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Super pakkumine!
Body Mapping dressipluusi ostuga saad

KINGITUSEKS SNICKERS Workwear töökindad!*
SNICKERS Workwear
Body Mapping mikrofliisist dressipluus
art 9438/0400

Uue põlvkonna dressipluus on valmistatud aktiivsele inimesele.
See sobib nii aluskihiks kui vaheriideks. Dressipluus on mugav
ja hingav ning juhib higi ja niiskuse kehapinnalt eemale,
pakub kaitset külma eest, isoleerib ja ventileerib just õigeid
kehapiirkondi. Kolm lukuga taskut ja pöidla-aasad.
Materjal: 92% polüester (bambuse söest), 8% elastaan,
285 g/m²; polüestervõrk, 120 g/m². Värv: must

TAVAHIND 35

SNICKERS Workwear
Specialized Tool töökindad

Spetsiaalselt tööriista kasutavale käele välja töötatud kindad.
Kätt kaitsevad ja toestavad tugevdused ning geelpehmendused.
Parima haarde tagab libisemiskindel muster peopesas.
Käeseljal hingav võrkkangas, randeosal krõpskinnitused.
Materjal: 62% polüamiid, 16% polüester, 14% polüuretaan, 8% kumm.
EN 388 (2.1.2.1), Kat 2.
Hinnad sisaldavad käibemaksu 20% ja kehtivad kuni 31.07.2015 või kuni kaupa jätkub!

TAMREX OHUTUSE OÜ
TALLINN
Laki 5, Pärnu mnt 130, Katusepapi 35

vasak art 9597 + parem art 9598
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Tel 654 9900 Faks 654 9901 e-post: tamrex@tamrex.ee www.tamrex.ee
TARTU
Aardla 114, Ringtee 37a

PÄRNU
Riia mnt 169a, Savi 3

RAKVERE
Pikk 2

VILJANDI
Riia mnt 42a

JÕHVI
Tartu mnt 30

VÕRU
Piiri 2

VALGA
Vabaduse 39

NARVA
Tallinna mnt 19c

HAAPSALU
Ehitajate tee 2a

PAIDE
Pikk 2

UUS KAUPLUS!
JÕGEVA
Tallinna mnt 7
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kibe kättemaks kalade eest
Järgnev tööjõupuuduse kon
tekstis tavatu lugu peaks igale
ettevõtjale meenutama, kui oht
lik on enda hinnangul ekspert
teadmisi omavat klienti vähimal
gi moel riivata.

Rottide ja kalade vääras hinnastamises pettunud Elena Asari tõotab
kodukauplusele allakäiku.  ERAKOGU

Sõpruse puiesteel tegutseva Ruudi
lemmikloomapoe püsiklient, kalasõber
Elena Asari oli veel nädal tagasi kodukauplusega igati rahul. „Meeldis seal see,
et hinnad olid madalad ja kalad terved.
Väga hea teenindus ka,“ meenutas ta ilusaid ja rahumeelseid aegu.

Mure kooriklooma pärast
Laupäeval sai järjekordselt kalatoitu
ostma suundunud Asari aga enda sõnul
šoki, kui tuvastas leti peal akvaariumis
paiknevate vähkide seisukorra. „Olen
ise maaülikooli lõpetanud ja ka vähikasvatuse kursuse läbinud,“ selgitas ta.
„Vähid vajavad puhast hapnikurohket
vett. Akvaariumis oli vesi aga nii sogane, et vaevalt sai oomi näha. Hapnikku
kas polnud või oli nii vähe, et ma ei märganud.“
Poodi haldava OÜ E-4 juhatuse liikme
Valentina Šamber-Nikitina sõnul käis
pahane klient tõesti vähiostuhuviga nende juures. „Meie soovitasime seda mitte
teha, sest tal on kodus väiksemad kalad,
kelle vähk võib ära süüa,“ rääkis ŠamberNikitina. „See on loomulikult kliendi
enda valik, kas osta või mitte.“
Asari visiit sattunud aga just parajasti hommikuse akvaariumipuhastuse ajale. „Kolmandik veest võetakse ära ja uus
vesi pannakse asemele,“ märkis poodnik.
„Vahepeal läheb vesi muidugi veidi sogaseks, kuni filter vee ära puhastab.“

siin aga 4 eurot,“ raporteeris Asari. „Muidugi, iga ärikas paneb sellise hinna, nagu
ta ise soovib. Mind aga pani imestama
see, et varem oli kõige madalamate hindadega just Ruudi ja nüüd on see kõige
kallim pood.“
Šamber-Nikitina väitel ei saagi nende
kauplust ühele joonele seada suurte kettidega, mis ise loomi maale toovad. „Kui
meie ostame näiteks barbuseid sisse kolme euroga, kas siis oleks õige neid kahega müüa?“ päris ta. „Maksud tuleb ju ka
maksta ja kõik panevad hinda juurde.“

Kurtidele kõrvadele
Suures vihas jõudis Asari juba kirja
panna avaliku kaebekirja, mille adresseeris eksikombel Kuressaares asuvale
samanimelisele, kuid kõnealusega mitte seotud loomapoele. „Tekkis küsimus,
kust me sellise vaenlase oleme saanud.
Helistasin talle, aga tema viskas toru hargile,“ sõnas Šamber-Nikitina.
Asaril on telefonikõnest teist laadi mälestused. „Mina rääkisin rahulikult, aga vestluskaaslane üldse peaaegu
ei kuulanud ja oli väga närviline. Ähvardas kohtuga ja ütles, et pesi akvaariumi. Mina küll nägin ainult ühte müüjat
ja keegi midagi ei pesnud,“ väitis ta. „Kui
aga kõne tüütuks muutus ja ma sain aru,
et ta ei kuule mind, siis soovisin kõike
head ja panin toru ära.“
Šamber-Nikitina sõnul mingit kohtuga ähvardamist aset ei leidnud. „Ütlesin
lihtsalt, et vastavalt Eesti vabariigi sea-

Poe omaniku Valentina Šamber-Nikitina hinnangul on kliendi pahameel
põhjendamatu. 
KAUR PAVES

dustele pole tal õigust niimoodi võõrast
poodi süüdistada,“ ütles ta.

Võrdluses suurtega
Ent murega vee-elukate tingimuste pärast Asari pretensioonid ei piirdu.
Sugugi rahul pole ta ka tummadele sõpradele seatud hindadega. „Vähkide ühe
isendi hind on neli eurot ja see oleks normaalne, kui hind käiks suuruse järgi,“ tõi
ta näite. „Seal aga olid suured ja väiksed
vähid sama hinnaga.“
Eriti nörritas löök rahakotile klienti
võrreldes suuremate analoogsete kauplustega. „Betta zookaupluses Lõunakeskuses maksab danio 1.40, siin aga üle kolme euro, barbus Lõunakeskuses 2 eurot,

Mitmekordne juurdehindlus
Sealjuures ei tohiks müügitegevuse köögipool Asarile sugugi võõras olla.
„Ta ju ise äritseb samuti kaladega, müüb
interneti teel edasi,“ teatas Šamber-Nikitina. „See on muidugi ebaseaduslik, sest
ega ta makse selle tegevuse pealt ei maksa. Ometi mina selle kohta pole püsi
kliendile midagi öelnud.“
Asari tunnistas isegi, et esimest korda jooksis must kass tema ja kaupluse
vahelt läbi, kui ta sinna Tallinnast eraisiku käest 50 euro eest soetatud kaht
sfinksrotti pakkus. „Maksti nende eest
ainult kümme eurot ja müüki pandi 28
euro eest tükk. Kui ma seda nägin, siis
kohe võtsin rotid koju tagasi,“ lausus ta.
Kuid seegi pole veel kõik. Šamber-Nikitina sõnul võis vaen alguse saada hoopis
vahejuhtumist, mil Asari kauplusesse

tööle minna soovis. „Meil polnud parajasti kohti pakkuda ja selle peale sai ta
vist pahaseks,“ sõnas ta. „Aga meil tulid
just uued omanikud, ei saa ju niisama
võtta kedagi.“

