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Ülikooli 2, III korrus, SEB pangahoones.
Sissepääs maja eest E-R 11-18 (Ülikooli tn)
Vanemuise pargi poolt lahtiolekuaegadel.

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

HIINA, NEPAALI JA TAI TOIDUD

Maitsvad ja teravad elamused valmivad Nepaali
kokkade käe all. Tulge proovima tervislikke Nepaali toite!
E - R kl 11-15 päevapraad 3,20 €
päevasupp 2,0€
ISIC kaardiga menüüst -10%
Söögi kaasa tellimine -10%

TOIT KOJU JA KONTORISSE küsi infot tel 747 7093, 5691 4817
kam296@hotmail.com
või vaata pakkumist:
www.vagamama.weebly.com
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Tamrex pakub võimalust
lisada firmasümboolikat
tööriietele: SIIDITRÜKK,
KUUMPRESS, TIKKIMINE.

Tippkvaliteet mõistliku hinnaga!

Kaitseprillid
art TU54600

12 €

TAMREXi tööriiete sarja iseloomustab hea materjalivalik ja kasutusmugavus.
Nutikad detaililahendused lisavad maksimaalset funktsionaalsust. Mõistliku
hinna ja kõrge kvaliteedi taga on aastatepikkune pühendumine. Kliendi
vajaduste järjepidev kaardistamine on aidanud kaasa parimate lahenduste
leidmisele. Head hinda ja kvaliteeti hindav klient leiab TAMREXi tootesarjast lisaks tööriietele ka töökindad, -jalanõud, mitmed isikukaitsevahendid
ning laia valiku töö- ja tuleohutustooteid.

Hi-Vis tööjakk
art 675-6618 (kollane)
art 675-5518 (oranž)

75 €

Hi-Vis kindad

Must tööjakk

Päikseprillid

art 44-387

16.50 €

art TU54602

art 673-0404

18 €

62 €

Töökindad
art 44-3626

2.90 €

Hi-Vis tööpüksid

Töökindad
art 44-370

2.80 €

art 676-6618 (kollane)
art 676-5518 (oranž)

65 €

Hall tööjakk

Töökindad

Hall poolkombe

Tööpüksid

art 670-1804

art 44-386

art 672-1804

art 674-0404

59 €

Turvakingad

12.90 €

58 €

77 €

Hallid
tööpüksid

art B118T

77 €

art 671-1804

58 €

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

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

obinitsa
ühe seto pere lugu
autor KauKsi Ülle — Lavastaja ain Mäeots
esieteNDus 2.07.2015 seto ateLjee-GaLerii õueL obiNitsas — aiNuLt 9 eteNDust juuLis!
PiLetiD 16�/20� — aLates 1.06 20�/24�

HAAPSALU
Ehitajate tee 2a

PAIDE
Pikk 2

UUS KAUPLUS!
JÕGEVA
Tallinna mnt 7
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Õlletehas leidis Sillamäelt
ammu unustatud tehissõbra
Tartu suurima maksumaksja A. Le Coqi
finantsvõimekusest
sai osa ka õnnelik
Sillamäe kodanik, kes
müüs suurfirmale veebioksjonil 900 euro
eest ehtnõukaaegse
õlleautomaadi.
Deviisi „Iga mehe unistus“ all Osta.ee keskkonnas
avaldatud kuulutust märkas
esmalt kaks aastat tagasi
raamatu „Õllelinn Tartu“
autor Andres Sepp. Tema
kaudu jõudis info kärmelt
A. Le Coqi rahvani ja ettevõtte juht Tarmo Noop andis korralduse küsitud hind
tasuda. „Omanik ütles, et
ta leidis originaalkomplektis automaadi kuskilt sadamaäärsest laost,“ selgitas firma sisekommunikatsiooni
spetsialist Jako Arula.

Progresseeruv
kruusivargus
Kohe alguses võeti sihiks
masin korda teha, et ta niisama seisma ei jääks. Mullu
juunis oligi jõutud nii kaugele, et automaadi võis Pärnu linnamuuseumis peetud
karskusteemalisel näitusel
välja panna. „Meie ekspositsioon oli seal suurim ja juba
avamispäeval läks elektroonika rikki, veneaegsed
kaitsmed läbi,“ naeris A. Le
Coqi õllemuuseumi juhataja
Mart Haldma. „Nii tuli välja
panna arhailine, traadikesega kinnitatud silt „Pivo net i
ne budet.“.
Pärnu sai tutvumisüritu-

Kui seni on külalised pidanud eksklusiivset automaati kuiva suuga seirama,
siis maiks on muuseumi juhataja Mart Haldma ja vanemelektrik Jaan Lanno
jõupingutused kraanid valla päästnud. 
VIKTORIA ARRO
se paigaks valitud põhjusel,
et just seal, rannahoone
kõrval omal ajal liiduvabariigi kuulsaim õlleautomaat
asuski. „Bulvari lõpus ongi
koht, kus minagi olen tudengina õlut joonud ja järjekorras seisnud,“ meenutas
Haldma. „Pärnu rand on ju
hästi ülerahvastatud ja rahulikult pidid seal, mündikesed peos, ootama.“
Sarnaselt kuldaegadega on ka õllemuuseumis
võimalik eelmise kasutaja
kruus sama riistapuu küljes
surveveega puhtaks pesta.
„Nende kruuside üle me
Noobiga vaidlesime. Tema
ütles, et mingi tädi andis
neid, aga mina mäletan, et
need olid niisama võtta,“
rääkis Haldma. „Eks asi oli
nii, et mida aeg edasi, seda
hullemaks elu läks. 1960.–
1970. aastatel varguseid

SUUR LEHT
LEHT SUUR

Žiguli aseaineks

Pärnu karskusnäitusel kujunes huvi rüüpe vastu
sedavõrd tõsiseks, et juba esimesel päeval andis
iidne elektroonika otsad.
polnud ja kruusid võisidki
seal vabalt olla. Aga Noop
on minust 20 aastat noorem ja tema ajal oleks need
kohe rändama läinud.“

