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Ehk tasunuks sisetingimuste asemel veemõnusid nautida hoopis Anne
kanalis?  VEIKO RÄMMEL

Sõnakas linnakodanik
süüdistab lasteaeda
võsukesele tervisekahjustuste tekitamises
reostatud basseinivees,
mida ametlikud mõõtmised küll ei kinnita. Samas
ilmneb, et vee kvaliteediga on probleeme paljudel sarnastel asutustel.
Veiko Rämmel, kes muidu
küll Pääsupesa lasteaiaga, mis
ka ujumisvõimalust pakub,
igati rahul on, sai kaks nädalat
tagasi hommikul kurva üllatuse osaliseks. „Meie poeg on
täna kodus, sest ta on basseini
tõttu kärnane,“ teatas ta.

Mälestus nooruspõlvest
Rämmelit nörritab tõik, et
kõigilt vanematelt korjatakse
basseini eest 3,50 eurot kuus.
„Selle raha eest peaksid nad
kuus basseinis käia saama kaheksa korda, aga vee räpasuse
tõttu nad väga tihti minna ei
saa,“ kurtis ta. „Kärnas lapse
pead ju koju jätma. Aga kui sa
tööl käid, kes siis lapsega kodus on?“
Rämmeli sõnul on koletu
juhtum tema pojaga aset leid-

LAPSEVANEM
AHASTUSES:
bassein ajas
põnni kärna?
Viimaseid puudujääke Tartus
Kuupäev

Koht

Tunnus

Näit

Piirmäär

30.03.2015

Arena lastebassein

Vaba kloor mg/l

0,3

0,3-1,5

11.03.2015

Triinu ja Taavi lasteaia bassein

Oksüdeeritavus (vahe) mg/l

3,4

3

10.02.2015

Arcticu bassein

Seotud kloor (<31 °C) mg/l

0,5

0,4

nud kahel korral, aga sama
häda on talle kurtnud teisedki
vanemad. „Kust need lapsed
seened mujalt ikka saavad kui
basseinist?“ päris ta. „Oleme
ise ju noored olnud ja ujumas
käinud ja teame hästi, kuidas
need asjad käivad.“
Pääsupesa direktor Jana
Pillmann avaldas kahetsust,
et Rämmel otse tema, Vembu Tembu rühma õpetaja või
hoolekogu esindaja poole ei
pöördunud. „Info, et lapsed
on pidevalt „kärnased“, jõuab
minuni esimest korda,“ väitis
ta. „Oleme hoolekogus võtnud
vastu otsuse, et kui vesi on
mingilgi määral ettenähtud
normidest väljas, siis me lapsi
ujuma ei vii.“

Värsked seadmed
tulekul
Pillmann tunnistas samas,
et 2006. aastal renoveerimise
käigus paigaldatud elektrooni-
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ka, mis reguleerib basseinivee
kvaliteeti, vajab väljavahetamist. Praegu oodatakse hinnapakkumist ning loodetakse
uut õppeaastat juba uute seadmetega alustada.
„Hoolekogu liikmed ja rühma õpetajad on basseini elektroonika olukorraga kursis
ning on ka oma rühma lapsevanemaid olukorrast informeerinud,“ toonitas ta. „Ühise
probleeme ennetada püüdva
kokkuleppe kohaselt me seoses investeeringute ootusega ei
ole esitanud lapsevanematele
ujumise algõpetuse eest arvet
septembri eest ja teeme ära
jäänud tegevusi ka juunis. Seega tagab Pääsupesa lapsevanemale tehnilistel põhjustel ära
jäänud algõpetuse kahe kuu
jooksul tasuta.“
Pillmann lisas, et Vembu
Tembu rühmal on sel õppeaastal tehnilistel põhjustel ära jäänud kaks ujumise algõpetuse

tegevust, mis saavad aga juunikuus asendatud. „Ka Rämmeli
lapse „kärnasuse“ põhjus pole
tegelikult teada ja võib olla tingitud ka kas hõõrdumisest või
allergilisusest,“ märkis ta.

Murelapseks kloor
Terviseameti keskkonnatervise osakonna peaspetsialist
Aune Annus kinnitas, et Pääsupesa lasteaia basseiniveega
probleeme ei ole esinenud.
Viimati kontrolliti ujulat tänavu veebruaris. „Omanik peab
võtma basseinivee proove vähemalt kord kuus, lisaks peab
ta kolm korda päevas kohapeal
määrama vaba ja seotud kloori
sisaldust, vee pH-d, temperatuuri ja hägusust,“ märkis ta.
„Terviseamet kontrollib ujulaid järelevalve käigus vähemalt üks-kaks korda aastas.“
Juhul kui basseinivees ületab
mõni näitaja määruses toodud
piirsisaldust, loetakse proov

ja ka veekvaliteet olenemata
ületamise suurusest mittevastavaks. „Sellisel juhul peab
ujula omanik kohe rakendama
vastavaid meetmeid veekvaliteedi parandamiseks, kui vaja,
basseini ka ajutiselt sulgema,“
ütles Annus.

