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Printech
Eristu unikaalse ja
soodsa pinnakattega!

AS TOODE KATUSEABI:

TELEFON: 659 9400, 800 7000

www.toode.ee/printech
e-kiri: toode@toode.ee

Tutvu tingimustega: WWW.TOODE.EE/JARELMAKS või lhv.ee/jarelmaks ja küsi nõu meie asjatundjalt.
* Järelmaksu pakub AS LHV Finance. Järelmaksu krediidikulukuse määr on 25,64% aastas järgmistel näidistingimustel: kauba/teenuse
maksumus 650 €, sissemakse 0%, krediidisumma 650 €, intress 19,9% jäägilt aastas (fikseeritud), lepingutasu 19,9 €, järelmaksu periood
25 kuud, tasumine igakuiste annuiteetmaksetena, maksete kogusumma 819 €.
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Nälgiv Ilves vaagub hinge
Tööl käime iga päev
edasi. Jopekuhi kasvab.
Aga pealik ütles, et palka
enam temalt küsida ei
maksa. Peale maksuvõla
polevat tal midagi enam
anda.
Naine, kes sedasi räägib on
pisarais. Mitte ainult seepärast, et mitme kuu töötasu
ripub õhus, taskuis ulub tuul.
Rohkem tuska tekitab tõik, et
aastakümnetega õmblusmasinate surinas südame külge saanud Ilves vaevleb surmakrampides. „Nagu oma last
mataks.“

Kodulehel valitseb veel
värvikas meeleolu.

Metsakiisu orientiiris
Ilvese käpajälgede rida algab aastal 1987. Toona alguse
saanud kooperatiivi Ilves baasil loodi kaks aastat hiljem
Eesti-Rootsi ühisettevõtte
Ilves&Sport&Motion. Direktoritoolile maandus otse küberneetika instituudist Arvo
Kivikas. Suure-Jaanis 1950.
aastal sündinud mees, kelle
eellaste hulgast leiab näiteks
tuntud kirjaniku Albert Kivikase nime. Tartu ülikooli
rakendusmatemaatika erialal
kaitses ta edukalt diplomitööd
„Valguskiire nõrgenemine Maa
atmosfääris“. Eesti esimese
orienteerumisklubi Ilves asutaja, 52-kordne selle ala medalimees.
Valguskiired 1992. aastal
loodud Ilves-Extra AS-i kohal sirasid eredaimalt sajandi
hakul, mil omaloodud rõivastesse ehiti kogu maarjamaine
olümpiakoondis ning tööd jagus Kastani-Riia ristis toimetavas ettevõttes pea poolesajale
inimesele. Arnold Rüütel riputas Kivikase kaela Valgetähe
teenetemärgi.
Nagu käivad kokku niit ja
nõel, astuvad ühte jalga ka
masu ja koondamislaine. Aastaks 2014 jäi Ilvesesse töölisi
alles 80. Juba enne seda oli osa
peenemast näputööst usaldatud Vietnami daamide hoolde,
kel eestlastest kasinam palgaeurode isu.
Viimastel aastatel on Il-

Kolm kümnendit Ilveses äri juhtinudArvo Kivikas teatas
möödunud nädalal töölistele, et pankrotist pääsu pole.

WIKIPEDIA/LAURI KULPSOO
ves-Extra leheveergudele pääsenud paaril korral vaid neil
puhkudel, kui saamata palk
töötajail sapi susisema ajanud.
Tartu Ekspressile rääkis Kivikase äripartner, Ilvese ja ISC
kaubamärkide praegune omanik, saksa äriguru Gerhard
Eberle, et muretsemiseks pole
põhjust. „Kivikasel on suur kogemus, mina aitan finantside,
turunduse ja teadmistega. Ees
ootab helge tulevik.“

Tööd lademeis, kukkur
krambis
Paraku nõrgenesid valguskiired Ilvese õmblusäri kohal
möödunud nädalal sisuliselt
olematuks. Rusutud, närvilise
olekuga Arvo Kivikas, kes varasemalt palgaraha küsima tikkuvate tüütute õmblejate eest
varju hoidnud, astus isiklikult
kollektiivi ette. Ülestõusmispühadele saatis ta aga usinaid
rätsepaid soojade soovide või

martsipanist jäneste asemel
hoopis sirgjoonelise teatega –
raha pole enam pennigi, kuu
lõpus on pankrot käes. Nüüdsest kraapige töötukassa ust.
Võlakoorem riigi ees ületab
70 000 piiri, sellest enam kui
poole moodustab tasumata
sotsiaalmaks. Vangerdused
toimusid hiljuti ka firma juhatuses. Nõukogu (kooseisus
Arvo, Kenny ja Eero Kivikas)
kutsus juhatusest tagasi esimehe Urmo Kivikase. Tüüri
hoiab ja vastutab nüüd ainu
isikuliselt Arvo.
Arvo Kivikase sõnul on olukord skisofreeniline: „Tellimusi on rohkem kui viimaste
aastate jooksul üldse olnud.
Praeguse seisuga on suve lõpuni liinid täidetud. Finantsiliselt aga ei oska enam midagi
peale hakata. Suurenevad tellimused tahavad ka alguses
suuremaid väljaminekuid. Kui
investorid pole nõus edasi aita-

SAKALA
TÖÖSTUSAUTOMAATIKA OÜ
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Otsime oma meeskonda müügimeest,
kelle peamiseks eesmärgiks on elektrimaterjalide
ja tööstusautomaatika seadmete müük.
Kandidaadilt ootame kogemust
elektriautomaatika vallas.
Tööaeg: E-R 8-16
Asukoht: Tähe 116-115, Tartu
Kontaktisik: Rait Rodi
Telefon: 528 2218
Koduleht: www.sakt.ee

ma, pigem takistavad, pole minul lihtsalt enam vahendeid, et
jätkata.“
Kes on need investorid? Kas
usu tulevikku on kaotanud ka
partner Eberle?
„Jah, tema on neist suurim.
Kohtume veel, et arutada teemat. Eks küsige talt otse, mis
plaanidega mängu mängib.
Mina ei …“
Mõninga kauplemise järel
nõustus Eberle ajakirjanikuga
kohtuma. Ilvese ellujäämise
tõenäosuse protsenti ta ennustama ei soostunud. „See
tähendaks juba väikest imet.
Kivikas on rassinud väga visalt, aga näib, et ta ei ole kaasa
kasvanud muutuva ärikeskkonnaga ega leidnud siiani
tulu toovat lahendust,“ ohkas
mees, kelle kukrust viiks Ilves
ärihauda kaasa umbkaudu
miljon eurot.