Pelutavad prussakad
Ootuspäraselt on Asaril juhtunust teine arusaam. „Kunagi mitu aastat tagasi töötas poes üks neiu, kes ei teadnud
asjadest midagi. Sellepärast ütlesingi,
et tulen ise tööle sinna,“ väitis ta. „Muidu on mul olemas töö, millega olen väga
rahul.“
Sellegipoolest jätkab püsiklient Ruudi
poe pihta tõrva pritsimist. „Madagaskari
prussakad on külmas plastikkonteineris
ja üks nägi välja nagu surnud või ära külmunud,“ kurtis ta. „Kui uks käib lahti, siis
tuul puhub sisse loomade ja lindude peale. Tõesti kahju nendest.“
Šamber-Nikitina meenutuste kohaselt on Asari tõesti konkurentidelegi kaevanud, et prussakad müügil on. „Et küll
on õudne,“ tsiteeris ta. „Aga kui kliendid
tahavad prussakaid ja nad kinnises karbis on, miks siis mitte. Komisjonid on
käinud ja neile on kõik sobinud, kõik vastab nõuetele.“
KAUR PAVES

Vaata videot
tartuekspress.ee

JALGRATTAMEHAANIK

KALLE KIRSIAED
OOTAB VANU JA UUSI KLIENTE

NÜÜD UUEL AADRESSIL

Näituse 26, Tartu.
Tel 740 6116,
www.velotandem.eu
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Neli momenti

Eile galerii Nooruse keldrikorrusel avatud näitusel „Moment“
osalevad neljal järjestikul aastal
kõrgema kunstikooli maalingute osakonna lõpetanud noored
kunstnikud Jane Lappo, Liisi Kukk,
Johanna Mudist ja Malle Raet.

Salemi kirik

Enne purset
olgu ohutus
Nagu massimeediast lugeda,
on Tartul rahadega hästi, võetakse vastu lisaeelarveid ja planeeritakse purskkaeve.
Äkki võiks enne purskkaevude kallale asumist lahendada
ära aastaid päevakorras olnud
ohutu raudtee ületamise võimaluse Variku ja Tammelinna
elanikele. See ohutu raudteeületuse (pikkusega 60 m)
lahendamine oleks kirjas linnukesena ka Tartu kergliiklusteede ühendamise ja lahendamise
plaanides, milleks on ju koguni
vastav komisjon loodud. Seega
ootan lisaeelarve raames reaalset probleemi lahendamist.
Silver Sahku

Valvo Semilarski
abilinnapea
Olles kaalunud ja põhjalikult
arutanud küsimust linnamajanduse osakonnas ning
arvestades ka Teie varasemaid
pöördumisi nimetatud teemal,
pakume välja järgmise ajakava, mille lülitame osakonna
planeeritud tegevuskavasse:
kõnealuse raudteeületuse lõigu projekteerimise planeerime
2016. a eelarvesse. Eelarvesse
planeeritud tegevuste koondamistega alustame orienteeruvalt selle aasta augustikuus.
Kuna projekteerimisega võib
esineda viivitusi (projekteerimistingimuste väljastamine
ning erinevad kooskõlastused
Eesti Raudteega jne), siis valminud projekti teoks tegemise planeerime hiljemalt 2017.
aasta eelarvesse. Kui projekti
saab teha varem, siis tehakse
seda vastavalt võimalustele,
kuid rõhutan, et tööde tegemine on planeeritud hiljemalt
2017. aasta eelarve baasil.
Pean vajalikuks märkida, et
kergliikluskomisjon teeb oma
tööd vabatahtlikult, töövälisel
ajal ning ühiskondlikel alustel.
Komisjoni töö on avalik ning
selles osalevad erinevate liikumisrühmade esindajad ning
aktiivsed kodanikud, kes soovivad panustada Tartu kergliikluse arengusse. Kui Teil on soovi
osaleda komisjoni töös, andke
sellest palun teada ning informeerime Teid järgmistest koosolekutest ja kutsume osalema.
Allikas: Tartu LV
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50%

Porchega aresti

Mitmeid peatänavaid
ootab ees remont
Kuigi Sõpruse sild oli alles
üle-eelmisel suvel remon
dis, tuleb linnal jätkuvalt
panustada peale- ja maha
sõiduteedesse. Järjekord
on jõudnud Karlova-poolse
otsani.
„Sillakatte põhiremonti toetas
riik meetmest, millega finantseeritakse neid omavalitsuste siseseid
teid, kuhu riigimaanteed toovad
märgatavat lisakoorumust,“ selgitas linna teedeteenistuse juhataja
Urmas Mets. „Paraku jätkus toonasest vaid teatud töödeks ning nüüd
tuleb omavahenditest jätkata.“
Riigihanke tulemusena lüüakse käed OÜga Teearu Grupp, kes
47 943 euro eest likvideerib raputavad roopad teeosal, mis jääb
sillast Raua tänavani. Soovitust
enam vagudesse on vajunud ka

üks Sõpruse ringi poolne sõidurida, ent millal ehitusega sinnani
jõutakse, Mets täpselt prognoosida ei osanud.
Suuremad teekattetööd ootavad
sel suvel ees veel Turu tänavat Sõpruse silla ja Teguri tänava vahel
ning Riia tänavat lõigus Ülikoolist Peplerini. Kohendamist vajab
Riiamäe bussipeatuse ala.
Ajale on jalgu jäänud ka Ekraani
kino esise ristmiku foorisüsteem.
Ümberehitustöödega alustab OÜ
IB Foor juunis, valmis plaanitakse jõuda augusti lõpuks. Suuri
ümberkorraldusi liiklejate jaoks
lubatakse vältida, sulgemised
tulevad vaid väljaspool tipptunde. Uued foorikontrollerid, fooripostid, portaalid, fooripead, jalakäijate nupud ning videoandurid
koos paigaldusega lähevad maksma ühtekokku 52 973 eurot.

Uue katte järele januneb ka Võru
tänav Aardla ristist Sepavälja tänavani. Ehkki sealgi pole põhjalikust
remondist eriti palju möödas, peab
Mets olukorda liikluskoormust
arvestades loomulikuks. „Erinevad
spetsialistid vaidlevad küll mõne
millimeetri pärast, aga üldjuhul
peetaksegi peatänavate tavapäraseks kulumisnormiks kuni 1 cm
aastas. Võru tänava selles osas on
naastrehvid pealiskatte päris korralikult ära närinud ja lõhuvad juba
alumist peakillustiku. Kui seal kiiresti ei tegutseks, on edasine lagunemine juba hirmkiire.“
Ligi kilomeetrisel teelõigul teostab remondi Asfaldigrupp OÜ,
küsides hinnaks 101 748 eurot.
Pihta hakatakse sobivate ilmaolude saabumisel ning joon peab olema all hiljemalt 30. augustiks.
RASMUS REKAND

Nõia-Ints lustib kultuurilainel
Endine Tartu marakratt,
meelelahutusmaailmas
Nõia-Intsuna tuntud Ind
rek Leibur naudib Jämejala
psühhiaatriakliinikus hubast
elulaadi ning pole maha
matnud ka vabanemisplaani.
Mäletatavasti austas Leibur
alates 2012. aastast, mil ta põlise retsidivistina taas kinni pandi,
oma kohalolekuga Tartu vanglat,
kuid mullu täitus viimaks tema
kauaaegne unistus ning mees
toimetati hoopis ravile. Nüüdseks
on edusammud ilmsed. „Saan
endiselt tugevaid ravimeid, aga
vägisi magama, nagu Tartus, siin