Mõju individuaalne
Kõige sagedamini esineb
basseinivees Annuse sõnul
kõrvalekaldumisi vaba ja seotud kloori sisalduse osas, kuna
klooriühendid on vees väga aktiivsed ning pidevas muutumises teiste ainetega reageerimisel. „Vaba ja seotud kloori hulka
vees mõjutavad paljud tegurid,
nagu näiteks basseinivee pH ja
temperatuur,“ selgitas ta.
Basseinivee näitajate piirmäärad on Annuse väitel kehtestatud sellised, mille juures
on tagatud kõige efektiivsem
basseinivee puhastamine ning
suplejate ohutus. „Kuidas basseinivesi kellelegi mõjub, oleneb ka inimese enda tundlikkusest, tervislikust seisundist,
ujulas viibitavast ajast ja tegevuse intensiivsusest,“ märkis
ta samas.
KAUR PAVES

BUSSI RENT alates 50€ päev
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Citroen Jumper (2014) • 9 kohta • püsikiirushoidja
diisel, 110 kW, raadio-CD, USB,
AUX, bluetooth, konditsioneerid,
2. ja 3. rea istmeil reguleeritavad
käe- ja seljatoed, kõrge, mahukas

511 6923
info@aurel.ee
aurel.ee/buss
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Kas kino ja piljard on ennast ammendanud?
Uudne meelelahutuse võimalus Tartus!
75 minutit garanteeritud adrenaliini ja närvikõdi!
Mäng on mõeldud 2-4 liikmelistele gruppidele.

WWW.ESCAPETARTU.EE
facebook.com/EscapeTartu
Tel: +372 574 026 23 / E-mail: info@escapetartu.ee

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

Eedeni kaubanduskeskuses
Kalda tee 1
Te l 7 3 8 0 1 1 3 , 5 8 5 0 9 3 1 2

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

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

OPTIKA + service

• Hüpoteeklaen
• Refinantseerimine
• Lisalaen olemasolevale

Summa al. 1400 €
Kuumaksed al. 21,74 €

www.odavlaen.ee

Теl 7 460 086, 581 00 111
Raekoja plats 20, Tartu

Tähelepanu! Tegemist on finantsteenusega. Näiteks 10 000 € laenusumma korral 5 aastaks fikseeritud intressiga 14%
ja lepingutasuga 300 € on krediidi kulukuse määr 14,60%, kuumakse suurus 232,68 € ning tarbija makstav kogusumma
14 260,95 €. Tutvu tingimustega www.odavlaen.ee või helista tel 7 460 086 ja pea nõu meie spetsialistiga. Krediidi saamiseks
tuleb sõlmida tagatisvara kindlustusleping. NB! Kulukuse määras ei ole arvestatud tagatise seadmise ja kindlustamisega
seotud kulusid.
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LAUSEGA

LUGEJA KIRI
Tahaks vihma
eest varju

teehoolduse spetsialist
Paviljoni paigaldus on
meil teemaks olnud.
Nagu isegi ütlete, on
kõnnitee seal kitsas ja
buss peatub otse sõidurajal. Algatatud on
detailplaneering, mis
näeb ette bussipeatuse
rajamist koos bussitaskuga. Selleks on aga vaja
linnale maad juurde ja
puidki maha võtta. Seega asjaga tegeletakse,
aga täpseid tähtaegu ei
oska veel öelda.
Allikas: Tartu LV

6 uut künnist

Kuhu naabri eest
PEITU PUGEDA?
Kes läheneva suvepuhkuse saabudes planeerib
sootuks asustamata
paika pageda, sellel on
ekspertide koostatud
skeemi kohaselt vastav
võimalus täiesti olemas
ka siinsamas Tartumaal.
Eesti territooriumil on tinglikult asustamata paikadeks nimetatavaid ehk inimasustusest
viie kilomeetri kaugusele jäävaid punkte nii mandril kui ka
saartel. „Kui mõnes maakonnas paiknevad inimesed üsna
hajali, siis Harju, Hiiu, Ida-Viru, Lääne, Lääne-Viru ja Tartu
maakonnas on selliseid paiku
mitu,“ märkis analüüsi koostanud statistikaameti geoinfo
juhtivspetsialist Berit Hänilane. Tartu maakonda esindavad
loetelust kaks punkti, mis ilmselgetel põhjustel Taaralinnast
siiski üsna kaugele jäävad. Üks
neist asub Alam-Pedja looduskaitsealal Laeva ning teine
Emajõe-Suursoo maastikukaitsealal Võnnu vallas.
Kumbki ei saa siiski vastu
inimasustusest kõige kaugemal asuvatele Uhtju saartele

Lääne-Virumaal, kuhu tavakodanik pääsebki alles juuli teisest poolest. „Võrreldes teiste
„üksikute paikadega“ on Uhtju
saarte suvine ilmastik ka kõige
päikselisem ja kuivem: keskmine temperatuur 17–18 kraadi, 10–11 tundi päikesepaistet
päevas ja vähe sademeid,“ sõnas Hänilane.
Suvine keskmine temperatuur on üle 17 kraadi ka Hiiumaa laidudel, Allirahu laiul
Saaremaal ning Soomaal Pärnumaal, kuid viimases paigas
on suurem võimalus jääda vihma kätte. Tartumaa esindajate
soojakraadid jäävad 16–17 vahele ning keskmine päiksepaistegi ei küündi üle üheksa tunni
päevas. „Enne laidude kaitseala
külastamist tasub uurida ka
kaitseala kaitse-eeskirja ja küsida kaitseala valitseja nõusolekut,“ toonitas Hänilane.