Vastuoludes olevik
Kuna lõviosa Ilvese seadmetest ongi Eberlelt renditud, on
sakslane valmis otsima võimalusi ise tootmisega jätkata. Nii
saaks tema juures kiirelt tööd
35 inimest, ligikaudu pool
Ilvese praegusest kaadrist.
„Olen näinud nende inimeste
töökvaliteeti – see on maailma
tasemel tunnustust pälvinud.
Tahan neile pakkuda peale töö
ka usaldust, motivatsiooni ja
meeldivat õhkkonda,“ andis
sakslane lubaduse, et tekstiilitööstus sama maja neljandal
korrusel jätkub. Ehk jõudsamaltki kui varem.
Kastani 42 kinnisvara oma-

nik Urmas Laur imestas, et
Ilves just nüüd plaanib otsad
vette lasta. „Minu hinnangul
on neil raskemad ajad selja taga,
saadi just mitmeski mõttes asjad paremini toimima. Kokkulepetest meie vahel on kenasti
kinni peetud. Oleme küll vestelnud, et Aparaaditehase arengu pikemat perspektiivi silmas
pidades võiks tööstus ruumi
teha loomemajandusele.
Nad ongi minu initsiatiivil
pidanud ümber korraldama ja
kolima. Aga tööd paistis neil
praegu siiski küllaga olevat.
Sellised visad vanad tegijad
nagu Kivikas on tõsine maa
sool. Minul oleks küll siiralt
kahju, kui ta lõpetab. Ja see
väikegi osa õmblusärist, mis
Tartus veel alles, annab oma
osa ära Poola või Aasiasse,“
avaldas Laur tunnustust Ilvese
ponnistustele.
Oma kolmekümnele Ilvese-aastale tagasi vaadates kahetseb Kivikas vaid seda, et
masueelselt sai liigse hooga
kasvades laenunöör kõri ümber liiga pingule veetud. „Ei
osanud kümnendite eest ette
näha, et tööstuse rajamine
peatänava äärde pole jätkusuutlik. Pole võimalik sammu
pidada büroode-kontorite rendihinna tasemega. Aga rõõmsaid hetki, mida meenutada,
on ka väga palju. Just sellise
kollektiiviga! Olen kindel, et
kui meil ei õnnestu jätkata, leivad need tublid inimesed kiirelt uuesti tööd.“
Kui ikkagi käivad veel läbirääkimised investoritega,
siis tähendab, et pankrot pole
möödapääsmatu. Miks siis
juhataja ikkagi töölistele juba
„matusekõne“ pidas?
„Iga päev on uus olukord,
uued võimalused, mõtted.
Mõni õhtu on need väga mustades toonides, mõneks hommikuks pisut heledamad. Ma
pole kunagi varem sellises
olukorras olnud, ei oskagi…
Pean nüüd oma inimestega
tegelema. Ei tahaks rohkem
kommentaare jagadagi. Vabandust.“
RASMUS REKAND
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LUGEJA KIRI
Suitsumaias
Kristjan Jaak
Kristjan Jaak Petersoni
gümnaasiumi õpilased
suitsetavad kõnniteel ja
viskavad konid ja muu
prügi maha.
Kas nad on ikka juba
18-aastased, et suitsetada? Miks kooli kojamees
tagajärgi ei korista? Kool
ei reageeri üldse, kuigi ma
olen kindel, et nad teavad.
Lapsed ei sega mitte
ainult prügiga, vaid mõnikord on neid, suitsu ja
haisu nii palju, et ei ole võimalik lapsekäruga mööda
minna. Aga vähemalt võiks
sinna prügikasti panna. Või
teha neile suitsunurk kuhugi mujale.
Mihhail Ivanov

Merike Kaste
KJPG direktor
Suitsetamisprobleem on
gümnaasiumites tõsine.
Kuna meie õpilaskonnast on 50% täiskasvanud
(316), siis seaduse järgi on
neil õigus suitsetada (suitsetajate protsendi kohta
mul andmed puuduvad).
Tulenevalt tubakaseaduse
paragrahv 29 punktist 2
on suitsetamine keelatud
kooli ruumides ja territooriumil. Sellest peavad õpilased kinni ja suitsetavad
linna maal, kus seaduse
järgi on neil selleks õigus.
Kuna tegemist ei ole
kooli territooriumiga, siis
kooli kojamees linna ala
ei korista. Ka ei ole õigust
koolil asetada prügikasti
talle mittekuuluvale alale.
Kokkuleppel linnaga
paigaldatakse sellel nädalal nimetatud teele siiski
täiendav prügikast, aga
mitte suitsetamise propageerimiseks, vaid reostuse
vähendamiseks.
Allikas: Tartu LV
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Pereisapeks murrab
PIROGOVI VAIMU?
Julge kodaniku Jaanuse
kolkimise Küüni täna
val mõistis hukka Tartu
progressiivne üldsus
peale staarfotograaf
Reio Lauritsa. Nüüd võib
aga joomavägivallahir
mu tõttu ohtu sattuda
üks linna sümbolitest.
16 aastat tagasi raekoja taha
loodud piknikuala, kus seadusesilmad ainsa paigana Eestis 15. märtsist 15. oktoobrini
lahjema märjukese avalikule
pruukimisele viltu ei vaata,
on moraalijüngritel hambus
olnud algusest peale. Kui aga
seni on viidatud eeskätt kõlblusküsimustele, siis sedapuhku
on hooaja avamine langenud
ühte eriliselt võika taplustööga, mille põhjuste seast ilmselt
viinakuraditki lõpuni välistada ei saa.
Nii tõdes linnavolinik professor Toivo Maimets, et
ainuüksi inimese surnuks
peksmine Toomemäel mullu
detsembris ja hiljutine purjus
huligaanide intsident Küüni
tänaval on väga tõsised signaalid sellest, et olukorraga ei saa
rahul olla. „Ma pean ütlema,
et ülikooli töötajana on mul
alati piinlik, kui lähen oma
külalistega ülikooli peahoone
poole ja pean Pirogovi platsi
lällajatest mööduma,“ haakis
ta teema väljakutsuva trimpamisega. „Asjaosaliste välimus
ja kombed küll õnneks ei viita
üliõpilastele.“

Registreeritud kuriteod Tartus 2016. aastal (jaanuar-veebruar)
Avaliku korra
raske rikkumine

35%

25%
9%

(garantii 3 a)

175/65 R14 al 34 €
185/65 R15 al 36 €
195/65 R15 al 37 €
205/55 R16 al 39 €
205/60 R16 al 45 €
215/55 R16 al 48 €
215/60 R16 al 48 €
215/65 R16 al 56 €
215/50 R17 al 54 €
215/55 R17 al 54 €
225/45 R17 al 44 €

225/50 R17 al 55 €
225/55 R17 al 57 €
225/60 R17 al 79 €
245/70 R16 al 78 €
225/65 R17 al 62 €
235/65 R17 al 66 €
235/60 R18 al 73 €
195/70 R15C al 49€
205/65 R16C al 59 €
215/65 R16C al 55 €
235/65 R16C al 70 €

Saadaval palju teisi mõõte.