TARTU ELUASEMEFOND
sihtasutus

SOODNE LAEN KODU OSTUKS, REMONDIKS
JA EHITUSEKS. LAEN KORTERELAMULE.
Tutvu tingimustega www.eluasemefond.ee
ja vajadusel konsulteeri telefonil 742 3292.
Laen on finantskohustus. Mõtle läbi oma rahalised
vajadused ja laenu tagastamise võimalused.
Krediidi kulukuse määr on 6,36% ja krediidi kogukulu 5812,50 €
tingimusel, et laenusumma on 5000 €, fikseeritud
intressimäär 6% aastas, tähtaeg 5 aastat ja lepingutasu 25 €.

ei panda,“ kiitis ta, lisades, et saatuse otsustab mais kokku tulev
komisjon. „Hääled peas kestavad
muidugi endiselt ja öeldakse, et
ravi tuleb pikk.“
Igapäevaelule jätkus Leiburil
aga ainult kiidusõnu. „Käisime
varjupaigas koertega jalutamas ja
teatris ka,“ märkis ta. „Lõbus oli.
Siin suhtutakse inimestesse ikka
igati viisakalt.“
Mõistetava hilinemisega läkitas
Leibur Tartu Ekspressile oma jõulufoto, millega saadab tervisi kõigile austajatele. Vaatamata lõikumisarmidele kätel paistab mees
olevat tublisti kosunud.
KAUR PAVES

31. mail sõidetava Tartu rattaralli
34 aasta pikkuses ajaloos esmakordne rajauuendus viib rattasõbrad tavapärase lõunasuuna asemel ülikoolilinnast hoopis põhja
poole, Vooremaa maastikele.

Brasiiliasse filme treima

soodustust saavad kuu kangelase projekti raames 6.-19. aprillini
Elroni rongides meditsiinitöötajad.

Rebase Rimi

Rattarada keerab
põhja

Eelmisel nädalal tabas politsei
Turu, Jõe ja Kuu tänava vahelisel lõigul suurel kiirusel kihutanud maasturi Porche Cayenne.
Luksusautot juhtinud 30-aastase
Dmitry rikkumist hinnati sedavõrd
rängaks, et mees saadeti nädalaks
arestimajja ja jäeti pooleks aastaks
juhtimisõigusest ilma.

Loomemajanduskeskuses tegutseva filmiettevõtte C-luck Productions OÜ juht Silver Siilak
sõidab aprilli alguses Brasiiliasse
São Luísi eesmärgiga lüüa kaasa suurriigi filmide ja reklaamide
tegemisel.

Autoturg pihtide vahel
Tarbijakaitse-, maantee, maksuja tolli- ning politsei- ja piirivalveamet pidasid Taaralinna kasutatud autode müügiplatsidel maha
ühisreidi, mille käigus kontrolliti
ligi 200 sõiduki nõuetekohasust.
Esialgsel hinnangul oli seis mullusest parem – siis tuvastati rikkumisi 58% juhtudest.

Tenerifet omastades
Täna kell 18 esineb Mart Normet
„Minu Tenerife“ foto- ja jutuõhtuga linnaraamatukogu neljanda
korruse saalis.

EKRE-l uus boss
Konservatiivse Rahvaerakonna
Tartu osakonna esimeheks valiti
Kalev Essensoni asemel Indrek
Särg, kes soovib 2017. aasta kohalikel valimistel parteile võtta vähemalt 20% kohtadest. Eesti filoloogi haridusega Särg on töötanud
muu hulgas õpetajana Treffneri
gümnaasiumis ja majandusdirektorina lastekunstikoolis.

Nimeta plats
Linn palub tartlaste abi, et leida
nimi aadressil Vabaduse pst 8,
haridus- ja teadusministeeriumi
hoone ees asuvale platsile, mis
on kavas sel aastal korrastada.
Nimepakkumisi saab 10. aprillini
edastada tel 736 1101 linna kodulehel, e-postile infokeskus@raad.
tartu.ee või infokeskuse telefonil
736 1101.

Rael uus teine mees
Vastvalitud riigikogu kooseis
toob suurimad
muutused Tartu
linnavolikogus
kaasa keskfraktsioonile: parlamenti läheb
volikogu esimees Aadu Must,
kelle koha hõivab senine sotsiaalvaldkonna abilinnapea Vladimir
Šokman, keda omakorda asendab Artjom Suvorov.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

MÕTE LOEB: rahvustrikoloor sai küll täisnurga alla
pööratud, aga ega see olukorra härdust ei vähenda.
AUGUST LUMM


Parimad hüpoteeklaenu
tingimused!
Laenud alates 1400 €

www.odavlaen.ee

746 0086, 5810 0111
NB! Finantsteenus! Näide: 10 000 € 5 aastaks:
fikseeritud aastaintress 10,47%, keskmine kulukuse
määr 11,07%, krediidi igakuine tagasimaksmise
summa 253 €. Tutvuge tingimustega ja vajadusel
konsulteerige spetsialistiga. Kinnisvaralaenuga
kaasneb kindlustuslepingu sõlmimise kohustus.
Laenusumma alates 1400 €, maksimaalselt 70%
tagatise turuväärtusest.
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Palametsa
pajatused
328.

Lapse suust pead
sa tõde kuulma
Meie aastasaja alguses viisid Rootsi pedagoogid ja lastepsühholoogid lasteaedades ja koolides läbi küsitlusi 5–10aastaste laste
hulgas. Ikka selleks, et saada selgust noorte kodanike maailmapildist ja hoiakutest riigi ning ühiskonna algraku perekonna suhtes. Arvukatest vastustest pälvisid mitmedki tähelepanu tänapäevaselt väljendudes oma loova originaalsuse ja innovaatilise
lähenemisega. Olgu neist esitatud vaid näpuotsatäis, mis peaksid
teatud huvi pakkuma ka Tartu Ekspressi lugejaile. Lapsed arvasid nii.
∞∞ Meil Rootsis on kuningriiklik riigikord. See tähendab, et kuningas käib riigis ringi ja peab korda.
∞∞ Rootsi kuningannad peavad olema ilusad. Need, kes ei ole ilusad, aga on kurjad, kuningannaks ei saa. Aga nad võivad hakata
kooliõpetajaks.
∞∞ Kui poliitikuid valitakse Riksdag‘i nii, et nad ise seda ei tea, siis see
ongi salajane valimine.
∞∞ Perekond on lihtsalt hulk inimesi, kes on kõik üksteise kõhust
välja tulnud.
∞∞ Ema on muidu nagu isagi, ainult et tal on rohkem rinnahoidjaid.
∞∞ Abikaasa on teatud sorti isa. Ainult et natuke uuem mudel.
∞∞ Emade puhul on väga tüüpiline, et nad abielluvad isadega.
∞∞ Minu isa oskab kõike, isegi seda, mida ta ei oska.
∞∞ Emadele on tähtis lapsi saada. Kui nad lapsi ei saa, jäävad nad
üksikemadeks.
∞∞ Titad on väga pehmed. Ma ei tea, mis sorti nahast nad tehtud on,
aga neid saab igatahes pesta.
Edasi juba veidi vanemate laste suust kuuldut.
∞∞ Tõeline sõber on rahulik ja soe nagu lehm ega ütle sulle kunagi
koleda häälega kõrva sisse „kakajunn“.
∞∞ Sõbrannadega saab kõigest rääkida. Poistega saab ka rääkida, aga
see on hulga raskem, sest jutu vahele tuleb nii palju itsitada.
∞∞ Erinevused suguorganite vahel muutuvad meie võrdõiguslikkuse
seaduse tõttu üha väiksemaks ja väiksemaks.
∞∞ Kui ma suureks kasvan, siis hakkan nekroloogiks ja räägin igal
õhtul telekas, mis ilm homme tuleb.
∞∞ Kõik inimesed on ühepalju väärt, välja arvatud miljonärid, kes on
veel rohkem väärt.
∞∞ Vanasti ei saanud mehed aru, mis asjad lapsed on ja kustkohast
nad tulevad. Isadepäeva tähistatakse sellepärast, et lõpuks on nad
sellest aru saanud.
Eeltoodud ütlused on võetud Unni Lindelli kogumikust „Mää,
mää, valge tall“, mille tõlge eesti keelde nägi trükimusta 2014. aastal. Eks mujalgi peale Rootsi ole kogutud ja uuritud noore põlvkonna arusaami elust ja inimestest, poliitikast ning perekonnast. Meilgi on laste ja koolinoorte folkloori – pärimusi, mänge, mõistatusi,
nalju jne talletanud Tartus asuva kirjandusmuuseumi folkloristid,
kes koos Tallinna kolleegidega viisid juba 1992. a läbi ulatusliku õpilasfolkloori kogumise. Ligi 1800 korrespondendilt saadi enam kui
21 000 lk koolipärimusi. Nende üldistusena ilmus 1995. a õige tüse
kogumik „Lipitud-lapitud“. Kel huvi, otsigu üllitisteküllusest üles ja
lugegu. Igav igatahes ei hakka.