Sääskede seltsis
Kui lisada leitud punktidele 2014. aasta ilmateenistuse
andmete põhjal suvine keskmine temperatuur, sademete
hulk, päikseliste tundide arv
päevas ning tundub, et päevi-

tamiseks ja raamatulugemiseks idülliline ja meelirahustav
paik ongi leitud, siis kaardile
vaadates selgub, et enamik sellised punkte asub loodus- või
maastikukaitsealal. „Seega
peaks sinna puhkusele minnes
arvestama, et enamikul juhtudel on tegemist soiste aladega,
kus kaunite loodusvaadete
imetlemisel pakuvad seltsi
sääsed ja muud pinisejad ning
maastik on sobiv pigem aktiivseks puhkuseks – matkamiseks,“ lausus Hänilane.
Inimasustusest kõige kaugemale jäävate paikade leidmiseks
eristati 2011. aasta rahva ja eluruumide loendusel loendatud
elukoha punktide ümber moodustatud piirkonnad, mille hulgast valiti välja kõige suurema
pindalaga alad ja uuriti nende
ristumiskohti. „Suurema pindalaga piirkonnad viitavad hõredamale asustusele – eluhoone
kohta on rohkem looduslikku
pinda – ja seetõttu ongi selliste
piirkondade ristumiskohti nimetatud inimasustusest kõige
kaugemale jäävateks paikadeks,“
selgitas Hänilane.

Kaubandus- ja Vabaajakeskus Eeden, Kalda tee 1c, Tartu

27.05–7.06 Valik tooteid kuni -50%
30.05–01.06 Mänguasjad kliendikaardiga vähemalt -20%
Tavahinnaga lastekaubad -20%

N-TREND
SPORTLAND

29. mail kell 19.30 toimub
Tartu Maarja kirikus heategevuslik kontsert, kus esineb
Maarja kihelkonna valla –
Ülenurme valla segakoor dirigent Kerttu-Liina Sepa juhtimisel. Piletiraha ei küsita,
vaid palutakse teha annetus
kiriku taastamiseks.

euroga premeerib linn Eesti meistritiitli tagasi Emajõe
äärde võidelnud korvpallimeeskonda TÜ/Rock.

27.05–7.06

SHU

Reedest pühapäevani toimuvad rattaüritused toovad
kaasa rohkelt liikluskorralduse muudatusi, eelkõige kesklinnas, aga ka mujal Tartus.
Põhjaliku ülevaate leiab klubi
Tartu Maraton kodulehelt.

10 000

Lastele moeldes
KARUPOEG
PUHH

Heategevuslik
kontsert

Disney tooted, laste jalatsid ja laste teksad -20%
Nike laste tooted -30%

EEDENI LASTEPÄEV laupäeval, 30.05, kell 12–15
Batuudid • Täispuhutav takistusrada • Paariskorvpall • Hiidsuusad • Haamer • Võistlused

KAUR PAVES

Eesmärgiga rahustada autoliiklust laseb linn peatselt
paigaldada asfaltbetoonist
künnised Põhjatamme puiesteele (Lõkketule ja Männimetsa tee vahelisele lõigule),
Lina tänavale (Karlova kool),
Vanemuise tänavale (Reiniku
kool), Kaunase pst 39 (lasteaed Kelluke), Tõnissoni tänavale (MHG) ja Väikesele kaarele (Tamme pst ristmik).

Tenniseplatsid
Tähtverre
Linnavalitsus otsustas sõlmida OÜga Dorpat Sport lepingu, mille järgi viimane on
kohustatud kahe aasta jooksul Kreutzwaldi 2b kinnistule
projekteerima ja püstitama
tennisekompleksi vastavalt
kehtivale detailplaneeringule. 15 aastat vältava kokkuleppe järgi saab linn renditulu 2756 eurot aastas.

Tänavakorvpalli
avaetapp
3x3 tänavakorvpalli meistrivõistluste sarja esimene
etapp peetakse eeloleval
laupäeval kell 11–19 Tartus
Lõunakeskuse parklas. Mõõtu võtavad nii mehed kui naised, 12-aastastest seenioride
ja eliidini.

Loodusnädala
lõppakord
Esmaspäeval alanud Tartu
loodusnädalale tõmmatakse
joon alla laupäeval, mil Loodusmaja pargis toimub suur
perepäev. Suured ja väiksed
on oodatud loodust tundma
õppima nii oma meeli kui loodusäppe kasutades. Täpsemalt vaata loodusfestival.ee.

Linn palkab
menetlejaid
Kel väärteomenetleja kepike põues peidus, sel tasub
elulugu ja motivatsioonikiri
raekoja poole teele panna.
Linn otsib just kuut aktivisti,
kelles elab siiras „huvi linna
hea käekäigu vastu“.

SÄHVATUS

Marko Metsma

Rattaralli
muudab liiklust

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

Olen järgnevat teemat
kaua oma peas mõlgutanud, aga nüüd tundus,
et võiksin oma soovist
kirjutada.
Nimelt on mul küsimus: kas kunagi plaanitakse Tamme puiestee
bussipeatusesse suunaga raudtee poole paigaldada ka varjualust, sellist
kitsamat, nagu mõnes
bussipeatuses näha on?
Kõnnitee on seal suhteliselt kitsas.
Ka üle tee peatuses
suunaga füüsikainstituudi poole pole varjualust,
kuigi muidugi on seal ka
vähem bussile minejaid
kui suunaga linna poole.
Kui on vihmane ilm, nagu
praegu üsna tihti, siis on
vajadus selle ootepaviljoni järele suur.
Eemal Top Candy kõrval on küll suured puud,
kuid seal on kohe ka
ülekäigurada. Kuna paljud seal vihmase ilmaga
just seisavadki, siis iga
teine autojuht peab selle peale peatuma, arvates, et keegi ületab teed.
Mul on siis juhtidest, kes
heasoovlikult peatuvad, nii kahju: inimesed
lihtsalt ei soovigi teed
ületada, vaid on hoopis
vihma eest peidus. Äkki
ikka annab sinna peatusesse miskit lihtsat paigaldada?
Riina Nõmme
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MÕMMI WANTED: pea kaks tuhat kaastundlikku inimest on Facebookis jaganud
üleskutset, leidmaks kaotsi läinud kaisukaru.
Kes märkas „natuke väsinud, ent väikesele
omanikule ülitähtsat“ päntajalga Gildi polikliinikus või Gildi tänava kandis? 