Kriminaalne joove
Narkokuritegu

9%

11%
11%

Aasta esimese kahe kuuga
on mundrikandjad saanud
464 joobes isikute põhjustatud väljakutset. Samas on sel
perioodil vägivallaga seotud
juhtumite arv langenud mullusega võrreldes 68-lt 52 -le,
kehaline väärkohtlemine 20-le
ja avaliku korra raske rikkumine 24-le. Tapmisi, mõrvu ega
raskeid tervisekahjustusi pole
ette tulnud, küll on ühel korral
kaaskodanikku vägipruugitud.
„Tartu ei ole rohkem peksupealinn kui mõni teine Eesti
linn,“ kinnitas Järva.

Ainult loll sekkub?

KEEVITUSTEENUS

LAUSEGA
Hambad suhu
SA TÜ Kliinikumi lastefond
otsustas toetada 6450 euroga hambaimplantaatide
paigaldamist 18-aastasele Sten Oliverile, kes põeb
haruldast geneetilist hambumushaigust nimega oligodontia. Juba möödunud
aastast toetatakse selles ka
sama geeniveaga 18-aastast
Estellet.

204 000

has raekoja infokeskusesse.
Makserekvisiidid leiab ka linna kodulehelt.

Kaubamajale
korrus peale
Volikokku saadetud Riia 1
krundi detailplaneering näeb
ette kaubamajale neljanda
korruse pealeehituse. Vanemuise teatri poole avanevale
neljanda korruse tasapinnale
on kavandatud katuseterrass. Suurim lubatud absoluutkõrgus on 63,2 m.

eurot andis Tartu Kultuurkapital mullu välja stipendiumiteks ja preemiateks.

Muu
Vargus

Kaaslinlaste tümitamisele eelistavad tartlased võõra
vara omastamist. 
LÕUNA PREFEKTUUR

Isamaalise Tartu Kodaniku
esindaja Tõnis Lukas rõhutas, et ühiskonda üldse hoiab
koos instinktiivne kasvatusest
tulenev valmidus sekkuda ja
appi minna. „Kuidas ma pean
tõlgendama politsei pidevalt
korratud sellist hoiatust, et
mõelge enne,
kui te vahele läTartu ei ole rohkem peksu
hete ja hinnake
pealinn kui mõni teine Eesti linn. oma jõudusid?“
päris ta. „Minu
Tartu politseijaoskonna meelest on seda operatiivojuht Veiko Järva tõdes samu- lukorras väga raske teha tihti
ti, et vägivallakuriteod on ka politseil endal. Kas ma olen
siinkandis 90-95% juhtudest loll, kui ma astun mingis olulustiveega ühel või teisel viisil korras vahele ja ise sealjuures
seotud. „Kaine peaga vägival- ka kannatada saan? „
lasüütegude toimepanemine
Järva soovitas omalt poolt
on üliharv juhus. Pea alati on enne intsidenti sekkumist
alkohol või mõni muu aine seal alati hinnata oma kogemust,
mängus,“ lisas ta.
väljaõpet ja käitumist. „Meie

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

Kehaline
väärkohtlemine
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soov kindlasti ei ole soovitada inimestel panna end ohtu.
Sellisel juhul on meil võib-olla
ühe kannatanu asemel kaks,“
selgitas ta. „Kuid meie üldine
soov on arusaadavalt ka see,
et inimesed ei läheks niisama
mööda, ei tolereeriks väärkäitumist ega õiguserikkumist.“
Et aga statistilisest tervenemisest hoolimata rahval vägivallalembeste napsisõprade
ees instinktiivne hirm on tekkinud, on kõigile selge. „Kesklinna turvalisus ei ole üsna
hea,“ väitis reformierakondlane Verni Loodmaa. „Öisel, ka
varahommikusel ajal on liikumas erinevaid gruppe, otse
öeldes urineerivad inimesed
tänava ääres, on räuskavad
seltskonnad, kes mitte ainult ei
sega tavainimeste elu, aga teevad murelikuks ka neid inimesi, kes varahommikul peavad
tööle minema.“
Ometi paistab tunneli lõpus
juba valguskiiri: homsest suureneb Tartu politseijaoskonna
isikkoosseis tervelt nelja ametniku võrra. „Alates märtsist
on meile eraldatud lisavahendeid viiesaja töötunni ulatuses
jalgsipatrulliks kesklinnas,“
lisas Järva. „Samamoodi oleme
linnaga läbi rääkinud abipolitseinike kaasamise graafiku ja
alustanud juba nende kaasamisega varasemalt kui eelnevatel aastatel.“
KAUR PAVES

Bussielu lindile
Äsja avalikustatud hanke
tingimuste järgi hakkavad
järgmise aasta suvel Tartus
vurama vaid gaasibussid
ning kogu neis toimuv jäädvustatakse kaamerasilmade
abil võimalike tekkivate olukordade hilisemaks tuvastamiseks.

Kellamängule
vunki juurde
Linn tellib Hollandi Kuninglikust Valukojast raekoja torni
16 uut kella, mis koos olemasoleva 18 kellaga peaksid
juuni lõpust looma Eestis
unikaalse ja kauni kõlaga
kellamängu. Pool vajaminevast 55 000 eurost loodetakse aga kokku koguda rahva
käest, kes peaks säästud kiiremas korras viima sulara-

SÄHVATUS

Maakad meelitavad
Maaelust unistajatele mõeldud mess „Maale elama“
peetakse sel aastal esimest
korda nii Tallinnas kui ka Tartus. Meie juurde jõuab maarahvas 23. aprillil maaülikooli
spordihoones.