Kõrvaline joomavõsa
Tartu ainus isend paiknes
ekspertide teada vaksali vastas, praeguse Kuperjanovi
tänava haljasalal. „Vanasti
oli seal rohkem puid ja kibuvitsapõõsaid. Üsna kõrvaline koht oli, ma ise seal

7. mai

trükiarv 42000, kanne Tartu ja Elva postkastidesse

reklaam: malle@tartuekspress.ee
kaupo@tartuekspress.ee
521 3038
511 6923
reklaamisoovist teata 5. mail kl 12ks

Kui leht 7. mail sinu postkasti ei jõua, palun teata info@tartuekspress.ee või 730 4455

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

tas Haldma. „Pudelis Žiguli
maksis samal ajal 33 kopikat:
21 sisu ja 12 taara, mille sai
tagasi. Vormileib oli 14 kopikat, saiapäts 12 kopikat.“
Seni automaati vaid eemalt vaadata saanud turistide reaktsioonid on olnud
kahetised. „Kellel on, mida
meenutada, on ikka lasknud endast sellega pilti teha.
Hiljuti käisid siin venelased
ja ütlesid, et Moskvas ongi
ilmselt nostalgialainel uued
„gasirovkad“ tehtud. Rubla
on nüüd muidugi suhteliselt nõrk, ega ühe kopika
eest enam vett ei saa,“ ütles
Haldma. „Lääneriikide kodanikele ei ütle see muidugi
midagi. „Unbelievable!“ on
nende vastus.“

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

OPTIKA + service

OLMEABI:

• tarbijakaitsealane ja muu õigusnõustamine koos
menetlusega nii kohtuväliselt kui kohtus,
• esindamine lihtvolikirja alusel,
• õigusabikulude hüvitamise võimalus.
Nõutav eelregistreerimine.
Tel 5341 6411, 336 2016, e-post: olmeabi@hot.ee

võsas pole joomas käinudki,“
sõnas Haldma. „Gaseeritud
vee automaate oli küll palju,
näiteks praeguse Londoni
hotelli vastas. Aga õlut päris
iga nurga peale ikka ei pane.“
Pooleliitrise märjukese
saab lunastada kahe kümnekopikalise eest, mille varud
õlletehase töötajad patriotismist kokku tassisid. „Nii
see Vene ajal oligi: 20 kopikat
oli pool liitrit õlut 70ndatel
ja 80ndate algul,“ meenu-

Juba maist ei pea külalised enam aga silmailuga
piirduma. Tõsi, kunagise
Žiguli asemel hakkab vaadis
voolama kohalik Premium.
Kui Pärnus anti päästvaid
kümnekopikalisi välja kolme euro eest, siis tartlastelt
muuseumipileti hinnale lisa
kasseerima ei hakata.
Muuseum ootab ka fotosid ja muud infot originaalpaikades olnud õlleautomaatide kohta, olgu siis
Tartu vaksalis või mujal
Eestis. „Sama üleskutse
pani ka Pärnu muuseum
välja, aga infot on vähe,“
tõdes Haldma. „Üks naine ütles, et tal kuskil vist
diapositiivid on, aga üles
pole leidnud.“
KAUR PAVES
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1980ndate aastate lõpus ja
1990ndate alul toimus mit
meid arutelusid Eesti eksiil
valitsuse esindajate ja ENSV
ametivõimude vahel, kus ot
siti Eestile uut arengustratee
giat.
Teedevõrgustiku arengu
plaani, mis nägi ette kulu
kate ja raskestihooldatavate
mitmetasandiliste betoon
konstruktsioonide rajamist
liiklussõlmedes, esitasid KGB
ametnikud. Nende põhjendus
oli üsna pragmaatiline. Nõu
kogude ajal lubati tehnika
teadlasi välismaale üksnes ju
hul, kui nad andsid nõusoleku
koostööks KGBga.
Enamik Tallinna Polütehni
lise Instituudi teadlasi nõus
tus välismaale pääsemiseks
tehnilise spioneerimisega.
Nii koguti mahukas täpsete
tehniliste jooniste ja fotode
ga andmebaas USA ja Lää
ne-Euroopa tehnorajatistest,
sealhulgas mitmetasandilised
liiklusskeemid. Et andmebaa
sist edaspidigi tulu saada, ot
sustasid KGB-lased kasutada
tehnilist andmebaasi Eesti
teedevõrgustiku arendamisel,
kaalumata, kas Eesti-suuru
ses väikeriigis oleksid taolised
tehnorajatised otstarbekad.
Eksiilvalitsuse esindajad
pakkusid seevastu originaal
seid lahendusi, mis oleksid re
konstrueerinud olemasoleva
teedevõrgustiku palju väikse
ma kuluga. Tartu linna ümber
militaarse ringtee rajamise
asemel pakuti välja tähekuju
list linna ümbersõiduskeemi,
milleks tulnuks teedevõrgus
tikku üksnes veidi korrigeerida.
Miks ei kasutata Eesti Vaba
riigi eksiilvalitsuse esindajate
originaalseid ideid Tartu linna
tuleviku kujundamisel?
Maret Kark

Jarno Laur
abilinnapea

Linna arengu osas saab iga lin
lane kaasa rääkida ja linna aren
gudokumentidesse ettepane
kuid teha. Äsja lõppes näiteks
arengustrateegia Tartu 2030
ülevaatamine. Teedevõrku ja
konkreetseid tehnilisi lahendu
si kujundavad aga mitte poliiti
kud, vaid vastava ala insenerid.
Nii võiks jääda ka tulevikus.
Allikas: Tartu LV

Analüüs: linn on
üle planeeritud
Statistikaameti mahitusel Tartu linnaplaneerimist uurinud eksperdid on veendunud, et
praegune olukord, kus
areng toimub ühtaegu
kõikjal ja mitte kuskil,
jätkusuutlik olla ei saa.
Tartu ülikooli inimgeograafia ja regionaalplaneerimise
spetsialist Martin Gauk tõi
välja, et linnas saaks kehtestatud detailplaneeringute alusel rajada 4722 uut eluruumi
ligikaudu 10 000 elanikule,
eeslinnas koguni 8500 ruumi
25 500 elanikule. „Praeguse
elamuarenduse tempo puhul
jaguks detailplaneeringutega
kehtestatud ehitusõigust vähemalt aastani 2050!“ põhjendas Gauk väidet, et nii Taaralinn ise kui selle eeslinnad on
üle planeeritud.