KEEVITUSTEENUS
• malm
• alumiinium
• roostevaba

Ristile naelutatud märtri asemel võib vastavalt maitsele silme ette manada lihaselisemad prouad ja härrad. 
REIO LAURITS

Mune koksides Käreverre
või kuumi kehasid kaema
Jeesuse ületõusmist võib
tähistada nii jumalakojas
kui mööda Emajõge lodja
ga seilates.
Kirikuaasta tähtsamaid pühi
ei jää pidamata ka ülikoolilinnas.
Evangeelse luterliku kiriku Ülikooli-Jaani kogudus peab traditsiooniliselt öist jumalateenistust,
mis algab vaikse laupäeva viimasel tunnil. Kogudus tervitab ülestõusmispühi ühiselt pärast keskööd. Ristitakse ka kevadised leerilapsed, teenistusele on oodatud
usuleigemadki külalised. Tõelisest Kristuse ülestõusmise rõõmust võib aga osa saada esimese
ülestõusmispüha jumalateenistusel pühapäeval kell 11.

Kolmetunnine retk
Edasi saab pidutsemist jätkata
sootuks ilmalikumal lainel. „Mis
oleks mõnusam kui seilata mööda
kevadiselt värsket Emajõge ja loodust ning tähistada ülestõusmispühasid munavärvimisega soojas
lodjatrümmis?“ küsis Liisa-Lota
Kaivo Emajõe Lodjaseltsis.
Kell 12 ja 15 algavate kolmetunniste retkede sisse mahub nii
Emajõe kõige vaheldusrikkama
lõigu läbimine Tartu-Kärevere
vahel, munade värvimine erinevate traditsiooniliste vahenditega
kui ka nende koksimine ja söömine. Reis algab lodjakojast ning üks
ots läbitakse bussiga. 17-eurose
(tudengitele ja õpilastele 12 eurot,
kuni 7-aastastele tasuta) pileti-

hinna sees on nii laeva- ja bussisõit
kui ka munad, värvid ja kuumad
joogid. Kaasa võib võtta oma piknikukraami.
Veel enne, kui kristlik maailm
mune võõpama asub, määrivad
end seitsmendat korda peetavatel Lõuna-Eesti karikavõistlustel laupäeval kell 12 ülikooli spordihoones publiku ees õlisse kulturistid ja nende liigikaaslased.
Võistlused on korraldaja Esta Pildi sõnul eelkõige mõeldud noortele ja algajatele ning tahavad propageerida nii jõusaalitreeninguid
kui spordiharrastust üldisemalt.
Mõõduvõtt toimub viies erinevas
võistluskategoorias: kulturism,
klassikaline kulturism, body-fitness, bikini fitness ja rannafitness. Eraldi võistlusklassid on ka
varem võistelnud ja kõrge tasemega sportlastele.
Karikavõistlused on Pildi väitel
aasta-aastalt populaarsust kogunud ja kasvanud on nii osalejate kui pealtvaatajate arv. „Kulturismis on eesmärgiks lihasmassi
arendamine maksimaalseks, pidades seejuures silmas kõigi lihasgruppide proportsionaalsust,“
rääkis ta. „Võistlustel saadab edu
neid, kelle suur lihasmass on kvaliteetne ehk rasvavaba, lihased on
reljeefsed ja detailirohked.“

Mitte ainult muskel
Klassikaline kulturism on aga
võistlusala, mis sobib meestele,
kes ei taha või ei suuda arendada sellist lihasmassi, nagu see on

tänapäeva kulturistidel, aga soovivad siiski omada atleetlikku ja
esteetilist muskulatuuri. Body-fitnessi hindamise võtmesõnad on
tervis ja sportlikkus. „Hinnatakse keha sportlikku välimust kui
tervikut, sealhulgas lihaste arengut, kehaehituse tasakaalustatust
ja proportsioone, aga ka näo ilu,
soengut, naha seisukorda. Arvesse võetakse võimet esineda enesekindlalt ja graatsiliselt,“ lisas Pilt.
„Võistlejad sooritavad vabaseisud
ja lisaks T-kõnnaku. Võistlusriietuseks on värvilised kaunistatud
bikiinid ja kontsaga kingad.“
Bikini fitnessi puhul on liigne lihasmass, lihaste reljeefsus
ja separatsioon veelgi enam vastunäidustatud, kui naiste fitnessi ja body-fitnessi puhul. „Võistlejad kannavad vabalt valitud värvi
ja tegumoega kaheosalisi bikiinisid, sooritavad veerandpöördeid,
keha hinnatakse seisangus eest,
külgedelt ja tagantvaates,“ selgitas
Pilt. Meeste rannafitness on ala,
kus näidatakse meeste sportlikku
vormi ja kehailu – ei hinnata suurt
lihasmassi, vaid mõõdukat toonuses muskulatuuri.
Kellel aga huvi vähem higise
meelelahutuse vastu, nende jaoks
äratab Teatri Kodu lastestuudio
samal ajal ellu Julius Oro lihavõttemuinasjutu „Kikk ja Hikk lihavõttejäneseks“. Kuulajatel on võimalik muinasjutulise jänkuloo
jutustamisel ise kaasa lüüa ning
pärast loo „ellu äratamist“ meisterdada.
KAUR PAVES
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Uuno Kivilinnast
Seljanka vahukoorega
Ostsin esimest korda suitsuribilihaga seljankat.
Kuna enamik Salvesti suppe on
veega üks ühele lahjendades väga
vedelad, siis hakkisin kaks sardelli
lisaks ja searasva ka. Peale selle, et
tulemus oli väga vedel, ei leidnud
ma sealt ka mingit suitsuribiliha.
See-eest oli supp väga magus –
vist oli kokal kogemata suhkrukott supipotti kukkunud. Kohe
tuli mõte, et see on ju magustoit,
ainult vahukoor on puudu. Helistasin Salvesti sekretärile, küsides,
kas võin supi nende jaoks sooja
panna. Öeldi, et supp peabki nii
magus olema ja kõik on korras.
Minu poole nad sööma ei tulnud,
sest ma olevat supi sardelli ja rasvaga ära solkinud. Seega soovitan
inimestele, kes otsivad omapärast
magustoitu: ostke Salvesti suitsuribilihaga seljanka ja söömise ajal
lisage vahukoort.
Et suu jäi magusaks, tahtsin
peale midagi soolast. Ostsin Briisi
vürtsikilu, mõeldes, et teen omale
mõne kilu-muna võileiva. Kust see