Vabanes töökoht
Lõpuks ometi saad midagi
soovitada ka töötule naabrimehele: tervishoiu kõrgkool
otsib juuliks uut rektorit.
Ametikoht täidetakse viieks
aastaks.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

HUMANITAARIA TRIUMF: end vabaks skeptikuks
titulleerinud kirjanik, tõlkija, koomiksiautor ja kanepientusiast Edvin Aedma korraldas laupäeval Kaarsillal vahva performance´i, mis üleliikumise tunniks
ajaks seiskas. Seadusesilmad paraku mänguga kaasa
ei läinud ja toimetasid härrasmehe tervisekontrolli.

URMAS MADISTE

A-, B-, BE- ja C1-kategooria kursused

• malm
• alumiinium
• roostevaba

B-kategooria kursus

SOODUSHINNAGA 360 €

Aleksandri 6, Tartu, tel 7 367 900, 52 46 220
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Palametsa
pajatused
372.

Voronja pöördub
RELIGIOONI POOLE
Loomemajanduskesku
se kauaaegse juhi Raul
Oreškini veetava, Peipsi
veerel vanausuliste külas
asuva Voronja galerii
kolmanda hooaja näi
tuse paneb sedapuhku
kokku Sandra Jõgeva.
Näitus tegeleb küsimusega, kuidas inimesed jõuavad
religioonini ning kuidas nad
satuvad sellistesse kooslustesse ja kogukondadesse, mida
kõrvalseisjad võivad mõnikord
nimetada ka sektideks. Sõna
saavad kristlikesse kogudustesse kuuluvad inimesed nii
uuematest kui ka vanade traditsioonidega kogukondadest.
Intervjueeritavate seas on nii
koguduste lihtliikmeid, kirikus töötavaid või teoloogilise
haridusega inimesi, nii neid,
kes on usu saanud kaasa oma
perekonnast kui ka neid, kes
on selle leidnud pikkade otsingute tulemusena.
Näituse autori Sandra Jõgeva
sõnul tulevad näitusel „kapist
välja“ mõned kuulsused, kes
räägivad oma loo seoses religiooniga. Kõigil intervjueeritavatel on sügav suhe usuga ning
mõned neist on kuulunud ka
mitmesse taolisse ühendusse.
Jõgeva on viimase 15 aasta
jooksul kuulnud palju lugusid
religioossetest ühendustest
siinsamas Eestis, mis neelavad
inimesed endasse, olenemata
nende haridusest või sotsiaalsest positsioonist. „„Pöördunu“ elu pole pärast seda enam
kunagi endine,“ rääkis Jõgeva.
„Sekti satub inimene tavaliselt kriisihetkel, kui on midagi

Sandra Jõgeva püüab
sügavat suhet usuga
selgitada ka paduateistidele. 
VORONJA GALERII

ränka ja parandamatut juhtunud kas tema era- või tööelus
ning kui puudub piisavalt lähedaste inimeste toetav ring.“

Palgaline värbaja
Samal ajal on Jõgeva sõnul
üldiselt ateistlikus Eestis igasugune usuline kuuluvus marginaliseeritud ning avaliku arvamuse jaoks on see kõik üks sekt
puha. „Elame ju riigis, kus ka
igapühapäevast kirikuskäimist
peetakse kaugelearenenud usuhulluse märgiks,“ lisas ta.
Jõgeva on usurühmitusi ja
religioosseid kogukondi üheksa aasta jooksul sihipäraselt
ja „antropoloogilisest“ huvist
külastanud ning loonud nen-

de põhjal ka varem mõningad
kunstiteosed. Näiteks 2007.
aastal Taaralinnas Rael Artel Gallery’s Kiwa kureeritud
grupinäitusel eksponeeritud
heliinstallatsioon „Vox Dei“,
mis baseerus Elu Sõna aktiivse liikme lindistatud „keeltes
rääkimisel“ ehk glossolaalial.
Sellele järgnes samal aastal
sama Elu Sõna aktivisti (ja ühtlasi palgalise värbaja) „keeltes
rääkimise“ pikemal salvestusel
põhinev „karaokevideo“ „His
Master`s Voice“.
Voronja galerii kolmas suvehooaeg avatakse 11. juunil
2016, näitus jääb avatuks kuni
augusti lõpuni.
KAIL KASK

ARMASTUS
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Uuno Kivilinnast
Avalik kiri Oudekki Loonele
Võitleme külg külje kõrval mõlemad ühise eesmärgi – naistepäeva riigipühaks kuulutamise
– eest nagu muinasjutus, ainult et kui Teie oleks Consuelo,
õigemini Esmeralda, siis mina
Quasimodo.
Kuigi Reformierakond ja
Kalle Laanet meie unistuse
jõhkralt mutta tampisid, ei
olnud minu Toompeal korraldatud meeleavaldus siiski päris asjata. Väga palju naisi sai
riigikokku toodud roosidega
õnnelikuks tehtud (kulleriks
valisin särava Viktor Vassiljevi,
kes küll algul tahtis minu lilli
oma patsientidele raisata), ise
aga pälvisin kaastundest Elronilt prii rongisõidu.
Teiegi olete riigikogus justkui roosiõis keset sõnnikuhunnikut, tõeline printsess.
Ainult Teie pärast tahangi televiisorist parlamendiistungeid
jälgida. Olen elus alati naistest

lugu pidanud, teile aga meisterdasin vaid ühe salmi.
Sinu naeratus sulataks ka jää.
Sinu sära on valus vaadata.
Su kaunist nägu ma unes näen.
Lootust ei ole – miks unistada?
Kuid nüüd tagasi lillede juurde. Mina oma lubadusi püüan
täita ja soovin, et ka Teie seda
teeksite ja võitlust jätkaksite. Kui
8. märts saab riigipühaks, on
šampus minu poolt. Just sellepärast kinkisingi Teile meelislille
roosi asemel hoopis meelespea.
Usun, et Te mind ei unusta, sest
mina ei unusta seda käepigistust Lossi platsil iialgi.
Keskerakond muutub mulle
üldse iga päevaga aina sümpaatsemaks. Esialgu ei pannudki tähele, et lisaks Tallinna
TV-le, Sputnikule ja PBK-le
kajastas minu uhket miitingut
ka Kesknädal. Nüüd lugesin
selle läbi ja tegu on ikka üdini
positiivse artikliga, kus mind

härrasmeheks ja naiste kaitsjaks nimetatakse.
Paraku pole Kesknädalat
Tartu kaubandusvõrgust sugugi lihtne hankida ja hindki
on tal omajagu soolane. Mälestuseks panin selle siis linnaraamatukogu Annelinna
harukogust pihta. See pisivargus pole suur rikkumine ja ma
olen seda väärt.