Kohalik keskus

Kõrveküla
Multifunktsionaalne keskus
Perspektiivsed arendusalad
Linna südames
Linna servas

Pühapäevasele talgupäevale
eelneb vabatahtlike pääst
jate eestvedamisel üle-ees
tiline tuleohutustalgute
tutvustustuur, mis jõuab
laupäeval Lõunakeskuse
parklasse. Kella 12–14 kestev
programm sisaldab endas nii
vaatemängu kui tuleohutust
puudutavat teavet.

285

Hoonestatud ala

jooksjat ja kepikõndijat lõi
kaasa Tartu jooksumaratoni
ühistreeningul. Maraton toi
mub emadepäeval, 10. mail.

Kesklinn
Annelinn

Dokfilm
veemaailmast
5. mail linastub Elektriteat
ris värske kodumaine do
kumentaal “Emajõe vee
maailm”, mis võlub nii lapsi
kui täiskasvanuid lummava
pildiga meid ümbritsevast
keskkonnast.

Lõunakeskus

Ülenurme

GEOMEDIA OÜ / TARTU ÜLIKOOL

2 km

Laevade pommitamine
Gauk rõhutas, et „võitjaks“
ei pruugi sugugi osutuda see
omavalitsus, mis kõige usinamalt planeerib. „Kui linnas on
planeeritud kolm korda rohkem, kui on ehitatud, ehk tinglikult ehitatakse kolmest majast valmis üks, siis eeslinnas
on teoks saanud vaid viiendik
planeeritust,“ rääkis ta.
Gauk võrdles detailplaneeringute abil ehitusõiguse
laialijagamist laevade pommitamise mänguga. „See ei
suuda tekitada linnaruumis
ja -keskkonnas kvalitatiivset
muutust, kinnistab õigusliku
järjepidevusega aastakümneteks linnaruumi killustatud ning juhusliku arengu,“
väitis ta. „Linnaruum, mitte
ainult eeslinnas, vaid ka südalinnas, on täis järske katkestusi ja kulukat tühjust.
See on linnastu põhikapitali,
linnaruumi raiskamine.“
Uusasumid on Gauki hinnangul maastikumustrit
lihtsustanud: planeeritud
alad on ühetaoliselt lihtsa
neljakandilise kujuga, aga

Päästjate tuletalgud

ka taotluslikult ümarama,
„pehmema“ kujuga. „Elamuarendused on vähendanud rohevõrgustiku sidusust,
lõiganud läbi selle elemente
või jätnud elupaigad tupikusse,“ tõdes ta.

ERM teeb Bilbaod
Tar tu linnapiirkonna
strateegiline areng sõltub
eksperdi sõnul arengualade määratlemisest. Ta pole
kitsi neid ka ise välja pakkuma: kesklinna jalgsikäiguvöönd (vana linnakeskkond
uueneb, eriti Supilinnas
ja Karlovas), Jaamamõisa
(uued korterelamud ja endise sõjaväelinnaku taristu),
Kvissentali (madaltihe aedlinn) ja Uus-Ropka („funk“
jõelinn). „Nendes asumites
peaks arengut toetama senine hoogne tegevus, asukoha
kvaliteet, küllaldane elamumaa ressurss ja eeldused
tervikliku asumi tekkeks,
kus on võimalik parandada
linnakeskkonna kvaliteeti
ja tekitada atraktiivset ko-

haloomet,“ märkis Gauk.
Siiski leidub rafineeritud silmale ka positiivset.
„Struktuurse muutuse linnaruumis, Bilbao efekti (ühe
prestiižse ehitise hüppeline
mõju kogu linna arengule
– toim) tekitab maamärgiline Eesti Rahva Muuseumi
hoone Raadil, mis on juba
kiirendanud taristu- ja elamuarendust linnastu põhja- ja kirdesektoris, Raadil ja
Vahis,“ lausus Gauk.
Raadi kujunebki järgmistel aastatel Gauki hinnangul
linnauuenduse mootoriks
ja kasvukeskuseks. „On ka
arenevaid, ent alaplaneeritud
linnaosi, nagu näiteks Vaksali, Veeriku, Kastani ja Ropkamõisa. Eeslinnas tuleb arengualadeks valida hoonestuselt
tihedamad ja linnaga sidusad
Vahi, Lohkva, Veibri, Ülenurme, Soinaste, Räni, Märja,
Õssu, kus on võimalik terviklikke asumeid ja naabruskondi kiiremini välja kujundada,“
resümeeris ta.
KAUR PAVES

Hotelli juurdeehitus
väljapanekule
Raad võttis vastu ja suunas
avalikule väljapanekule detail
planeeringu, millega kavan
datakse uue hoone ehitamist
Väike-Turu tänava äärde ja ho
tellile Tartu juurdeehituse ra
jamist. Väljapanek toimub 19.
maist kuni 2. juulini infokesku
ses raekoja esimesel korrusel.

Uus parkla
Narva mnt 10 kinnistule kerkib
uus parkla, millega linn soovib

SÄHVATUS

Eeskuju KGB-st

LAUSEGA

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

LUGEJA KIRI

3

leevendada parkimiskoor
must kesklinnas. Kuna juurde
pääs parklasse on kavas rajada
Narva maanteelt, siis on park
la kasutatav ka kesklinnas toi
muvate suurürituste ajal.

Jõehooaeg valla
Homme avatakse Karlova
sadamas Emajõe hooaeg.
Päev algab kell 13.30 linna
pea tervitusega, millele järg
nevad kontserdid ja erinevad
demoesinemised politsei- ja
piirivalve- ning päästeametilt.

Viltused
elektrobiidid
Näituse „Noorus kui elustiil“
raames toimuvad kunsti
muuseumi viltuse maja (Rae
koja plats 18) suures saalis
väga omanäolised kontser
did. Järjekorras kolmandal
astub täna kell 19 üles alter
natiivelektrokollektiiv HAŠŠ
& Neo Zion.

