ja kellad

-20%
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Tartu Eedeni Kaubanduskeskus | Rakvere Põhjakeskus

T

TÖÖRIIS AKESKUS
Murutraktor
MasterCut B&S19,5hj,Hydro

€
0
5
9
1

Lõikelaius:107 cm
Mootor: B&S, 1 silinder,
Max. võimsus (kW): 14,6
Käigukast : Hüdrostaatiline (käsihüdro)
Kütusepaagi mahutavus: 4,9 l
Koguja: Lisavarustuses
Multskomplekt: Lisavarustuses
Deflektor: Standard
Lõikekõrguse reguleerimine:
5 positsiooni, 38- 95 mm
Pööramisraadius: ca 50 cm

€
2550

www.tooriistakeskus.ee

Murutraktor
Yardman 22 Hydro 2014
Lõikelaius: 117 cm
Mootor: Kohler (USA)
Max. võimsus (hj): 22
Käigukast: Hydrostatic
Kütusepaak: 5 l
Multskate: Lisavarustuses
Suunaja: Standard
Rattad (ees/taga):
15'' x 6,5'' / 20'' x 10,5''
Kaal (ligikaudne) kg: 235
Mõõdud: L194 / W136 / H114
Niidukõrguse reguleerimine:
6 positsiooni, 30 - 90 mm
Pöörderaadius: ca 40 cm

Sepa Ärikeskus (uus maja), Turu 45B • E - R 9 - 18, L 10 - 14 • Tel 740 2100 • info@tooriistakeskus.ee