KAARDID
ENNUSTAVAD

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

Tartu Maxima X/XX
kauplused kutsuvad tööle
- KASSAPIDAJA-MÜÜJAID
- LETITEENINDAJAID
- SAALITÖÖTAJAID

Tel 900 1727
24 h • 1,09 €/min

Ennustuste tellimine,
ka kirjalikult:
ennustus.ee

Ettevõte garanteerib:
- stabiilse palga
- tasuta lõunasöögid
- erinevad motivatsioonipaketid
- tööalase tasuta koolituse
Täitke tööotsija ankeet meie kodulehel: WWW.MAXIMA.EE
Saatke CV: PERSONAL@MAXIMA.EE. Tel 5556 6239.

Talveunest üles!
Kevadine ülevaatus ja rehvivahetus
alates 32 €

Vaheta oma sõiduki rehvid Silberauto esindustes ning meie
vaatame lisaks üle, kuidas Teie sõiduk kevadeks valmis on.
PAKETIHIND SISALDAB JÄRGMISI TÖID: rehvivahetus ja tasakaalustamine •
veermiku ja põhjaaluse kontroll • pidurite kontroll • tulede kontroll ja
reguleerimine • kojameeste ja esiklaasi kontroll.
Paketihind alates 32 € kehtib sõiduautodele kõikides Silberauto Eesti AS
esindustes 30. aprillini 2016. a. Küsi oma sõidukile ka rehvipakkumist.

Silberauto Eesti AS esindused: Tallinn, Järvevana tee 11, tel 626 6000 • Ülemiste, Peterburi tee 50a, tel 605 6950 • Tartu, Ringtee 61, tel 730 0720 • Rakvere, Haljala tee 1, tel 660 0152 • Pärnu, Riia mnt 231a, tel 445 1990 •
Kuressaare, Tallinna 82b, tel 453 1423 • Viljandi, Pargi 3b, tel 435 4911 • Jõhvi, Jaama 42a, tel 611 9733 • www.silberauto.ee

5

6

VABA AEG

Neljapäev, 31. märts 2016

London on langenud

EHITUS

Aedade, väravate, väravaautomaatika, tõkkepuude müük ja
paigaldus. Tel 501 6453, nr1aiad.ee.

KINO
CINAMON

KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!

5.–30.04 Lea Libliku maalinäitus Tuul mängib lillelõhnaga…

6.04 kell 21.45 Deadpool

LINNARAAMATUKOGU

1., 4.–5., 7.04 kell 12; 2.–3.,
6.04 kell 10.45 Alvin ja koopaoravad: oravad rattas

kuni 9.04 raamatunäitus Endisaegseid mereraamatuid

1., 4.–5., 7.04 kell 12.30; 2.–3.,
6.03 kell 10.30 Aastaajad
1., 4.–5., 7.04 kell 21.45;
2.–3.04 kell 14.45, 21.45; 6.04
kell 15.40, 17.40, 19.40 Klassikokkutulek
1.–5.04 kell 17.25; 6.04 kell
14.30; 7.04 kell 19.30 Silmad
taevas
1.–3., 6.–7.04 kell 22.20;
4.–5.04 kell 22 000: Idioodist
agent
1.–5.04 kell 17.15; 6.04 kell
12.45 Kõik teed viivad Rooma
1., 4.–5.04 kell 12.45, 15;
2.–3., 6.04 kell 12, 15; 7.04 kell
12.45 Zootopia
1., 4.–5.04 kell 11.30, 13.30,
18; 2.–3.04 kell 11.30, 12.45,
13.30, 18; 6.04 kell 11.30,
13.30, 17.15; 7.04 kell 11.30,
13.30, 15, 17 Kung Fu Panda 3
1.04 kell 14.45; 2.–3., 7.04 kell
15.40; 4.–5.04 kell 19.20; 6.04
kell 16.45 Lahkulööja sari:
Murdmatu

kuni 12.04 raamatunäitus Eesti Kultuurkapitali kirjanduse
sihtkapitali aastaauhinna
nominendid
kuni 16.04 Konrad Mägi Ateljee Seltsi maalinäitus, kunstnik
Viktoria Sikk
kuni 18.04 nukunäitus Lapikeste lapsik lummus
kuni 18.04 raamatunäitus Elas
kord…
kuni 19.04 filateelianäitused
Samuel Golombi kogust:
Pillid postmarkidel, ümbrikutel ja postkaartidel ja Eesti
kirjanikud filateelias

Ehitus, remont, viimistlus- ja
lammutustööd. Tel 5858 6953.
Fassaaditööd. Katusetööd.
Tel 516 6152, info@ramest.ee.
Ivari Ehitus OÜ teeb ehitus- ja
remonditöid. Katused, saunad,
põrandad. Teeme ära ka väiksemad tööd. Tel 5885 5341.
Katuste ja fassaadide puhastus,
värvimine. Hinnad algavad 20 €.
Tel 5875 2110, www.abimehed.ee.
Katuste ja puitfassaadide ehitusja remonditööd. Tel 515 7062.
Korstnate ehitus ja renoveerimine. Pikaajalised kogemused.
Tel 5625 1750, tomeli.ee.

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

kuni 30.04 Saare rahvamaja
käsitööringi lapitööde näitus
Meie esimesed sammud lapipildi maailmas

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

MUU

1., 4.–5., 7.04 kell 11.45, 13.45;
2.–3., 6.04 kell 11.45, 12.30,
13.45 Prääksud

31.03 kell 16 Linnaraamatukogu kirjanduskohvik. Vaatluse all on jaapani kirjaniku
Kōbō Abe romaan Luitenaine
ja külas on TÜ maailmakirjanduse doktorant Kairi Jets

1.–5.04 kell 19.30 Modell

Ehitus- ja renoveerimistööd
vundamendist katuseni.
Kvaliteetne teostus ja garantii.
Tel 5820 2040.

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU

LINNARAAMATUKOGU

1.–6.04 kell 14.15, 20.30; 7.04
kell 14.15, 17.30 Minu pirakas
Kreeka pulm

Ehitus- ja remonttööd. Viilkatused, lamekatused, puitfassaadid, vihmaveesüsteemid,
hoonete ja abihoonete ehitus
jne. Tel 5662 9930.

kuni 29.04 näitus Mänguasjamuuseum loeb!