Loodusmaja korda
Talguvaim jõuab homme ka
loodusmajja, kus abikäte toel
loodetakse puhastada tiiki,
vedada lehti peenarde ette
valmistuseks, kaevata ümber
kompostikastide sisu ning
teha puidutööd. Registreeri
da saab aadressil talgud.tee
meara.ee.

ROMANTIKA
PAHUPOOL:
armastus on ilus,
kuid keegi peab
tegelema ka ainevahetusprotsessi
teise küljega.

KAUR PAVES
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Palametsa
pajatused
332.

Hull Teadlane
möllab filmilainel
1. mail teist sünnipäeva
tähistav Tartu ülikooli
muuseumi Hull Teadlane
avab visuaalsete efektiderohke perepäevaga
suvehooaja.
Kell 12–15 Hullu Teadlase
kabineti avamise tähtpäeva puhul peetav üritus „Pidu
nagu filmis“ tutvustab filmimaailma põnevaid telgitaguseid. „Üritus on rohkem
lastele, aga miks mitte ka täiskasvanutele,“ selgitas muuseumi programmijuht Urmet Paloveer. „Sel aastal on teemaks
film seetõttu, et mai keskel on
toimumas „Supilinna salaseltsi“ esilinastus.“

Salaseltslased kohal
Juba enne väljatulekut laineid löövat filmi võeti üles
samas toomkirikus, samuti
teisteski lähedalasuvates ülikooli muuseumile kuuluvates
hoonetes nagu tähetorn ja
vana anatoomikum. Seepärast
on 1. mail kohal ka salaseltsi
meeskond ning lastel on võimalik osaleda eriefektidega
filmistseenis. „Taaslavastame
ühe stseeni, mis ka filmis sees
on, kus kasutame mitmeid
eriefekte,“ paljastas Paloveer.
Näitlejad räägivad huvitavaid lugusid võteteperioodist.
„Lisaks on võimalik lasta omale teha kunstikooli tudengitel
filmigrimmi, kas siis erinevaid
näovigastusi või lasta end värvida mingiks superkangelaseks,“ märkis Paloveer.
Samuti tutvustavad Anne
noortekeskuse noored filmi
amatöörid animatsioonide te-

AKNAD OTSE TEHASEST

AKNAD, AKNALAUAD, PAIGALDUS,
SISEPALEDE TAASTAMINE
JÄRELMAKSU VÕIMALUS
KUNI 6 KUUKS (ILMA PROTSENDITA).
Paljud valmis aknad kohe laos saadaval
(erinevad mõõdud).

736 6886, 5645 2502, 501 6158

aknaari@city.ee

Tartu Aleksandri 1- 4

Hull Teadlane piserdab
muu hulgas lapsi Pascali
keraga. 
VIKTORIA ARRO

gemise kunsti, seda nii paberil
kui plastiliiniga. Saab vaadata
Tallinnfilmi legendaarsemaid
multikaid nagu „Operaator
Kõps seeneriigis“, „Jussikese
seitse sõpra“, „Ramsese vembud“. „Kindlasti saab näha ka
„Supilinna salaseltsi“ treilerit
ja mõningaid fotosid filmimisperioodist slaidisõu formaadis,“ lubas Paloveer.
Loomulikult esineb oma eksperimentidega peakangelane
Hull Teadlane, avades erinevate
filmitrikkide tagamaid. „Näiteks näitab ta enda tehtud suhkruklaasi, mille purustamisel
näitlejatele mingeid vigastusi ei
tule,“ rääkis Paloveer. „Lisaks tehisverd ja seda, kuidas ilma lõhkeaineta võimast pauku teha.“
Koduse köögikapi toel valminud kunstverd kiitis ka
Teadlane ise. „Peab ütlema, et
see „veri“ lõhnab väga isuäratavalt,“ märkis ta. „Siirupilaadne
ta on, aga täpsemalt saab teada
1. mail.“
Hullul Teadlasel on meisterdamispaat, kus on võimalik igasugu filmitemaatikaga

seotud asju valmistada, näiteks fenakistoskoopi, filmiajastueelset kinoseadet, mis
avab arusaama sellest, kuidas
seisvad pildid muutuvad liikuvateks. „Võib küll olla rida
seisvaid pilte, aga kui on loodud
vastavad tingimused, siis on
võimalik inimese aju ja silm ära
petta ja seisvad pildid liikuvateks muuta,“ selgitas Paloveer.

Mõõgad välkuma
Veel saab ise meisterdada
pehmeid mõõkasid ja nendega
ka vehklemises kätt proovida.
„Kuna oleme ikkagi ülikooli
muuseum, siis oleme otsustanud, et mõõgavõistlus võiks
põhineda just 19. sajandi tudengitraditsioonidel,“ lausus
Paloveer. „Seda enam, et eelnenud öö on ju volbriöö.“
Kogu tegevus on jaotatud
muuseumihoone peale. Sisse
pääseb muuseumipiletiga, mille saab viimast korda lunastada
talviste hindadega. Esmakordselt pärast talvepausi pääseb ka
toomkiriku tornidesse.
KAUR PAVES

VABA AEG
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ANEKDOODID
Programmeerija tuleb õhtul
töölt koju, näost hall, juuksed
püsti…
„Mis juhtus, kallis?“ küsib naine.
„Ah, töötasin Windowsiga…“
„No ja siis? Ka mina töötasin
täna Windowsiga.“
„Aga sina töötasid ju väljaspool, mina aga kaevasin seestpoolt. Nägin selliseid õudusi, et
vähe pole!“
***
„Juku, miks sa röögid nii õudse häälega?“
„Sellepärast, et sain kaikaga
üle turja!“
„Ja miks sind kaikaga löödi?“
„Sellepärast, et ma õudse
häälega röökisin!“
***
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Noor isa läheb lastearsti juurde:
„Doktor, mu naine sõitis puhkusele ja jättis lapse minu hoolde. Poiss on kaalus kõvasti alla
võtnud. Ma käin temaga jalutamas, massaažis, võtame vanni,
teeme sporti...“
„Aga millega te teda toidate?“
„Ah sa kurat! Seda ma arvasin,
et olen midagi unustanud!“
***
Kuulutus ajalehes:
„Intelligentne, sportliku välimusega noormees otsib elukaaslast, kellel on juhiload ja
sõiduauto Lexus. Palun saata
sõiduauto foto, fotota teadetele
ei vasta.“
***
Vanaproua räägib arstile:

„Doktor, te peate mind aitama! Nelikümmend aastat tagasi
olin ma korra ühe võõra mehega...“
„Ja miks see ammune truudusemurdmine teile nüüd äkki
muret teeb?“ imestab arst.
„Mulle ei tee muret mitte see
truudusemurdmine, vaid fakt,
et ma hakkan unustama, kuidas
see täpselt käis,“ seletab mutt.
***
Naine: „Peatselt saame me
mõlemad õnnelikuks!“
Mees: „Jah, on jäänud veel tühised kümmekond päeva.“
Naine: „Küll oleks tore, kui see
juhtuks juba homme!“
Mees: „See on võimatu, kullake, sest ega meie sinuga pole
ainukesed, kes lahutavad.“

Kui soovid kindlat töökohta pidevalt laienevas
ettevõttes, siis tule tööle Maximasse!
Tartu Maxima XX kauplused
ootavad oma kollektiivi

CINAMON
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
1.–5., 7.05 kell 16.30, 20.15;
6.05 kell 16.30, 20.15, 22.30
Ole tugev!
1.–3.05 kell 12.15, 15.30,
18.15, 22.30; 4.–5.05 kell
15.30, 18.15, 22.30; 6.05 kell
12.15, 15.30, 21.50; 7.05 kell
12.15, 18.15, 22.30 Kiired ja
vihased 7
1.–3., 6.–7.05 kell 14.55;
4.–5.05 kell 12.15 44. laps
4.05 kell 14 1944
1.–4., 7.05 kell 18.30, 22.20;
5.05 kell 18.30, 22.15; 6.05
kell 18.30, 22.10 Unfriended:
Ütle, kes on su sõbrad
1.–3., 6.–7.05 kell 17.30, 22.10;
4.–5.05 kell 13.30, 17.30, 22.10
Adaline’i aeg
1.–3., 6.–7.05 kell 12.30,
19.40; 4.–5.05 kell 19.40 Ristunud teed
1.–3.05 kell 10.45 Lammas
Shaun. Film
5.05 kell 14 Vehkleja
1.–3.05 kell 10.30 Kodu

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.

Tasujad: Ultroni ajastu

1.–3.05 kell 11, 14.30, 15.45,
17.45; 4.–5.05 kell 11.45,
14.30, 15.45, 17.45; 6.05 kell
13.45, 14, 15.45, 17.45; 7.05 kell
11.45, 13.45, 14.30, 15.45, 17.45
Käsna-Kalle Kantpüks
1.–3.05 kell 11.15 Sügavasse
laande
1.–3.05 kell 12.20; 4.–5., 7.05
kell 12.30; 6.05 kell 12 Poiss
kuldsete pükstega
1.–4.05 kell 13, 16, 19, 19.30,
21, 22; 5.05 kell 13, 16, 19,
19.45, 21, 22; 6.05 kell 11.45,
14.30, 19.15, 19.30, 22; 7.05
kell 14, 17.05, 19.30, 21, 22
Tasujad: Ultroni ajastu
7.05 kell 20 Eellinastus: Kuum
tagaajamine

Näitus

Kontsert
GENIALISTIDE KLUBI

ANNELINNA RAAMATUKOGU

2.05 kell 15 Allikabändi tänukummardus

kuni 30.04 näitus Naeratus!
Naivistid Iittalas

JAANI KIRIK

KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU

5.05 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund,
esineb Elke Unt (orel)

kuni 30.04 näitus Marimekko
– Soome disainiklassika

PAULUSE KIRIK

LINNARAAMATUKOGU

10.05 kell 14 Tartu noortekoori ja Miina Härma
gümnaasiumi neidudekoori
kontsert

kuni 20.05 Angela Reidla
maalinäitus 19 rohelist pilti

TARTU ÜLIKOOLI AULA
4.05 kell 19 Tartu ülikooli
sümfooniaorkestri kevad
kontsert
TUBINA SAAL
2.05 kell 16 Tartu üliõpilassegakoori 110. aastapäeva
kontsert Laulus leidsin Sind
VABADUSE PUIESTEE
2.05 kell 18 Tudengilaul
VANEMUISE KONTSERDIMAJA
6.05 kell 19 Eliitkontserdid:
Anna-Liisa Bezrodny (viiul),
Irina Zahharenkova (klaver)

kuni 20.05 Maris Tuulingu
maalinäitus Ekslemised
kuni 20.05 näitus Baltisakslus
– soole rajatud kindlus
kuni 18.05 raamatunäitus
„Endisaegseid muusikaraamatuid“
TAMMELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 12.05 Ilmar Anvelti foto
näitus Portreed ja teekonnad
TARTU ÜLIKOOLI
RAAMATUKOGU
kuni 10.05 Liive Koppeli
maalinäitus Õhtuvalgus.
Külastada saab raamatukogu
lahtioleku aegadel

HINNAŠOKK!
FUEGO

EUROT

Export Design

1.198

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

HELISTA +372 5044 188
info@ultimatemarket.com

OÜ PLEKK-KATUS
• 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
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EHITUS

TANAVAKIVIDE
paigaldus ja muuk,
aedade ehitus,
haljastustood.
tel +372 5803 9214

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

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

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

Teeme ehitustöid. Korterite renoveerimine. Katused. Fassaadid. Vundamendid. Kaevetööd
(kopplaadur Volvo). Kvaliteeti ja
kogemust rohkem kui 15 a. Tel
511 6186, akeron001@gmail.com.

2-3-toal korter. Tel 5561 4114.

Teeme erinevaid üldehitustöid
üle Eesti. Tel 5683 5395,
5677 9397, siseehitus@gmail.com.

Talukoht koos maa ja metsaga.
Tel 508 0065.

Telli välisuks! Tootmine Tartus,
paigaldus üle Eesti! Tel
5625 4169, www.askorpuit.ee.
Tselluvilla paigaldamine puistena - pööningud (ka lamekatused), seinad, põrandad.
Tel 503 7220.