VAIDO PEDAJAS

Eedeni Maksimarketis
Kolmapäeval

27.05

Mähkmed

Neljapäeval

28.05

Mänguasjad

Reedel

29.05

Kommid ja šokolaadid

Laupäeval

30.05

Jäätised ja limonaadid

Pühapäeval

31.05

Tordid ja koogid

1.-7.06

Laste riided, pesu, sukad-sokid
Soodustused kehtivad tavahinnaga toodetele.

-15%
-30%
-30%
-20%
-20%
-20%
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Palametsa
pajatused

Kui esmapilgul võib jääda mulje, nagu linnarahvas niisama bussile silkaks, kannab
tegevus tegelikult sootuks õilsamat eesmärki. 
TARTU RAT RACE

336.

KONTORIROTID
kaitsevad lapsi
Kuigi 1. juunil kirjutavad
üheksandikud tänavu
lõpukirjandit, ei jää lastekaitsepäeva pidustused
seetõttu veel pidamata.
Lille Maja korraldatud järjekordne linna mainesündmus
lähtub lipukirjast „Õues õppida on mõnus“. Seda vaatamata
tõsiasjale, et 9. klassi õpilastel
on seekord esmaspäevale sattunud tähtpäeval käsil eesti
keele lõpueksam. „Nooremaid
õpilasi ja ka lasteaialapsi ootame oma õpetajatega kesklinna, et veeta enne suvevaheajale
minekut üks lõbus ja hariv
õuesõppepäev,“ rääkis lastekaitsepäeva projektijuht Loki
Reinart.

Murueide tütred
Üritus lauldakse avatuks
juba kell 9 Raekoja platsil,
kust suundutakse edasi rongkäigule. Kesklinn kaubamajast keskväljakuni on jagatud
erinevateks Maailmadeks,
kus teiste seas pööratakse tähelepanu teatrile, tervisele ja
linnajuhtide tegevusele. „Kell
10 avanevad Maailmad, milles
viie tunni jooksul toimub ligi
150 tasuta õpituba, astuvad
üles oma ala professionaalid
ja lapsed ise, toimuvad võistlused, viktoriinid ja meisterda-

mised,“ lisas Reinart.
Teiste seas avab festivali „Jutusta mulle üks lugu“ raames
Keskpargis Tiigi seltsimaja
eestvedamisel uksed Pärimusmaailm, kus saab nautida iseendaks olemise ja koostegemise rõõmu lugusid jutustades,
lauldes ja tantsides, pillimängu
kuulates või seda mängides.

Politsei kohal
Kella 10ks on mängumurule
oodatud kõik kodused ja lasteaias käivad lapsed, sest lastega
tulevad lustima Murueide tütred Airi, Krista, Liina ja Reet.
„Murueit arvas, et selleks ajaks
on päike tervitatud ja loomad
karja saadetud ning koos piigadega saaks mitmeid vahvaid mänge mängida, laulda ja
tantsida,“ sõnas seltsimaja kultuurispetsialist Tiina Konsen.
Kella 11ks tulevad mängumurule noored muusikud,
kaasas rahvapillid – Karl-Mardil torupill, Mari-Liisil parmupill, Martiinal roopill ning
Mirjamil kannel ja karmoška.
„Noored muusikud räägivad
pillidest ja pillimeestest põnevaid lugusid ning näitavad ette
sammud, mille järgi on kõige
parem tantsida,“ lubas Konsen.
Keskpäeval liituvad noorte
muusikutega noored jutuvestjad. Jutte vestavad need Tartu

koolide õpilased, kes osalesid
jaanuaris ülelinnalisel jutuvestjate päeval ja on valmis ka
nüüd oma lugusid kuulajatega jagama. Lugusid on leitud
raamatutest ja saadud ka oma
pereliikmetelt.
Kohal on ka politsei ja
päästeameti esindajad. Pea
esinejaks on sel päeval aga
Miksteater, kes toob Raekoja
platsi Teatritelgis lavale etenduse „Telefonilood“.

Saja euro eest liduma
Kes aga eelistab lapsi meeles
pidada füüsilisemal tasandil,
peaks kella 16ks sammud seadma raeplatsile, kus kümnendat
korda stardivad mitte just kõige tavapärasemas spordivarustuses võistlejad kontorirottide
jooksule Rat Race. Jooksust
saavad osa võtta kuni kolmeliikmelised meeskonnad ning
võistkondade arv ühe asutuse
kohta ei ole piiratud.
99-eurose osavõtutasu eest
võistkonna kohta toetatakse Tartu ja Tartumaa andekate laste huviharidust. Rat
Race‘iga samal päeval kell 14
toimub Keskpargis ka lõbus
Hiirtejooks, kuhu on oodatud
osalema nooremad jooksusõbrad. Osavõtt Hiirtejooksust on
tasuta.
KAUR PAVES