Tartu Tarbijate Kooperatiivi
juhatuse liige

Briis teadis, et mul kass ka kodus
on? Need pisikesed kilud ainult
kassile kõlbavadki. Millegipärast
aga Mati vürtsikilust huvitatud
polnud, tema sööb värsket.
Õhtusöögiks soovisin mingit
vorsti saiaga. Vorstitoodete valik
on väga suur, aga mina tunnen
alati huvi, millest nad valmistatud on. Kuna see koostise tekst on
väga peenes kirjas, pean prillid ette
panema, kuigi ajalehte näen lugeda
ka ilma. Kindlasti paljud inimesed

Kui soovid kindlat töökohta pidevalt laienevas
ettevõttes, siis tule tööle Maximasse!

seetõttu ei teagi, mida söövad.
Kui esimene sõna on kanalihamass, siis mina seda ei osta, sest
umbes tean, mis see tähendab.
Igatahes kanalihast on asi ikka
väga kaugel. Ma ei ole küll rikas,
aga sitta ma ei söö.
Kui siis Kivilinna Konsumis
hakkasin vorstitoodete koostist
üles kirjutama, tundis turvanaine
kohe minu tegevuse vastu huvi ja
ütles, et selle jaoks peab luba olema. Kelle käest, milleks?
Tegelikult huvitab mind ja kindlasti ka paljusid teisi ostjaid väga,
millest see kanahakkmass koosneb. Mõni lihatööstus võiks retsepti avaldada, aga palun vabandust, kui mõnel selle peale söögiisu kaob. Kuigi on ka väga palju
lihast valmistatud vorstitooteid, ei
ole nad tihti õigesti maitsestatud
ega lähe hästi suust alla.
Lisan mõne vorstitoote põhikoostisosad, mis jõudsin enne
tabamist kirja panna:
1. Rakvere pereviiner – kanalihamassi 28%, sealiha 22%
2. Wõro õllemops juustuga –
kanalihamassi 55%, sealiha 3%
3. Valla lihapallid – kanalihamassi 59%, liha 0%
Magustoiduks ostsin paki Kalevi küpsiseid. Kunagi kaalus küpsisepakk 200 grammi, mitte väga
ammu 180 grammi, nüüd aga
avastasin – 165 grammi! Huvitav,
kui kaugele Kalevil on plaanis jõuda – kas 65 grammi? Või arvavad
nad, et keegi ei pane tähelegi, et
pakk järjest kõhnemaks jääb? Erilist hinnavahet aga kahjuks pole.

Tartu Maxima XX kauplused
ootavad oma kollektiivi
KASSAPIDAJA-MÜÜJAID
LETITEENINDAJAID
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 3147.

HINNAŠOKK!
FUEGO

Export Design

999

ta
Vaahe!
ko
€
CE-sertifikaadiga,
(tavahind 2.000 €)
Soojustsalvestav
kamin otse tehasest
poole hinnaga!

SUUR LEHT
LEHT SUUR

HELISTA +372 5044 188
info@ultimatemarket.com

9. aprill

trükiarv 42000, kanne Tartu ja Elva postkastidesse

reklaam: malle@tartuekspress.ee
kaupo@tartuekspress.ee
521 3038
511 6923
reklaamisoovist teata 7. aprillil kl 12ks

Kui leht 9. aprillil sinu postkasti ei jõua, palun teata info@tartuekspress.ee või 730 4455

RIIDED MEESTELE
M-XXXXL
TÜHJENDUSMÜÜK
6-19 APRILL
• viigipüksid (vöö 90 - 160 cm)
• püksirihmad (vöö 90 - 200 cm)
• bokserid (vöö 80 - 160 cm)
• T-särgid (S - 9 XL)
• triiksärgid (S - 9XL)
• püksid (vöö 80 – 200 cm)
• dressipüksid (vöö 80 - 200 cm)
• tagid (S - 9XL)

ALLAHINDLUS kuni 60 %

SEPA TURG

ASUME
SIIN

TURU tn

SEPAKESKUS • Sepa 21, Tartu

E–R 9–17, L 9–16, P 9–15, tel 511 9340.

5

6
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NÄLJASE PALK
VABA AEG
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Ehitus

Metsaseene ja kikerherne
raguu röstsaial

Seenehooaeg on küll ammu möödas, kuid seetõttu ongi õige
aeg asuda oma möödunudsügisesi seenevarusid vähendama
ja suvistele saadustele ruumi tegema. Haara aga paar seenepurki kätte ja rutta kööki!
Metsaseene ja kikerherne raguu sobib ka taimetoitlastele
ja laktoositalumatusega inimestele. Kui soovid gluteenivaba
toitu, ole nutikas ja tee raguu ilma röstsaiata!

Koostis:
•• oliiviõli
•• 2 väikest sibulat, peenelt hakitud
•• 2 oksa värsket rosmariini
•• 600 g erinevaid seeni (soovitavalt 4 erinevat sorti)
•• veidi sherry veiniäädikat
•• 3 tl tomatipastat
•• veidi sojakastet
•• 900 g konserveeritud kikerherneid
•• 100 g kookospiima
•• 750 g köögiviljapuljongit
•• 2 tl kartulitärklist
•• soola, pipart, küüslauku
•• 6 paksu röstsaiaviilu

Kiired ja vihased 7

leja

Kino
CINAMON

3.–5.04 kell 11.30, 13.45;
6.–9.04 kell 11.45, 16.20 Tuh
katriinu

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!

3.–5.04 kell 10.30, 12, 14.30;
6.–9.04 kell 12, 14 Kodu

3.–9.04 kell 21.45 Danny
Collins

9.04 kell 21 Õõvaöö: See jäli
tab sind

3.–5.04 kell 12.30, 14.15, 16,
17.05, 18.15, 18.45, 20, 21.15,
22.45; 6.–9.04 kell 12.30,
14.15, 16, 17.05, 18.30, 20,
21.15, 22.45 Kiired ja vihased
7
3.–9.04 kell 17.15 Lahkulööja
sari: Mässaja
3.–5.04 kell 15.15, 21.30;
6.–9.04 kell 15.15, 18.45
1944
3.–9.04 kell 19.40 Viisküm
mend halli varjundit
3.–9.04 kell 17.30 Kingsepp
3.–9.04 kell 22.15 Laskja
3.–5.04 kell 11; 6.–9.04 kell
14 Paddingtoni seiklused
6.–8.04 kell 21 Kingsman:
Salateenistus
3.–5.04 kell 10.45, 12.20;
6.–9.04 kell 12.15 Lammas
Shaun. Film
3.–9.04 kell 13, 19.30 Vehk

Kontsert
GENIALISTIDE KLUBI
2.04 kell 21 Bluusiõhtu: Whi
te Knuckles Trio (Soome) ja
Roots & Mikk

Kuumuta hakitud
sibulat õlis madalal
tulel, kuni see muutub
klaasjaks. Lisa rosmariin, kuumuta veel
paar minutit, seejärel
lisa seened. Sega läbi
ning lisa sherry veiniäädikas, tomatipasta,
sojakaste ja kikerherned. Kui seened hakkavad muutuma pehmemaks (3–6 min),
lisa köögiviljapuljong
ja sega kõik läbi.
Lase segul haududa, kuni kolmandik vedelikust aurustub ja
seened on täiesti pehmed. Lisa kookospiim, sega ja seejärel
maitsesta soovi kohaselt soola, pipra ja küüslauguga. Lõpuks
lisa vähese seenepuljongiga läbisegatud kartulitärklis. Hauta,
kuni kaste pakseneb.
Rösti hautamise ajal pannil saialõigud ja pane taldrikule.
Raguu valmides tõsta see saiadele ja jahvata veskist peale veidi
värsket musta pipart. Serveeri kohe.