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

Tänavakivide paigaldus, haljastustööd, piirdeaida/väravad.
Tel 5623 3867,
www.clinkerservice.ee.

Ehitus, remont, siseviimistlus,
kuurid, aiamajad, terrassid.
Pikaajaline kogemus! Soovitud
tulemus garanteeritud!
Tel 5622 9840, www.kevori.ee.

Vundamentide soojustamine,
uute ehitus, vanade remont,
hüdroisolatsioonitööd.
Tel 5649 4929.

Ehitus, remont, viimistlus, lammutustööd. Tel 5858 6953.
Ehitusmeeskond teeb kõiki
ehitustöid. Tel 5820 2040.
Erinevad katuse- ja ehitustööd.
Tel 5624 0790, 5682 5366,
www.majaproff.eu.
Fassaadide ja vundamentide
soojustamine ja renoveerimine. Tel 503 3719.

Fassaaditööd, lamekatusetööd, hüdroisolatsioonitööd,
vundamenditööd, tööd korteriühistutele. Küsige pakkumist!
Tel 5323 4050, www.proofex.ee.
Fassaaditööd:
soojustamine
ja viimistlemine. Küsi
pakkumist tel
5850 9769,
info@auna.ee,
www.auna.ee.
Kaevetööd 7-22-tonniste eks
kavaatoritega. Kallurveod - liiv,
killustik, muld. Tel 512 5350.
Katuse- ja fassaaditööd, vundamentide remont ja soojustamine, vihmaveesüsteemid.
Tel 5620 2333.
Katuste ja puitfassaadide ehitus- ja remonditööd.
Tel 515 7062.
Korstnate ehitus ja remont
koos vajalike plekitöödega. Tel
5625 1750, tomeli.ee.
Kortermajade renoveerimine,
katuse- ja fassaaditööd. Tel
5809 6966,
kristjan@krestonehitus.ee.

Garaaž Tartus. Tel 516 5412.
Põllu- ja metsamaa üle Eesti!
Küsi hinnapakkumist või kirjuta
info@strategium.ee.

Väikeelamu krunt (eelistatud
Ihaste piirkond). Tel 551 7460.

Müüa õõnesbetoon- ja raketisplokid, kõnniteekivid, võrkaiad, okastraadid. Transpordi
võimalus. Tel 773 6652,
5689 7761,
trading@blackcondor.ee.

20. mail algab tõstukijuhtide
kursus Tartus (aku, auto,
teleskoop, hüdro, universaal).
Tel 444 5866, 523 1883,
kit.cut.oy@gmail.com.

2-toal korter Põlvas (46 m²,
KÜ, keskküte, kuum vesi, parkett,
17 000 €). Tel 520 0578.

Müüa ja ära anda nõuka ajastu
mööblit (sh ka tigudiivanvoodi
tugitoolidega, vajab remonti,jm
pehme mööbel).
amredspan@hot.ee
AM-, A-, B-, BE-, C-, CE-kat,
veokijuhi ameti- ja ADR-, lõppastme- ja esmaabikoolitused.
Tel 507 8230, Kalda tee 30,
www.sõiduõppe.ee.
Emajõe Keeltekool:
uued kursused mais.
Tel 740 4050, info@emajoe.ee,
www.emajoe.ee.

KÜTE

Lamekatusetööd.
Tel 5332 9491.

Kinnisvara müügi- ja üürimisteenused Tartus ja Lõuna-Eestis.
Kutseline maakler Sirle Uiga, tel
526 4198, 786 8085,
www.aadlivillakv.ee.

Planeerimis- ja kaevetöid
JCB 4CX ekskavaator-laaduriga
(40 €/h). Tel 501 9917.

Pottsepatööd Lõuna-Eestis.
Tel 5830 9490,
pottseppmeister@outlook.com
Sanitaar- ja kapitaalremont.
Ehitus ja lammutustööd.
Tel 5837 2544,
viimistlus.lammutus@mail.ee.

Maatulundusmaa Tartumaal (~5
ha, põhiliselt mets, elamukinnis
tuga). ixtinson@gmail.com

KINNISVARA OST
1-toal korter. Tel 503 2345.

Pensionärist turvatöötaja
soovib valve- või turvatööd (v.a
toidupoed). Tel 5803 7755.
Raamatupidaja, bilansivõime
line, suurte kogemustega, otsib
tööd Tartus. Värske pensionärina
ja aktiivse inimesena ei taha kut
seoskust kaotada. Tel 5665 7315.

PAKUN TÖÖD

Autojuht-klienditeenindajale
(vajalik müügitöö kogemus, hea
füüsiline vorm, arvuti kasuta
mise oskus, pingetaluvus ja
kohusetundlikus. Töö asukoht
Tartu vallas. Pakutav palk on hea.
CV saata aadressile lihapood@
rotaks.ee.

LÕHUTUD KÜTTEPUUD
toores / kuiv

Lisatöö siseruumide koristajale
Vahi külas E, T, N ja P õhtuti
17-19.30. Tel 5823 0411.

Tel 514 2173

Otsime aktiivseid müügiinimesi.
Nii eesti kui vene rahvusest, va
nuses 21-45. Sooviavaldus palun
saata sootmoonika@gmail.com.

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

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!
Aasta ringi laias valikus lõhutud
küttepuud veoga. Lepiko talu,
tel 5667 5750.

Haava- ja lepaküttepinnud (3
m pikad ja tükeldatud). Kojuvedu
hinna sees. Tel 5193 8862.
Kasepinnud 30, 40, 50 cm.
Vedu, tšekk. Tel 5594 7098.
Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.
Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puit- ja turbabrikett,
küttegraanulid. Vedu tasuta. Tel
523 8332, 433 3130.

Korterid, majad, majaosad
Tartus ja maakonnas. Aitame
kinnisvara müümisel ja üürimisel. Meelis Karu, tel 742 0656,
511 5949.

OTSIN TÖÖD

AS Sangar (Sõpruse pst 2, Tartu)
võtab tööle kutsega õmblejaid
(päevasärkide õmblemine).
CV saata e-posti teel
sangar@sangar.ee või tulla
kohale isiklikult (eelnevalt
helistada tel 730 7300 ja leppida
kokku töövestluse aeg).