VABA AEG
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Kino

ANEKDOODID
Kohtuvad kaks tuttavat:
„Kuidas teie firmas reorganiseerimine läks?“
„Halvasti.“
„Palk ikka säilis?“
„Palk säilis, mina mitte. Mind
koondati.“
***
Kaamelipoeg küsib isalt:
„Isa, miks meil nii laiad kabjad
on, kui hobustel ja kitsedel on
ilusad peenikesed?“
„Sellepärast, mu poeg, et me
oleme kõrbelaevad ja laiad kabjad ei lase meil läbi kõrbeliiva vajuda,“ vastab isa.
„Aga miks meil kaks küüru seljas on, kui teistel loomadel pole
ühtegi?“
„Sellepärast, mu poeg, et me
oleme kõrbelaevad ja küürudes
olev rasv ei lase meil kõrbes janusse surra.“
„Aga paps, miks meil nii suur
suu on?“
„Sellepärast, mu poeg, et me
oleme kõrbelaevad ja peame iga

rohuliblekese, mis kõrbes kasvab, kätte saama.“
„Aga paps, mis kuradi pärast
meil kõike seda vaja on, kui me
loomaaias elame?“
***
Kaks talumeest vahivad kellapoe akna taga seinakella, millel on sedel: „See kell käib kaks
nädalat ilma üles keeramata.“
Üks talumees tähendab:
„Lähme sisse ja küsime, kaua
ta siis käib, kui ta üles keerata.“
***
Ema palub õhtusöögilauas
oma blondiinist tütart:
„Ära sa sinna ööklubisse mine.
Need on nii lärmakad, et võtavad kõrvakuulmise ära.“
„No tõesti, ema, ma ei taha
rohkem suppi!“ vastab blondiin.
***
Kohtuvad kaks blondiini:
„Tule õhtul minu poole, istume, joome veini, ajame juttu,
lõõgastume.“
„Kes seal veel on?“

„Sina, mina ja 32 meest.“
„Milleks meile 32 meest?“
„Sa ju tead, et mehed on tuulepead – pooled jätavad tulemata.“
„Aga milleks 16?“
„Pooled on ju joodikud, võtavad end täis ja jäävad kohe magama.“
„Aga milleks kaheksa?“
„Pooled on ju impotendid või
homod.“
„Aga mis me neljaga teeme?“
„Lõbutseme!“
***
John ostab vana sportlennuki,
mis on pealtnäha veel päris korras. Proovisõidule kutsub ta kaasa ka sõbra. Kui nad pool tundi
lennanud on, hakkab sõber järsku naerma:
„Kujuta ette, me lendasime üle
lasketiiru ja sa oleksid äärepealt
märklauale pihta saanud.“
„Millega ma oleksin pihta saanud?“ ei saa John aru.
„Eks ikka sabatüüri ja ühe rattaga.“

CINAMON
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
29.05, 1.–3.06 kell 12.45,
17.15; 30.–31.05, 4.06 kell
12.45 Printsessid linna peal
29.–31.05, 3.–4.06 kell 16.30,
19, 22.15; 1.06 kell 16.20,
18.30, 22.15; 2.06 kell 16.30,
19.45, 22.15 San Andreas
29.05–4.06 kell 20.30, 22.30
Poltergeist
29.–31.05, 2.–4.06 kell 13.30,
18.45, 21.30; 1.06 kell 13.30,
19.30, 22 Tulevikumaa
29.05–4.06 kell 14.45, 19.15,
21.45 Mad Max: Raevu tee
29.05, 2.–4.06 kell 11.30;
30.–31.05 kell 10.30, 11.30
Draakoni pesa
29.05 kell 12, 14.15, 18.15;
30.–31.05, 4.06 kell 13.50,
18.15; 1.–3.06 kell 13.50,
18.15, 21.15 Lauluässad 2

29.05 kell 10.45, 11.45, 13, 14,
15.15, 16.10, 17.30; 30.–31.05,
3.–4.06 kell 10.45, 11.45, 13,
15.15, 16.10, 17.30; 1.06 kell
10.30, 12.15, 14.30, 16.10, 16.45;
2.06 kell 10.30, 11.45, 13, 15.15,
16.10, 17.30 Supilinna salaselts
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Lennukimark

28.05 kell 19 Inga ja Toomas
Lunge, ansambel Forest
Kämp ja Tartu meeskoor
Akadeemiline Emajõgi heategevuskontserdil ... kus on
kodukoht ...

28.05 kell 21 Jazzipala:
Robert Jürjendal: Valguse
palsam
TARTU ÜLIKOOLI
AJALOO MUUSEUM
31.05 kell 20 TÜSO Barokk
TARTU ÜLIKOOLI AULA
29.05 kell 19 Muusikalised
kohtumised: armeenia, inglise
ja iiri traditsioonilised viisid ja
improvisatsioonid.
VILDE
28.05 kell 19 Kevadmuusika:
Margit Tali & Andres Vago

ANNELINNA RAAMATUKOGU

kuni 30.06 näitus Tabamata
Vilde
KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU

Euroopium
Baleriin

Asesõna

N. Liidu
hokikuulsus

PEETRI KIRIK

TARTU JAZZKLUBI

kuni 5.06 näitus linnaloodusest Ma pole külaline, ma
elan siin

Puiestee

Saksa k
asesõna
Saksa
vutitäht

31.05 kell 19 heategevuskontsert Päikesepesa Tartu
perekodu Käopesa toetuseks

30.05 kell 21 punk-rokk klassika Vanemõde

kuni 30.05 kunstnik Aime Asi
akrüülmaalide näitus Mixid
USA
filmitäht
Element
nr. 71