1.–7.04 kell 22.30 Nõid

1.–5., 7.04 kell 15.30, 18.30,
21.30; 6.04 kell 16, 19 Batman
vs Superman

Ehitame vee- ja kanalisatsioonitrasse ja eramute reoveepuhasteid ning teeme erinevaid
torutöid. Tel 551 1850.

7.04 kell 15 Kung Fu panda 3
(inglise keeles)

NÄITUS
ANNELINNA RAAMATUKOGU
kuni 31.03 näitus Eesti kirjanike eksliibrised

KINNISVARA OST
1-2-3-toal korter või majaosa
Tartus või maal. Võib vajada
remonti. Erki, tel 504 0334.
2-3-toal korter Tartus või Ülenurmes. Võib vajada remonti. Tel
5673 3922, geosurfi@gmail.com.
Keskküttega korter Tartus. Tel
5681 1160.
Maamaja koos maaga. Hooned
võivad vajada renoveerimist. Tel
5674 9386.
Metsakinnistud (ka läbiraiutud),
põllumaa ja raieõigus. Metsakinnistute ost ka koos hoonetega, hüpoteegiga, looduskaitsealadega ja kaasomandiga. Tel
523 4445.
Ostan Tartu linnas suuremat remonti vajava korteri, majaosa
või maja. Tel 56 503 503, Marko.
Ostan Tartus maja (pool maja)
või ahik korteri eraldi sissekäiguga. Tel 5598 2175.
Renoveerimist vajav korter
otse omanikult (v.a. Annelinn).
Tel 5340 8210.

KOOLITUS
Arvutijoonestamise (CAD) koolitus. CAD programmide müük.
zwcad@zwcad.ee
Emajõe Keeltekool: uued
kursused aprillis.
Tel 740 4050, info@emajoe.ee,
www.emajoe.ee.

KÜTE

Tänavakivide paigaldus, haljastustööd, piirdeaiad.
Tel 5623 3867,
www.clinkerservice.ee.
Vundamendi soojustamine,
kaevetööd. Raudkäpp OÜ,
tel 5568
2671,majad, majaosad
Korterid,
raudkapp@gmail.com.
Tartus ja maakonnas.

Aitame
kinnisvara
Väravate
ja väravaautomaatika
müümisel
ja üürimisel.
müük,
paigaldus
ja hooldus. Tel
Karu, tel 511 5949
5373Meelis
1633, www.aiaehitus.ee.
Ene Lina, tel 504 8379
742 0240 • www.robinson.ee

KINNISVARA MÜÜK

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

Tel 514 2173

1.–7.04 kell 16.15, 18.20 Kotkas Eddie

7.04 kell 20 Esilinastus: Cloverfieldi tee 10

Suvilakrunt Kambja vald, Pangodi küla, Käpa AÜ (krunt 1034
m², Tartust ca 20 km, Pangodi
järv ca 600 m, krundil suvila
vundament ja puidust abihoone,
9500 €). Kutseline maakler Peeter Meus, tel 506 2212, 780 8680,
www.aadlivillakv.ee.

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

1.–5.04 kell 20, 22.10; 6.04
kell 19.30, 22; 7.04 kell 20.30,
22 London on langenud

1., 4.–5., 7.04 kell 15.40 Aitäh
helistamast

Majaosa Kanepis (vesi, kanalisatsioon, saun, kõrvalhooned, suur
krunt). Tel 501 4276, 5805 3766.

Tel 7 420 240
5190 3394
www.robinson.ee

Kinnisvarateenused aastast 1997

1-toal korralik korter Tõrvandis
(4. k, 33 500 €). Tel 521 5674.
2-toal heas korras korter (2/5,
rõdu, läbi maja) omanikult. Tel
5554 0831.

Korterid,
majad,
majaosad
2-toal
kena ahik
korter
Tartus
Tartus
ja m²,
maakonnas.
Roosi tn
(I k, 34
WC-dušiAitame
kinnisvara
ruum). Tel
5841 7373.

müümisel ja üürimisel.
Kai Persidski, tel 5190 3394
Gert Suik, tel 515 3773
742 0240 • www.robinson.ee

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!
Kaseküttepinnud (pikad ja
tükeldatud). Tel 5662 5014.
Kasepind 30, 40, 50 cm. Vedu,
tšekk. Tel 5594 7098.
Kask, lepp 30, 40, 50 cm.
Tel 557 6177.
Kask, lepp 30, 40, 50 cm. Vedu.
Tel 5591 5281.
Katla-, ahju- ja pliidipuud (kuiv
segapuu 33 €, toores kask 34 €
koos kojuveoga). Tel 5377 4476.

REKLAAM
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Kuuluta siin!
Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puit- ja turbabrikett,
küttegraanulid. Vedu tasuta. Tel
523 8332, 433 3130.

Küttepuud võrgus 40 l / 1.90 €.
Tel 5821 2229.
Puitbrikett, kaminapuu, kuiv
kütteklots. Tel 5197 8500.
Puitbrikett, puidupelletid,
kütteklotsid, kaminapuud.
Tel 514 4555, www.puitbrikett.ee

OTSIN TÖÖD
38. a ehitus-remondimees
(tegelenud 14 a ehitus- ja
remonditöödega, olemas
universaalkerega auto, haagis
3x1,5 m, tööriistad). Oodatud ka
väiksemad tööd. Tel 5553 8686,
vaikne15@gmail.com.

SA Tartu Sport pakub tööd
0,5 koormusega päevasele koristajale A. Le Coq spordimajas.
CV: info@tartusport.ee, info tel
744 8402, 5692 1819.

PÕLLUNDUS
Müüa kartulit (head sordid).
Tel 5805 7264.
Viljapuude lõikus ja okste äravedu. Tel 5344 1304,
www.ahillea.ee.
Viljapuude lõikus. Tel
5663 5728, www.õunapuu.eu.
Õunapuude ja hekkide lõikamine. www.kobruleht.ee.
Tel 525 2862.

RIIDED
Jõe butiiki saabus hea hinnaga
suures valikus naiste tuunikaid,
retuuse, käekotte! Soola 10
Odavad rõivad, Kastani 121.
Müügil kevadkaup. E-R 10-18,
L 10-15.