Ahju-, pliidi- ja katlapuu (lepp,
haab, kask). Hind al 26 €/rm
(laotud). Tel 525 7628.

Kõik ehitustööd ühest kohast:
www.innover.ee. Tel 5904 2174.

Müüa Berni Alpi karjakoera
kutsikad. Tel 5666 5588,
509 8475, koiduliivla@hot.ee.

MÖÖBEL

• Alati hea nõuanne!
• Professionaalne abi kinnisvara ostul, müügil, üürimisel
• Kinnisvara komplekshaldus

1-toal kap-rem ahik korter Tar
tus või vahetada elamukrundi
vastu Tartus. Tel 5897 9316.

Lemmikloomade ravi, vaktsineerimine ja kiibistamine.
Tel 514 8998.

KOOLITUS

KINNISVARA MÜÜK

1-toal kap-rem ahik korter
(uus ahi, aed, vaiksed naabrid,
võimalik kohe sisse kolida, pood
ligidal). Tel 5563 9452.

Kiiresti ära anda kaheksakuune
valge punasega isane kass.
Tel 5554 6126.

2-3-toal korter. Tel 5561 4114.

Veoga liiv, kruus, killustik,
muld. Tel 551 2811.

Riia 9, Tartu. www.eravara.ee
E-post: eravara@eravara.ee
Tel 742 7630 ja 506 6173.

LOOMAD

1-toal korter. Tel 503 2345.

MATERJAL

Kruusa, liiva ja killustiku müük
koos veoteenusega.
Tel 505 7316.

Puitbrikett, pellet, kütteklots!
Tel 5304 9599.

ÜÜRILE VÕTTA

Üldehitus (katused, fassaadid,
müüritööd, betoonitööd, lam
mutustööd). Tel 5593 9262.

Killustik, liiv, kruus, muld veoga. Tel 5826 7949.

Puitbrikett, kütteklots, kaminapuu, kojuveoga! Tel 528 9398.

Kvaliteetne halupuu väga
soodsa hinnaga. Erinevad puulii
gid. Tel 5551 0645.
Kütteklotsid (haab, lepp)
lahtiselt ja võrgus. Küttepuud.
Kojuvedu tasuta. Tel 5193 8862.
Lepp 30, 40, 50 cm. Tel 557 6177,
www.kuttepuud.com.
Okaspuu (võrgus 40 liitrit,
1,60 võrk, veovõimalus).
Tel 504 5307.

Sõbrakeskuse pesumaja otsib
oma kollektiivi kalander-triikijat
ja abitöölist. Tel 516 5527.
Trassiehitus OÜ pakub tööd
C-kategooria juhiluba omavale
mehele Tartus. Töö on kalluriga,
millel on tõstekraana.
Tel 5564 9350, tiit@trassid.com.
Trassiehitus OÜ pakub tööd
teetöödel ning oskustega tänavakivide paigaldajale.
Tel 5564 9350, tiit@trassid.com.

PÕLLUNDUS
(Vilja)puude, põõsaste ja hekkide pügamine. Üle 15 a
kogemusi. Tel 5699 9884, laur@
puujuuksur.ee.
Müüa kartulit (seemnesuurus)
Laura, Quarta, Flavia (varajane).
Tel 5556 6600.
Müüa karulaugu taimi, varajase
kirsi ja mustasõstra istikuid
Tartus. Tel 5197 0870.
Müüa toidukartul Laura, Gala,
Vineta. Kojutoomisega.
Tel 5300 3523.
Viinamarjaistikud, suur valik
sorte, ka avamaale. Tartu kandis
kojutoomisega. Tel 506 7515,
viinamarjad@hot.ee.
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RIIDED
Anne 51 kpl Stiil: korralikud
riided Iirimaalt. stiilriided.ee
Jõe butiigis ranna- ja rattariided! Vaata meid ka Facebookis ja
osale auhinnamängus!

BUSSI RENT
alates 50€ päev
Citroen Jumper (2014)
9 kohta, püsikiirushoidja

aurel.ee/buss

Jõe butiigis uued ja kasutatud
riided, jalanõud, käekotid jpm.
Soola 10 (Dorpati poolt) E-P

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

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

Veoteenus 2 t järelhaagisega,
kaevetööd miniekska
vaatoriga. Tel 5568 2671,
www.raudkäpp.ee.

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

diisel, 110 kW, kõrge, mahukas, raadio-CD, USB,
AUX, bluetooth, konditsioneerid, 2. ja 3. rea
istmetel reguleeritavad käe- ja seljatoed.

511 6923 • info@aurel.ee

Lõuna-Eesti Nõid võtab vastu.
Selgitan isikliku elu segadusi. Tel
501 1357 Tartus.

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

Ohtlike puude raie, tööd korvtõstukiga (21 ja 30 m). Maastiku
hooldus OÜ, tel 5810 8597.

TUTVUS

Odavad rõivad, Kastani 121. E-R
10-18, L 10-15. Uued ja kasutatud riided. Kogu kaup -20%

Kaardid ennustavad!
Tel 900 1727. Kogenud ennusta
jad 24 h, 1,09 €/min. Ennustuste
tellimine ka meilile:
www.ennustus.ee.

SÕIDUKID
1994.–2006. a sõiduautode
kokkuost. Väga kiired tehingud!
Raha kohe kätte! Tel 553 3060.
Autode ost – küsige pakkumist.
Tel 5839 5949.
Autoremont, rehvitööd,
summutite remont, õlivahetus.
Tartu, tel 5853 3080.

Kaevan ja puhastan tiike. Erinevad kaeve- ja pinnasetööd.
Võsalõikus giljotiiniga.
Tel 5645 1927, info@meiletop.ee,
www.meiletop.ee.

Hiina rollerite, mopeedide ja
atv-de remont. Tel 5628 5260.
Kaubikute ja sõiduautode remont ja hooldus. Autoelektrik.
Tel 5609 6933.
Müü oma auto meile. Sobiva
tehingu puhul raha kohe kätte.
Info telefonil 5823 2707.
Rehvivahetus meilt, raha teilt.
Asume Annelinnas Kuuse tn. Töö
kiire ja soodne. Tel 5621 7955.