Küla
Tartum-l
Poetess
Laulja

4.06 kell 21.15 Õõvaöö:
Astraal 3

PAULUSE KIRIK

ROCK & ROLL

Näitus

Järv
Rumeenia Venemaal
linn
Noot

Ameerika
kirjanik

30.–31.05 kell 12.30, 14.30,
17.15; 4.06 kell 17.15 Eellinastused: Kollanokk

29.05 kell 20 Orelikontsert.
Musitseerib Anneli Klaus

29.05 kell 20 Kevadmuusika:
Kristjan Rudanovski & Jaanis
Kill

Element
nr. 3
Inglise
kirjanik

... ja lõtk

3.06 kell 17.30 laulab luuletaja
Lev Rubinštein

29.05 kell 18 Tartu tuletõrjeühingu puhkpilliorkestri
kontsert

28.05 kell 21 Live: Jake Tom

Rooma
number
Näitleja

LINNARAAMATUKOGU

29.–31.05, 4.06 kell 19.45,
21.15 Eellinastused: Spioon

EDISON
Pikk
vokaal
Meri
inglise k

29.05 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund

MAARJA KIRIK

Kontsert

Ooperilauljatar

JAANI KIRIK

29.05–4.06 kell 16 Tasujad:
Ultroni ajastu

3.06 kell 20 Naisteõhtu:
Pimekohting

Spordiajakirjanik

Jo-le-mi
aste

Tulevikumaa

29.–31.05 kell 11; 1.06 kell
12.30, 14.20; 2.–4.06 kell 12.30,
14.30 Käsna-Kalle Kantpüks

SUDOKU

Eesti
Naine

5

kuni 5.06 Marko Matvere joonistuste näitus Ümber imelise
maailma
LINNARAAMATUKOGU
kuni 20.06 Anna Litvinova
maalinäitus Essaouira elu.
Maroko
kuni 26.06 näitus Klassikaline
rokk vs digitaalne pop

Soome
mehenimi

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 13.06 Iive Joametsa ja
Heiki Merila maalinäitus Loodusest inspireeritud
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EHITUS

Lähenevad arvutikoolitused
Tabelarvutus ja andmete analüüs
18.-20. mai
edasijõudnutele
TARTUS
Excel raamatupidajatele
25.-28. mai
(MS Excel 2013 baasil)
Arvutikasutaja baaskoolitus
25.-27. mai
(MS Office 2013/2010/2007 baasil)
Professionaalne arvutikasutamine
1.-3. juuni
(MS Office 2013/2010/2007 baasil)
Tabelarvutuse võlu avastamine
4.-5. juuni
(MS Excel 2013/2010/2007 baasil)
Efektiivne ajajuhtimine ja tööde
Sisekoolitusena
planeerimine MS Outlook’is
Telli ettevõttesisene koolitus kõikjale Eestis
www.akoolitus.ee/koolitused
arvutikool@akoolitus.ee
6177344

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

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

1,6 ja 3,2 t ekskavaatorite rent
ja kaevetööd. 80-110 € päevarent juhita. Tel 511 5786.
Aukude puurimine postvundamentidele (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, lammutustööd. Tel 5858 6953.

Ehitus-viimistlustööd, katused,
fassaadid, torutööd. Ragan OÜ,
tel 5749 4994, ragan@ragan.ee.
Erinevad katuse- ja ehitustööd.
Tel 5624 0790, 5682 5366,
www.majaproff.eu.
Fassaadide ja vundamentide
soojustamine ja renoveerimine. Tel 503 3719.
Fassaaditööd,
üldehitustööd. Küsi
pakkumist. Tehtud
töödele garantii.
Tel 5559 7067,
info@virton.ee.
Kaevetööd 7-22-tonniste ekskavaatoritega. Kallurveod - liiv,
killustik, muld. Tel 512 5350.
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.

KEEVITUSTEENUS
• malm
• alumiinium
• roostevaba

Rakkekaevude kaevamine,
puhastamine ja remont.
Tel 5638 1774.

Kõik ehitustööd ühest kohast.
Tel 5904 2174, www.innover.ee
Lamekatusetööd, hüdroisolatsioonitööd, vihmaveesüsteemid.
Tel 5332 9491, sbskatus@hot.ee.
Piirdeaedade paigaldus ja hooldus Tartus ja lähiümbruses. Hind
alates 17,5 € jm. Tel 5657 7785,
investehitus@gmail.com.
Planeerimis- ja kaevetööd
JCB 4CX ekskavaator-laaduriga
(40 €/h). Tel 501 9917.

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

Teen remondi- ja viimistlustöid. Tel 5648 1251.
Tegeleme ventilatsioonitöödega. Paigaldame kanalid ja
seadmed. Samuti võib pakkuda
erinevaid ehitustöid.
Tel 507 1194.
Telli välisuks! Tootmine Tartus,
paigaldus üle Eesti! Tel 5625 4169,
www.askorpuit.ee.
Tselluvilla paigaldamine puistena - pööningud (ka lamekatused), seinad, põrandad.
Tel 503 7220.
Tänavakivide paigaldus ja
müük, lipp- ja võrkaedade
ehitus, haljastustööd.
Tel 5361 3091.
Tänavakivide paigaldus, teede
ja platside ehitus, haljastustööd, piirdeaiad/väravad.
Tel 5623 3867,
www.clinkerservice.ee.
Vundamentide soojustamine,
uute ehitus, vanade remont,
hüdroisolatsioonitööd.
Tel 5649 4929.
Väike ehitusfirma teeb puusepatöid. Tel 5691 6063.
Üldehitustööd. Plekkide painutamine ja paigaldus. Ramest
Ehitus OÜ, info@ramest.ee,
tel 516 6152.

MATERJAL
Killustik, liiv, kruus, muld veoga. Tel 5826 7949.
Müüa pidevalt ehituslikku
saematerjali (22x75, 100, 125,
150; 2,5-3,6 m; 50x50, 100, 125,
150, 200, 3-6 m; 100x100, 3 ja
3,6 m). Alates 1,5 tm toome koju
kätte. Tel 5684 0777.