SÕIDUKID
1994.-2008. a sõiduautode
kokkuost. Väga kiired tehingud!
Raha kohe kätte! Tel 553 3060.
Autode ja veoautode keretööd,
ümberehitus, taastamine.
Uued ja kasutatud keredetailid.
Tel 504 0334.
Müü oma auto meile. Sobiva
tehingu puhul raha kohe kätte.
Info tel 5823 2707.

Kuulutusi võetakse vastu ka Lõunakeskuse ja Eedeni infoletis
ning kuulutus@tartuekspress.ee

Fotograafiteenus, fotomaterjali ja koduvideode digitaliseerimine. Tel 5808 4419,
fortiusfoto@gmail.com.

Ohtlike puude raie, puude
hooldus ja okste hakkimine. Tel
5664 1413, info@treeservice.ee.
Plastakende remont ja reguleerimine! Tel 5698 1284.
Printerikassettide kiire täitmine! E–R 9–17, Raekoja 13, Tartu.
Tel 744 1100, www.futari.ee.

Autoklaaside müük, paigaldus,
parandus, toonimine.
Klaasikahjude käsitlemine.

Rakke- ja salvkaevude puhastamine, süvendamine, kaevamine ja remont. Tel 5638 1774.

SIXKLAASID OÜ Tähe 127,
Tartu. Tel 5067180. www.sixklaasid.ee

Rakkekaevude kaevamine,
puhastamine, süvendamine
ja remont. Vajadusel ülemiste
rõngaste vahetamine. Üle Eesti.
Tel 557 4792.

VÄIKEBUSSI
rent al 50€ päev
Citroen Jumper (2014)

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

Reisijate vedu kuni 20-kohalise
bussiga, hinnad km võrra soodsamad. Tel 5693 3682.
Santehnilised tööd, vannitubade remont. Tel 5813 5496.

9 kohta, püsikiirushoidja

diisel • 8,8 l/100 km • 110 kW • USB • AUX
konditsioneer • istmed reguleeritavad • kõrge

info@aurel.ee • 511 6923
aurel.ee/buss Rendiauto

Naispensionär ootab tööpakkumisi. Tel 508 7457.

PAKUN TÖÖD

www.tartuekspress.ee/kuulutused
FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.

Küttehall müüb kvaliteetset
puitbriketti, pelletit ja kütte
klotse. Hinnad soodsad. Tel
5687 8223, www.kuttehall.ee.
Küttepuud lahtiselt ja võrgus,
vedu tasuta. Tel 5683 3404.

Kuulutuse saab sisestada ja selle eest maksta aadressil:

E T K N R 10.00 - 18.00 Telefon: 765 4202
Aadress: Ringtee 1, TARTU

HAUAPIIRDED VAASID PINGID

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

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 545 222 00.
Arvutite ning monitoride
remont ja hooldus. Helista ja
vaatame, mis teha annab! Tel
5607 1018.
Autobussiteenused 29-, 51- ja
52-kohaliste bussidega (sh Venemaa). Tel 5373 8770,
noobelreisid@gmail.com

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

Septikute, mahutite, kaevupumpade/-pumplate müük
tootjalt. Transport ja paigaldus. Tel 5306 5322.
Tasuta kodumasinate ja vanaraua äravedu. Pakkuda võib ka
muud kila-kola. Tel 5386 9008.

Kändude freesimine.
Tel 5346 1476.

Lõikan ilu- ja viljapuud ning
hekid korda. Küsi kohe! Tel
5699 9884, laur@puujuuksur.ee.

Vedu, kolimine utiliseerimine,
laadijad, ka klaverid, suur
kaubik. Tel 553 7638,
kiiredkolijad.ee.

Jalgratas tüdrukule (20“, sobib u
6-8aastasele, roosa, mustad porilauad, 3 käiku, esi- ja tagapidur,
pakiraam, jalg, sõidukorras, 55 €).
Tel 504 0377, imetsik@hot.ee.
Pioneer pliidi küttekeha.
Tel 5344 8170.

Merevaigust kaelakee (lihvitud
vana kee eest tasun kuni 600 eurot) ja muud veneaegsed naiste
ehted (sõled, prossid, sõrmused,
käevõrud, käekellad jne). Huvitavad ka vanad nõud, kujukesed,
rahvariided, raamatud ja palju
muud! Alati hea pakkumine ja
aus asjaajamine. Tel 5639 7329,
Liina.
Nõukogude 1 : 43 mudelautod.
Samuti huvitab pedaalidega
lasteauto. Tel 5395 8295.
Ostame/müüme vanavara:
mündid, märgid, medalid,
ordenid, paberrahad. Võib
pakkuda ka kullast ehteid.
Meie pood asub Tartus
J. Kuperjanovi 62. E-post
emilia.collection@mail.ee.

Eesti Entsüklopeedia ja enne
1940. a ilmunud raamatud!
Taska köites raamatud!
Tel 5803 6752.

EW- ja nõukaaegsed auto- ja
motoalased (Pobeda, IŽ-350,
IŽ-49, Ford jne) raamatud. Tel
5649 5292.

Ostan raamatuid, hõbelusikaid, münte, märke, kunsti.
Kõik vanavara pakkumised oodatud! Tel 5649 5292.

EW-aegsed kohvikannud,
vaasid, tuhatoosid ning Lorupi
sildiga klaasnõud. Raha kohe!
Tel 5649 5292.

Plaanid kolida või said päranduseks korteri? Ostame üleliigse
vanakraami ja kola.
Tel 5649 5292.

Hõbedast lusikad, pitsid, ehted, esemed jm. Kokkuostudest
kuni kaks korda parem hind! Tel
5649 5292.

Raamatud, märgid, mündid,
postkaardid, ehted, hõbe, maalid jm vanavara. Tartus ja Elvas!
Tel 5649 5292.
Raamatute ost Tartus ja Elvas.
Pakkuda võib kõike. Tulen ise
kohale-raha kohe kätte!
Tel 5649 5292.

Ohtlike puude langetus, viljapuude kevadine hoolduslõikus.
Tel 5240 180, www.helmer.ee.
Ohtlike puude raie ja puude
hooldustööd. Tel 5686 6157,
info@nordicarb.ee.

TEENUSED

Veotakso. Tel 501 5312.
Veoteenus väikekalluriga (2 t).
Tel 515 1950.

Võtan omale koju hooldamiseks
vanuri, võib olla voodihaige,
oma mööbliga päikesepaistelisse
ahiküttega majja. Tel 5599 5766.

Fekaalivedu. Tel 510 9995.