Alari Ain

Vilde peakokk

JAANI KIRIK
7,04 kell 12.15 Keskpäeva
muusika veerandtund, esineb Elke Unt (orel)
10,04 kell 12.15 Keskpäe
vamuusika veerandtund,
esineb Sirkka-Liisa JussilaGripentrog (orel, Soome)

ROCK & ROLL
10.04 kell 21 Metsatöll

TARTU JAZZCLUB
3.04 kell 21 Margus Vaher &
Paul Neitsov
6.04 kell 20 Anneli Pilpak

Näitus
ANNELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 2.04 näitus Kultuurilugu
kivis
kuni 30.06 näitus Tabamata
Vilde

KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU
kuni 4.04 Kristi Neideri maalinäitus Kas kaduma läinud
talendid?

kuni 16.04 näitus-viktoriin
Vildet tabades

LINNARAAMATUKOGU
kuni 18.04 Naima Neidre originaalillustratsioonide näitus II
kuni 18.04 nahakunsti näitus
Peidetud varandus
kuni 21.04 näitus Helisevad
lood – loe ja kuula!

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 6.04 Riin Liivamägi digimaalide näitus iMaal

Muu
LINNARAAMATUKOGU
2.04 kell 18 Vestlusõhtu:
külas on Mart Normet, raamatu Minu Tenerife. Noor
pensionär autor
15.04 kell 10 algupärase lastekirjanduse päev Pingekohad
laste- ja noortekirjanduses

NÄGEMISE KONTROLL
PRILLIDE VALMISTAMINE-klaaside paigaldus raamidesse kiirtööna,
PRILLID KÄTTE SAMAL PÄEVAL!
REMONT-ninapatjade, kruvide asendamine, painutamine ja kohendamine
LASERKEEVITUS
Aspecta pro OÜ
KONTAKTLÄÄTSED
HOOLDUSVAHENDID
ANNE PRISMA (NÕLVAKU 2)
PÄIKSEPRILLID
Info ja registreerimine
SPORDIPRILLID
tel: 74 201 42

E-R 9-20
L-P 10-16

mob: 53 845 524
e-mail: optikaservice@gmail.com

OPTIKA + service

1,6 ja 3,2 t ekskavaatorite rent ja
kaevetööd. 80-110 € päevarent
juhita. Tel 511 5786.
Aukude puurimine postvunda
mentidele (palkmaja, terass).
Tel 509 3454,
www.vahvameeskond.ee.

Ehitus, remont, siseviimistlus,
kuurid, aiamajad, terrassid. Pikaajaline kogemus! Soovitud tulemus garanteeritud! Tel 5622 9840,
www.kevori.ee.
Ehitus, remont, viimistlus, lam
mutustööd. Tel 5858 6953.
Ehitusmeeskond teeb kõiki ehi
tustöid. Tel 5820 2040.

Ehitus-viimistlustööd, katused,
fassaadid, torutööd. Ragan OÜ,
tel 5749 4994, ragan@ragan.ee.
Erinevad ehitus- ja remonditööd.
Üldehitus, krohvimistööd, sisevii
mistlus. Tel 5633 3258.

Fassaaditööd, lamekatusetööd,
hüdroisolatsioonitööd, vunda
menditööd, tööd korteriühistu
tele. Küsige pakkumist!
Tel 5323 4050, www.proofex.ee.
Fassaaditööd: soojustamine ja viimistle
mine. Küsi pakkumist
tel 5850 9769,
info@auna.ee,
www.auna.ee.
Katuse- ja fassaaditööd, vunda
mentide remont ja soojustamine,
vihmaveesüsteemid.
Tel 5620 2333.

LEHT

telli@tartuekspress.ee
Ülikooli 1, 730 4455
www.tartuekspress.ee

• Alati hea nõuanne!
• Professionaalne abi kinnisvara ostul, müügil, üürimisel
• Kinnisvara komplekshaldus
Riia 9, Tartu. www.eravara.ee
E-post: eravara@eravara.ee
Tel 742 7630 ja 506 6173.
1-toal kap-remonditud ahik kor
ter Jänese tn (uus ahi, aed, kelder,
vaikne maja). Kiire! Tel 5563 9452.
1-toal korter Mehikoormas. Tel
5841 7373.
2-toal korter Põlvas (KÜ, keskküte,
kuum vesi, parkett, 17 000 €). Tel
520 0578.
ECRE ostab investeerimise eesmärgil kinnisvara Tartus. Soovite
müüa oma korterit, helistage
56 503 503 või saatke pakkumine
marko@ecre.ee. www.ecre.ee

Kinnisvara müügi- ja üürimis
teenused Tartus ja Lõuna-Eestis.
Kutseline maakler Peeter Meus, tel
506 2212, 786 8080, Vanemuise
21a, www.aadlivillakv.ee.

Katuste ja puitfassaadide ehitusja remonditööd. Tel 515 7062.
Lamekatusetööd. Tel 5332 9491.
Monoliittreppide, vundamentide
ja vahelagede ehitus. Betooni
parandus- ja tolmutõkke tööd.
Tel 5625 4171.
Plaatimistööd. Propüleed OÜ,
tel 5646 5323.
Reiem Grupp OÜ on üldehitus- ja
siseviimistlusfirma. Tel 558 9911,
www.reiemgrupp.ee.

Korterid, majad, majaosad Tartus
ja maakonnas. Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel. Kalev Persidski, tel 742 0656, 5664 0706.
Suvila Mehikoormas (50 000 €).
Tel 5841 7373.

Kinnisvara ost

Sanitaar- ja kapitaalremont. Ehitusja lammutustööd. Tel 5837 2544,
viimistlus.lammutus@mail.ee.

1-toal korter. Tel 503 2345.

Soojustamine puistevillaga.
Tel 5665 0604, 502 0066,
puistevill@gmail.com.

2-3toal korter Tartu kesklinnas.
Võib vajada remonti.
Tel 5622 8225.

Teeme erinevaid üldehitustöid üle
Eesti. Tel 5683 5395, 5677 9397,
siseehitus@gmail.com.
Telli välisuks! Tootmine Tartus,
paigaldus üle Eesti! Tel 5625 4169,
www.askorpuit.ee.
Tselluvilla paigaldamine puiste
na – pööningud (ka lamekatused),
seinad, põrandad. Tel 503 7220.
Vundamentide soojustamine,
uute ehitus, vanade remont, hüd
roisolatsioonitööd. Tel 5649 4929.

TELLI
3 KUUD = 12 €
6 KUUD = 24 €
1 AASTA = 48 €

Kinnisvara müük

Ehitus- ja remonttööd. Puitfas
saadid, katused ja lamekatused
jne. Tel 5662 9930.

Üldehitus, renoveerimine,
siseviimistlus, sisetööd, betooni
tööd, lammutus. Tel 5566 6416,
raudpuurehitus@gmail.com.

Telli ja igal neljapäeval on Tartu Ekspress
Sinu postkastis.
Lehe tellimishinnad 2015. aastal on:

Liiva, metalli, ehitusmaterjali
vedu. Tel 5648 8522.

Materjal

Saematerjali müük tasuta transpordiga Tartus. Tel 5656 4624 või
info@puiduplats.ee.
Veoga liiv, kruus, killustik, muld.
Tel 551 2811.

2-3-toal korter. Tel 5561 4114.

Aitan müüa põllumaad ja metsa
väga heade hindadega. Kiired
tehingud. Tel 5620 4096.
Garaaž Tartus. Tel 516 5412.
Põllumaa Tartu maakonnas. Tel
5620 4096.