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

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

KINNISVARA OST
1- või 2-toal korter Tartu linnas.
Võib vajada kapitaalremonti.
Kristo, tel 5342 2554.
1-toal korter. Tel 503 2345.
2-3toal korter Tartu kesklinnas.
Võib vajada remonti.
Tel 5622 8225.
2-3-toal korter. Tel 5561 4114.
Garaaž Tartus. Tel 516 5412.
Põllu- ja metsamaa üle Eesti!
Küsi hinnapakkumist või kirjuta
info@strategium.ee.
Talukoht koos maa ja metsaga.
Tel 508 0065.

ÜÜRILE VÕTTA
1-toal korter. Tel 503 2345.
2-3-toal korter. Tel 5561 4114.
Ehitusalal töötav noor mees
soovib üürida pikemaks ajaks
1-toalist korterit Karlovas või
Supilinnas. Soovi korral aitan nõu
ja jõuga. Tel 5554 6845.

KOOLITUS

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!
Kaminapuu, kütteklots, puit
brikett. Küsi julgelt! Tel 528 9398.
Kaseküttepinnud (pikad ja
tükeldatud). Tel 5662 5014.
Kasepinnud 30, 40, 50. Vedu ja
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.
Kuivad küttepinnud ja klotsid,
lahtiselt ja võrgus. Võimalik ka
väikestes kogustes. Parim hind!
Tel 511 2625.
Kütteklotsid (haab, lepp)
lahtiselt ja võrgus. Küttepuud.
Kojuvedu tasuta. Tel 5193 8862.
Küttepuud, vedu tasuta.
Tel 5683 3404, 5684 8808.
Lepapuu (30, 40, 50 cm).
Tel 557 6177.
Puitbrikett, pellet, kütteklots!
Tel 5304 9599.

KINNISVARA MÜÜK

PÕLLUNDUS
• 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 korterid Jänese tn (ahik,
kap.rem, aed, vaiksed naabrid,
pood ligidal). Tel 5563 9452.

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 juunis. Tel 740 4050,
info@emajoe.ee, www.emajoe.ee.

KÜTE

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

Ahju-, pliidi- ja katlapuu. Pikkused 30-60 cm. Märg ja poolkuiv.
Tel 525 7628.

Ahiküttega korter Tartus
(36 m²). Kohe sissekolimise võimalus. Tel 5561 3961.

Haava- ja lepaküttepinnud (3
m pikad ja tükeldatud). Kojuvedu
hinna sees. Tel 5193 8862.

Aiandushuviline vanapaar saab
aastaks ilusast aiast kogu saagi,
vaja vaid aed korras ja umbrohupuhas hoida. Tel 5870 5189.

LOOMAD
Lemmikloomade ravi, vaktsineerimine ja kiibistamine.
Jooksuaja vastased süstid
koertele ja kassidele.
Tel 514 8998.

MÖÖBEL
Lõpumüük mööblikaupluses
Markinn. Soodustused -20%.
Asukoht: Jõe keskus, Tartu,
Sõbra 58.
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Kellassepp
Annelinna
keskuses. Ehte-,
prilli- ja kellaparandus. Patareivahetus vaid
3,50 €!

OTSIN TÖÖD
60 a mees, pahedest prii, otsib
tööd. Pakkuda võib kõike, juhiload olemas. Tel 5563 9452.

PAKUN TÖÖD
Firma otsib köögiviljakoorijaid.
Pakume elamispinda.
Tel 506 3891.
Õmblejale või õmblusettevõttele tasuta anda rendile tööruumid kaubanduskeskuses.
Tel 503 0367.

RIIDED
Anne 51 kpl Stiil: suur valik
kleite ja pluuse Iirimaalt.
stiilriided.ee
Kasutatud riided hulgi kokkuleppehinnaga. Riidepuud,
stanged, alekorvid, riiulid. Tel
501 6050.

SÕIDUKID
1994.-2006. a sõiduautode
kokkuost. Väga kiired tehingud!
Raha kohe kätte! Tel 553 3060.
Autode ost - kiired tehingud.
Tel 5839 5949.

BUSSI RENT
alates 50€ päev
Citroen Jumper (2014)

TEENUSED
Aitame teil vähendada ettevõtte
kulutusi raamatupidamisele www.eraamatupidaja.ee
Arvutite hooldus ja remont Tartus Tiigi 19 ja Küüni 5b. OÜ Maxi
IT, tel 5452 2200.

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

9 kohta, püsikiirushoidja

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

511 6923 • info@aurel.ee

aurel.ee/buss

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

kontoritehnika müük ja hooldus

Korterite ja eramute remonditööd. Tel 5558 2500,
savuke@mail.ee.

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

TOONERID, PRINTERID,
KOOPIAMASINAD.
Tahmakassettide kiire täitmine!
Täites laserprinteri kassetti
Printerikeskuses,
SAAD Supilinna Kikerkohvikus
PÄEVAPRAE vaid 1€ eest.

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

Pakkumine kehtib tööpäeviti 11–14 Emajõe 1a, Tartu

E - R 9 - 18 Emajõe 1a, Tartu
Tel 739 0635.

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

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

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

Soodne fekaalivedu.
Tel 5382 8791.
Survepesu (katused, fassaadid,
sillutised). Tel 5813 5496.
Tasuta kodumasinate, tehnika,
elektroonika, seadmete ja vanaraua äravedu. Tel 5386 9008.

Liivapritsi- ja metallitööd, veoautode keretööd, restaureerimine. Tel 5329 2299, tehno24.ee.

Teeme T-särke, kruuse, fotokristalle Teie soovitud pildi ja tekstiga.
www.estoniashop.umi.ru

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

Niitmisteenus, trimmerdamine,
puudehooldus ja muud aiahooldustööd: koristamine, istutamine, aiajäätmete äravedu,
jne. Samuti metsatööd: kultuuri
hooldamine, võsalõikus, metsaväljavedu. Tel 5344 1304.