Veoteenus suure kaubikuga.
Tel 502 2026, Toivo.
Väiksemad elektritööd.
Tel 5340 6762.

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

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

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

Boileri puhastus. Tel 5340 6762.

Sõidukite rent Tartus (alates
4,75 €/päev). Tel 5837 2544,
viimistlus.lammutus@mail.ee.

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

Veo- ja sõiduautode keretööd
ja taastamine. Uued ja kasutatud detailid. Tel 504 0334,
allroads.ee.

Ehitus- ja viimistlustööd,
akende-uste vahetus. Töö
kiire ja korralik. KÜ-d, eramajad,
kontorid-bürood. Tel 510 0645,
formcenter@gmail.com.

TEENUSED

Mees 68 tutvub naisega 60+
Tartust. Tel 5622 8987.

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

MÜÜK

Rakke-, salv- ja sahtkaevude
kaevamine, puhastamine,
süvendamine ja remont.
Tel 557 4792.

Klaver Brodrene Hals (korras,
musta värvi, küünlajalgadega,
häälestatud, 530 €, asukoht Tartu
linn). Tel 501 1357.

Rakkekaevude kaevamine,
puhastus ja remont.
Tel 5638 1774.

Müüa õlimaalid: kevad-suvine
loodus, positiivsed värvid. Tule
tutvuma! Tel 508 7457.

San-tehnik. Tel 5344 8170.

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

Septikute (2, 3, 5 m³) ja imb
süsteemide paigaldus ja müük.
Tel 5757 0202.

Kellassepp
Annelinna
keskuses. Ehte-,
prilli- ja kellaparandus. Patareivahetus vaid
3,50 €!

Soodne vedu VW kaubikuga. Tel
553 1419.
Tasuta tülikate kodumasinate,
tööriistade, vannide ja vanaraua äravedu. Tel 5386 9008.
Teeme T-särke, kruuse, fotokristalle Teie soovitud pildi ja tekstiga.
www.estoniashop.umi.ru
Teen remondi- ja viimistlustöid. Tel 5648 1251.

Aedade, terasside, kuuride/
varjualuste ehitus, haljastustööd. Tel 5841 9964.

Korstnapühkija (kasutan tuha
imurit, väljastan peale igat tööd
akti). Tel 5805 0201.

Aitan müüa põllumaa väga hea
hinnaga. Kiired tehingud. Tel
5620 4096.

Korstnapühkija Tartus, Põlvas,
samuti maakondades. Ametlik
akt. Järjekord lühike.
Tel 5191 6605.

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

Planeerimistööd roomikbuldooseriga. Tel 5826 7949.

San-tehnilised tööd, sh ummistuste likvideerimine.
Tel 5622 9840.

Kopp-auto kalluri teenus (kan
dejõud 10 t, nelikvedu).
Tel 5826 7949.

Aedade korrastamine. Tel
525 2862, www.kobruleht.ee.

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

Pehmemööbli restaureerimine
Tartus. Tel 5562 6214,
sohvapoisid@gmail.com.

Torutööd soodsalt Tartus ja
maakonnas. Tel 5818 3498,
Viktor.

OST
Kasutatud raamatud.
Tel 734 1901.

AS Y
O
ADL

S

E–R 8–17.30
L 9–14
Ravila 51, Tartu
Tel 534 534 99
5664 3661
744 7719

www.sadloy.ee
www.pkp.ee

Vajad abi kirjastamisel, ürituse
korraldamisel või tahad purjetada? Vaata www.starsshop.eu.
Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.
Veo- ja kolimisteenused!
Utiliseerimine. Head hinnad! Tel
5193 2738.

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

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

RAV
ILA

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

Vanad raamatud, märgid,
mündid, postkaardid, hõbe,
ripatsid jne. Raha kohe kätte! Tel
5649 5292.

TEATED
Tartuelu.ee iga nädal uued
sooduskaubad. Osta, müü, tutvu, jaga infot Tartumaa elust;
vaata, kes mida teeb ja sõida
tasuta bussireisile. Kasutades
Tartuelu.ee veebikeskkonda või
tellides ScanetBaltic OÜ ehitusja remonditöid tegema, toetate
heategevusprojekti. Vaata järele!
Tartuelu.ee

KAOTATUD
22. aprilli hommikul kella 10
paiku kaotati Tartu kesklinnas
Volvo autovõti (puldiga). Ausal
leidjal palun helistada numbril
5805 8070. Vaevatasu!

UUED REHVID SÕIDUAUTODELE,
KAUBIKUTELE JA DÞIIPIDELE
• Mootori ja veermiku remont
• Õlivahetus ja korrosioonitõrje
• Rehvide müük ja montaaþ
TUDORI AKUDE MÜÜK
(garantii 3 a)

175/65 R14 al 33 €
185/65 R15 al 37 €
195/65 R15 al 37 €
205/55 R16 al 40 €
205/60 R16 al 44 €
215/55 R16 al 45 €
215/60 R16 al 50 €
215/65 R16 al 55 €
215/50 R17 al 61 €
215/55 R17 al 59 €
225/45 R17 al 52 €

225/50 R17 al 60 €
235/65 R15 al 66 €
235/75 R17 al 68 €
245/70 R16 al 78 €
225/65 R17 al 65 €
235/65 R17 al 64 €
235/60 R18 al 73 €
195/70 R15C al 51€
205/65 R16C al 64 €
215/65 R16C al 59 €
235/65 R16C al 70 €

Saadaval palju teisi mõõte.

KEEVITUSTEENUS
• malm
• alumiinium
• roostevaba

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

Väljaandja: Ajaleht OÜ, Ülikooli 1, 51003 Tartu
E-post: info@tartuekspress.ee
Internet: www.tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress
Vastutav väljaandja:
Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee

TELLI
KUULUTUS
1 kuulutus =1€
(90 tähemärki)

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

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

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 (12 € / 3 kuud) telli@tartuekspress.ee

tartuekspress.ee/

730 4455
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