Üürile anda
Ahik korter. Tel 5606 1330.

Üürile võtta
1-toal korter. Tel 503 2345.
2-3-toal korter. Tel 5561 4114.

Koolitus
Emajõe Keeltekool: uued kursu
sed aprillis. Tel 740 4050, info@
emajoe.ee, www.emajoe.ee.
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Puitbrikett, kütteklots, kamina
puu, kojuveoga! Tel 528 9398.

Rehvivahetus meilt, raha teilt. Asume Annelinnas Kuuse tn. Töö kiire
ja soodne. Tel 5621 7955.

Elektritööd Lõuna-Eestis, avarii
korral vajadusel 24 h reageerimine
Tel 513 7844.

Puitbrikett, pellet, kütteklots!
Tel 5304 9599.

Küte

Lemmikloomade ravi, vaktsinee
rimine ja kiibistamine.
Tel 514 8998.

Mööbel
Müüa kummut (5 sahtlit,
102x92x52 cm, 48 €), 2 baaritooli
ja laud (90 €). Tel 5565 0843.

Otsin tööd
Raamatupidaja, bilansivõimeline,
suurte kogemustega, otsib tööd
Tartus. Värske pensionärina ja
aktiivse inimesena ei taha kutseoskust kaotada. Tel 5665 7315.
Reiem Grupp OÜ on üldehitus- ja
siseviimistlusfirma. Tel 558 9911,
www.reiemgrupp.ee.

LÕHUTUD KÜTTEPUUD
toores / kuiv
30 cm, 1 ruum = 35 € / 40 cm, 1 ruum = 32 / 40 €
50 cm, 1 ruum = 30 / 38 €

Tel 514 2173

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!
3 m jämedad kasepinnud (17 €/
rm) ja tükeldatud (30, 40, 50 cm).
Kaup paari päevaga kätte.
Tel 529 0183, www.elevus.ee.
Aasta ringi laias valikus lõhutud
küttepuud veoga. Lepiko talu, tel
5667 5750.
Ahju- ja katlapuud (50 cm, kuiv
lepp). Min kogus 3 rm. Vedu tasuta.
Tel 5301 1161.
Ahju-, pliidi- ja katlapuu (lepp,
haab, kask). Hind al 26 €/rm (laotud). Tel 525 7628.
Haava- ja lepaküttepinnud (3 m
pikad ja tükeldatud). Kojuvedu hinna sees. Tel 5193 8862.
Kasepinnud 30, 40, 50 cm. Vedu
ja tšekk. Tel 5594 7098.
Katla-, ahju- ja pliidipuud koos
kojuveoga. Kuiv okaspuu alates
30 €, kask 34 €. Tel 5377 4476.
Kuiv kaminapuu 40 l võrk lepp
2 €, kask 2,20 €. Tel 557 6177.
Kuiv kaseklopp (28-29 cm, 40 l
võrkkott 1,80 €, 60 l 2,30 €). Veoga. Tel 5591 5281.
Kuiv kask 40 l võrk 2 €. Aitan laadimisel, vedu tasuta! Tel 5351 5322.
Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.
Kuivad kütteklotsid ja kamina
puud, puit- ja turbabrikett, küt
tegraanulid. Vedu tasuta.
Tel 523 8332, 433 3130.

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

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

Tervis
Kuivvesimassaaž. Paljudele haigustele lõõgastav massaaž, mis
toimub riietes! Tel 5647 2291.

Rentida autoveotreiler või konn
hind 20 €/päev. Asun Tartumaal.
Tel 5564 7789.
Veo- ja sõiduautode keretööd ja
taastamine. Uued ja kasutatud
detailid. Tel 504 0334, allroads.ee.

Teenused

Rõdude renoveerimine ja voo
derdus. Aknatihendite vahetus.
Tel 5675 8124, folex@hot.ee.
San-tehnilised ja kõik torutööd,
likvideerin ummistusi, abistan
veeavariide korral. Tel 5621 7955.

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

San-tehnilised tööd, likvideerin
ummistusi, torustike, pottide,
kraanide, jne vahetus, remont.
Tel 553 7638.

(Vilja)puude, põõsaste ja hekkide
pügamine. Üle 15 a kogemusi. Tel
5699 9884, laur@puujuuksur.ee.
Hekkide ja õunapuude lõikus.
Tel 525 2862, www.kobruleht.ee.
Kartuli, sibula, kapsa, porgandi,
peedi, kaalika ja mee kojuvedu
Tartu linnas. Tel 5356 8382.
Müüa kartulit (seemnesuurus)
Laura, Quarta, Flavia (varajane). Tel
5556 6600.

Kanalisatsiooni-, toru- ja elektri
tööd. Tel 735 3777, 5566 1888.
Kandlemuusika ja rahvalikud
laulud Teie peole! Tel 504 3202,
simmaniduo@gmail.com.

Transport tõstukiga (tõstab 500 kg)
veokiga, kast 2x3 m. Oksad, ehi
tusmaterjal jms. Tel 501 6453.

Keskkütte- ja san-tehnilised
tööd. Tel 5849 4151.

Trepikodade remont kortermaja
des. Tel 518 7207,
www.trepikoda.eu.

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

Arvutite hooldus ja remont Tartus
Tiigi 19 ja Küüni 5b. OÜ Maxi IT, tel
5452 2200, 710 0610.

Lastele soodsalt sünnipäevapidu!
Tel 5883 7671,
Sipsikumängumaa.ee.

Õunapuude hoolduslõikus koge
nud tegijalt ja okste äraveoteenus.
Tel 5344 1304, broneeri aeg meilil
viljapuuhooldaja@gmail.com.

Autobussiteenused (Baltimaad,
Venemaa). Peeter, tel 5373 8770,
www.noobelreisid.eu.

Monoliittreppide, vundamentide
ja vahelagede ehitus.
Tel 5625 4171.

Autoelektrik, diagnostika Tartus.
Tel 5853 3080.

Ohtlike puude langetamine ja
puude hooldus. Tel 5664 1413,
info@treeservice.com.

Kütteklotsid (haab, lepp) lahtiselt
ja võrgus. Küttepuud. Kojuvedu
tasuta. Tel 5193 8862.

Müüa kasutatud riideid hulgi ja
riidepoe sisustust: metallkorvid,
stanged. Tartu, tel 501 6050.

Sõidukid

Lõhutud märg kask (erinevad
pikkused, min kogus 3 rm,
hind al 34 €/rm). Tel 5612 7434.

Autode ost. Küsige pakkumist tel
5839 5949.

Okaspuu (võrgus 40 liitrit, 1,60
võrk, veovõimalus). Tel 504 5307.

Autoremont Tartus.
Tel 5853 3080.

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

Hõbedast esemed. Kokkuostudest kuni kaks korda parem hind!
Raha kohe kätte! Tel 5649 5292.
Kasutatud raamatud, ka nõukogude perioodist. Tartu ja Elva. Raha
kohe kätte. Tel 734 1901.

Aedade ehitus. Tel 5849 4151.

Autokorvtõstuk 18 m, kõrg
puulõikus, kaevetööd, multiliftkallur 15 t, liiv, killustik.
Tel 505 4074.
Boileri puhastus. Tel 5340 6762.
Boilerite paigaldus, puhastus ja
remont. Tel 518 7207.
Boilerite puhastus, veemõõtjate
vahetus, san-tehnilised tööd. Tel
5646 9025, 734 8044.
Ehitus- ja viimistlustööd, akendeuste vahetus. Töö kiire ja korralik.
KÜ-d, eramajad, kontorid-bürood.
Tel 510 0645,
formcenter@gmail.com.
Ehitus, lammutus, puulõikus,
korvtõstuk 18 m, ekskavaatorlaadur, kallur 15 t, lumetõrje.
Tel 505 4074.