Ohtlike puude langetamine,
äravedu, okste purustamine,
heki- ja võsalõikus. Töö kiire ja
korralik! Hinnasula -20%! Järjekorrad lühikesed. Tel 5559 3732,
info@vikatimees.eu.

Kanalisatsiooni-, toru- ja elektritööd. Tel 735 3777, 5566 1888.

Viin ära kasutu pesumasina ja
muu kodutehnika. Tel 520 2155.

TERVIS
Abi alkoholisõltuvuse korral.
98%. Hiina meditsiin. Ly Chini
OÜ, Tartu, vajalik eelregistreerimine tel 505 8381.

TUTVUS
57 a mees - tööline, soovib tutvuda sobivas vanuses naisega.
Tel 5843 2550.
59 a naine tutvub endast vanema kindlat töökohta omava
autoga vaba härraga.
Tel 5846 4613.
Vaba 52 a Tartumaa naine
(163/85) tutvub vaba, elus hakkamasaava aktiivse mehega. Tel
5869 0347.

OST
Hõbedast esemed. Kokkuostudest kuni kaks korda parem hind!
Raha kohe kätte! Tel 5649 5292.
Kasutatud raamatud.
Tel 734 1901.

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

Vean kalluriga liiva, kruusa,
ehitusmaterjali. Tel 5648 8522.

Ohtlike puude raie, tööd korvtõstukiga (21 ja 30 m). Maastikuhooldus OÜ, tel 5810 8597.
Kaevetööd kopplaadur Volvoga.
Juhiga. Tartumaal. Hind kokkuleppel. Tel 511 6186.

Veoteenus suure kaubikuga.
Tel 502 2026, Toivo.

Kauplus Inderlin ostab vanu
raamatuid, hõbeesemeid,
märke, postkaarte, kunsti jne.
Ka nõukogude perioodist! Raha
kohe kätte! Tel 5803 6752.

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

Autobussiteenused (Baltimaad,
Venemaa). Peeter, tel 5373 8770,
www.noobelreisid.eu.
Boilerite puhastus, veemõõtjate vahetus, san-tehnilised
tööd. Tel 5646 9025, 734 8044.

Septikute (2, 3, 5 ja 10 m³) ja
imbsüsteemide müük ja paigaldus. Tel 5757 0202.

Muru niitmine ja trimmerdamine. Tel 5346 1476.

www.printerikeskus.ee

Müüa Opel (1992, universaal,
sõidukorras, üv 05.2016, talverehvid koos velgedega kaasa).
Tel 741 2323.
Müü oma auto meile. Sobiva
tehingu puhul raha kohe kätte.
Info telefonil 5823 2707.

Rahvalikud laulud ja kandlelood
Teie peole: Simmaniduo ja Kandlemees Sander. Tel 504 3202.

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

Kaardid ennustavad!
Tel 900 1727. Kogenud ennustajad 24 h, 1,09 €/min.
www.ennustus.ee.

Klaaside vahetus, parandus,
toonimine ning kahjukäsitlus
kohapeal. Vaba 38a, Tartu, tel
5456 3333, info@alivinauto.ee,
www.alivinauto.ee.

Puude ja hekkide ilu- ja hoolduslõikus jt aiatööd. 15+ a
kogemusi. Tel 5699 9884,
laur@puujuuksur.ee.
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Planeerimistööd roomik
buldooseriga. Tel 5826 7949.

Vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitus, san-tehnilised tööd,
vannitubade remont.
Tel 5813 5496.
Veo- ja kolimisteenus Tartus üle Eesti. Tel 5554 4385,
www.veotransport.ee.
Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.

Pottsepatööd. Tel 507 9037.

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

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

siaran
a
A sto
re

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

Sarja „Seiklusjutte maalt ja
merelt“ raamatud (kõik 55 tk =
kuni 150 €). Tel 5663 9310.
Vanad raamatud, maalid,
graafika, postkaardid, fotod,
märgid, medalid, mööbel,
mündid, paberrahad, ehted,
kellad, samovarid, ikoonid,
nõud jne. Tel 5829 9810.
Vanad raamatud, märgid, ordenid, mündid, fotod, graafika,
diplomid jm vanavara.
Tel 5649 5292.
Vanavara ning raamatute ost
Tartus ja Elvas. Tulen ise kohale.
Raha kohe kätte! Tel 5649 5292.

MÜÜK
Õlimaalid Eestimaa kevadest
(50x70). Tel 5835 3117.

TEATED
Alates septembrist saab alustada KROMAATILISE kandle
õpinguid Tartus. Pilli ja õpetaja
tutvustus www.helisevsonum.ee/
minumuusika/ Huvi korral võtke
ühendust maikuu jooksul
tel 503 5599 või
info@helisevsonum.ee.

TELLI
KUULUTUS
1 kuulutus =1€
(90 tähemärki)

tartuekspress.ee/kuulutused
kuulutus@tartuekspress.ee Ülikooli 1, Tartu
Lõunakeskuse ja Eedeni infolett E–P 10–21

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

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
Kolumnist: Uuno Pungar, tel 5889 9383

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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REKLAAM

Neljapäev, 28. mai 2015

KORTERID TARTU SÜDALINNAS SOOLA 2

Kliendipäevad näidiskorteris nr 18 toimuvad juba
6ndal ning 13ndal juunil kell 11.00-14.00
(+372)511 4272, eve@kaarsilla.ee | (+372)5331 1056, viljar@kaarsilla.ee
Külasta ka kodulehte: www.soola2.ee

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