Kauplus Inderlin ostab raamatuid,
hõbeesemeid, märke, postkaarte
jne. Raha kohe kätte! Tel 5803 6752.

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

Vene traktorite elektritööd,
müüa T 25, T 40 uued juhtmesti
kud ja armatuurid. Tel 524 0640.

Ladu müüb Tartus hulgi kasutatud
riideid (Norra originaal, Oslo). Tel
5648 0844.

Ost

Korstnapühkija. Tel 5805 0201.

Aastaaruanded ja raamatupida
mine. Tel 736 7077 või 513 8668.

Jõe butiigis kasutatud tuulejo
ped, teksad, dressid, pluusid jpm.
Soola 10 (avaturg). Avatud E-P.

Halumasin, uus, traktori haakesse
2650 €, puidutreipingi kopeer
seade 450 €. Tel 524 0640.

Koristustööd aedades.
Tel 5631 5646.

Müüa toidukartul Laura, Gala,
Vineta. Kojutoomisega.
Tel 5300 3523.

Anne 51, kpl Stiil: uus kaup Iiri
maalt! stiilriided.ee

Tasuta kodumasinate, elektroo
nika, malmvannide ja vanaraua
äravedu. Tel 5386 9008.
Teeme T-särke, kruuse, fotokris
talle Teie soovitud pildi ja tekstiga.
www.estoniashop.umi.ru

Koostan äriplaane, küljendan üli
õpilastöid, raamatuid. Kogemusi
25 aastat. Tel 502 2350.

Tutvus

Müük

Summutite remont, autoremont
Tartus. Tel 5853 3080.
Kaardid ennustavad.
Tel 900 1727. Kogenud ennustajad
24 h, 1,09 €/min. Ennustuste tellimine ka meilile: www.ennustus.ee.

Ly Chini OÜ. Abi alkoholisõltu
vuse korral. 98%. Hiina meditsiin.
Tartu, Sõpruse pst 2, vajalik eelreg.
Tel 505 8381.

59 a majaga sale naine Elvast
otsib hoolivat autoga sõpra. Sobivusel kooselu. Tel 5846 4613.

Soodne vedu VW kaubikuga. Tel
553 1419.

Põllundus

Riided

Väiksemad elektritööd.
Tel 5340 6762.

Ostan sõiduauto Volga (GAZ-24).
Tel 5816 0326.

SA Aarike Hooldekeskus ootab
oma töökasse ja sõbralikku kollektiivi hooldustöötajat. Juhataja tel
511 6113 või 735 1534.

Müüa S-piidega 5 m kultivaatori
valmistamise komplekt (raam,
piid jne, kõik uued). Tel 5903 2032.

Võtan oma koju hooldamisekspõetamiseks eaka venelanna.
Seltsiks olemas 89 a rahulik ja vaikne voodihaige vene memm. Soovitav oma mööbliga. Pakun vaikust
ja rahulikku elu. Tel 5599 5766.

Remondime arvuteid ja olmee
lektroonikat. Joorami pood,
W. Struwe 8, tel 5457 2787.

Lihunik saab töö sigade tapamajas
Vasulas. Väljaõpe kohapeal. Tel
505 0425.

Kvaliteetne halupuu väga soodsa
hinnaga. Erinevad puuliigid. Tel
5551 0645.

Lepp 30, 40, 50 cm. Tel 557 6177,
www.kuttepuud.com.

Mootorratas Honda CBR 1100xx
1.1 r4 112 kW (2004, ls 33 000
km, denso iridium power küünlad,
pestav k&n õhufilter, üv 07.2016,
3650 €). Tel 504 0377.

Pakun tööd

Müüa mullafrees (elektrimootoriga). Tel 5555 0453.

Veoteenus kaubiku ja treileriga:
kast 2x4 m, kuni 1,4 t. Tel 509 3454,
www.vahvameeskond.ee.
Veoteenus suure kaubikuga. Tel
502 2026, Toivo.

Loomad
A-, B-, BE-, C-, CE-kat, ADR (ohtlike ainete vedu), takso- ja veokiju
hi ametikoolitus, lõppastmekoo
litus 85 €. Tel 507 8230, Kalda tee
30, www.sõiduõppe.ee.
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Valmistan ja hooldan kodulehti.
Veebiaadress on websitdesign.eu,
tel 5466 9836.
Vean tasuta ära vanaraua ja
metallist esemed. Võib ka muud
pakkuda. Tel 5830 6316.

Alumiiniumpaat Romantika.
Tel 5650 8996.

Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.

Vana samovar, kuld- ja hõbe
esemed, raamatud, postkaardid,
fotod, mündid, paberrahad,
mööbel, kellad, maalid, graafika,
märgid, medalid jne.
Tel 5829 9810.

Veo- ja kolimisteenused, utilisee
rimine (suur kaubik, parimad hinnad). Tel 5621 7955, kiiredkolijad.ee.

Ohtlike puude raie, tööd korv
tõstukiga (21 ja 30 m). Maastikuhooldus OÜ, tel 5810 8597.

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

Plaatimistööd Tartus.
Tel 5605 4192,
web.zone.ee/plaatimine.
Pottsepatööd. Tel 507 9037.
Printerikassettide kiire täitmine!
E–R 9–17, Raekoja 13, Tartu. Tel
744 1100, www.futari.ee.

Paadikäru ja aerud. Tel 505 0425.

Vanad raamatud, märgid, diplo
mid, aktsiad, mündid, fotod, graa
fika jm vanavara. Tel 5649 5292.

TELLI
KUULUTUS

Rakke-, salv- ja sahtkaevude kae
vamine, puhastamine, süvenda
mine ja remont. Tel 557 4792.

TOIMETUS • tel 730 4535
Peatoimetaja: Kaur Paves kaur@tartuekspress.ee
Reporter: Janari Kintsiraud janari@tartuekspress.ee
Reporter: Rasmus Rekand rasmus@tartuekspress.ee
Reporter: Sten Sang sten@tartuekspress.ee

Ostame enne 1980ndaid toode
tud mööblit ja muid esemeid, nt
mänguasjad, nõud, lambid, vaa
sid jne. Tel 5347 5518, Margus.

Veo- ja kolimisteenus, utiliseeri
mine, laadijad, klaverite vedu jne.
Linna parim hind. Tel 553 7638.

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

Pakun raamatupidamisteenust.
Tel 5620 5355.

Koguja ostab korporatsioonide
uuriripatseid (musta naha/vapiga)
kuni 200 €/tk. Tel 5649 5292.

1 kuulutus =1€
(90 tähemärki)

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

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

tartuekspress.ee/

LEHE TELLIMINE (12 € / 3 kuud)
telli@tartuekspress.ee
Vastutav väljaandja:
Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee

730 4455
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Suurkujud

Neljapäev, 2. aprill 2015

Küüni 5b,
TARTU

Tiibeti, t
restoranandoori ahju

Toit koju ja kaasa

E–N kl 11–23
R–L kl 11–01
P kl 12–23

ja india

tudengitele -10% • kaasa -10%

18. aprillil 2015 kell 18 Tartu Jaani kirikus
Eesti Filharmoonia Kammerkoor • Tallinna Kammerorkester • Dirigent Kaspars Putniņš
Kontsert on pühendatud rahvusvahelisele häälepäevale
Pool tundi enne kontserdi algust räägib häälest ja laulmisest läbi sajandite Eesti Teatri- ja Muusikaakadeemia hääleuurija Allan Vurma
Piletid Piletilevis ja Piletimaailmas ning tund aega enne kontserdi algust kohapeal. www.epcc.ee www.filharmoonia.ee

TARTU MARATONI
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