MÜÜK

Ohtlike puude langetamine ja
puude hooldus. Tel 5699 9687.

Viljapuude lõikus ja okste äravedu. Tel 5344 1304,
www.ahillea.ee.

Fekaalivedu, survepesu,
ummistuste likvideerimine.
Tel 558 8811, www.fekto.ee.

61 a maja ja autoga naine Peedult tutvub korraliku abivalmis
autoga härraga. Tel 5846 4613.

Eesti lauanõude ja -hõbeda ost.
Üle Eesti! Tel 5803 6752.

Ehitus- ja renoveerimistööd
vundamendist katuseni. Kvaliteetne tulemus, garantii.
Tel 5820 2040.

Fekaalivedu Tartus ja Tartumaal
(soodne ja korralik, ka laup,
pühap). Tel 5340 2060.

55 a üksik mees korteriga tutvub
35–50 a täidlase naisega kuni
kooseluni. Tel 5825 9128.

Tasuta vanaraua ja metallist
esemete äravedu. Võib ka muud
pakkuda. Tel 5872 7717.

Likvideerin ummistusi,
san-tehnilised tööd (boilerid,
segistid, WC-potid, torud jne). Tel
5621 7955.

Minilaaduri rent (24 €/tund). Tel
5904 2174, kogu info
www.innover.ee.

Maalid, ikoonid, graafika (ka
nõuka perioodist). Muuda kasutuna seisev kunst rahaks!
Tel 5649 5292.

TUTVUS

Antiikesemete, hõbeda ja raamatute ost! Raha kohe kätte! Tel
5803 6752.

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

Elektritööd! Vajadusel tuleme
välja 24 h ööpäevas, 7 päeva
nädalas. Head hinnad!
Tel 513 7844.

Tervendamise ja harmoniseerimise seansid. Elena – energiaterapeut ja rahva ravitseja (Moskva).
Ootan teid aadressil Elva, Kesk 9.
Registreerimine tel 5360 9798.

OST

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

Ehitus-, viimistlustööd; aknad-uksed ja nende paigaldus.
Töö kiire ja korralik. Head hinnad.
Garantii! Tel 510 0645.

REAKUULUTUS (90 tähemärki) 1,20 €
iga järgmine 30 tähemärki 1,80 €
LOGO/PILDI lisamine 3,60 €,
KUJUNDATUD kuulutus 5,10 €/cm

Õlimaalid (loodus, meri).
Tel 5835 3117.

Jalgrataste müük, hooldus ja
remont Tartus Aardla 6b,
Master Sport OÜ, tel 659 1109,
www.mastersport.ee.
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Ohtlike puude raie, hooldus,
äravedu, hekilõikus, okste purustamine spetsialistidelt soodsa
hinnaga. Töötame ka laupäeviti
ja pühapäeviti. Tel 5559 3732,
www.vikatimees.eu.

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

Koguja ostab uuriripatseid.
Tartus ja Elvas tulen ise kohale.
Kõik pakkumised oodatud! Tel
5649 5292.
Kooli- ja muude
märkide ost!
Raha kohe kätte!
Tel 5803 6752.

Vanad raamatud, maalid, graafika, märgid, medalid, mündid,
paberrahad, nõud, fotod, postkaardid, mööbel, samovarid,
kellad, ehted jne. Tel 5829 9810.

VABA AEG

TERVIS
Klassikaline üldmassaaž Tartus
(1 tund 15 €). Tel 5845 5296,
Jelena.

Vana fototehnika. Tel 5872 5458.

Kõik tsaari- ja EW-aegsed märgid ning nõuka ajal kogutud
märgikarbid. Tel 5649 5292.

TOIMETUS • tel 730 4535
Peatoimetaja: Kaur Paves kaur@tartuekspress.ee
Reporter: Kadri Külaots kadri@tartuekspress.ee
Reporter: Rauno Põld rauno@tartuekspress.ee
Reporter: Meelis Kaldalu meelis@tartuekspress.ee
Reporter: Janari Kintsiraud janari@tartuekspress.ee
Reporter: Sten Sang sten@tartuekspress.ee
Reporter: Aet Rebane aet@tartuekspress.ee

Kandlemuusika või Simmaniduo Sinu peole! Lisainfo
www.simmaniduokannel.eu
või tel 504 3202.

Reporter: Rasmus Rekand rasmus@tartuekspress.ee
Kujundaja: Priit Kivisoo priit@tartuekspress.ee
Keeletoimetaja: Terje Jepiselg terje@tartuekspress.ee
REKLAAM • tel 730 4455
Müügiesindaja: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee
Kuulutuste vastuvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee
LEHE TELLIMINE (18 € / 3 kuud) telli@tartuekspress.ee
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REKLAAM

Neljapäev, 31. märts 2016

MööbliMaailm

Tartu, Turu 45 B
Sepa ärikeskus II korrus
tartu@mooblimaailm.ee
Tel 53 666 890
www.mooblimaailm.ee

KOGU LAOSOLEV KAUP
KUNI

-25%

Köögid al. 199 €

Diivanid al. 289 €

Sektsioonid al. 239 €

JÄRELMAKSU VÕIMALUS
SAADAVAL KA PALJU TEISI TOOTEID!

NISSAN QASHQAI
VÕITJAKS LOODUD!

ERIMUDEL
NISSAN QASHQAI N-TEC CONNECT
MANUAAL ALATES 19 990 €
X-TRONIC (AUTOMAAT) ALATES 21 490 €
Kingitusena kaasa:

Bi-LED-esituli | Toonklaas taga ja tagumistel küljeakendel | Hõbedavärvi katusereelingud
Soojendusega tuuleklaas (ThermaClear) | Kere värvi automaatselt klapitavad soojendusega elektrilised peeglid
Intelligentse võtme süsteem mootori käivitusnupuga | Juhi ja kõrvalistuja päikesesirmid koos meigipeegliga (valgustusega)
Automaatselt tumenev sisepeegel | Elektriliselt reguleeritava kõrgusega juhiiste | Osaliselt nahast-kangast viimistlus /
eesmised elemendid | Parkimisandurid ees ja taga | Täisvaatemonitor
Turvalisuse pakett: Automaatsed kaug- ja lähituled | Liiklusmärkide tuvastamine | Sõidurajalt kõrvalekaldumise
hoiatussüsteem | Parkimisandurid ees ja taga | Esikokkupõrke ennetussüsteem (automaatne hädapidurdamine)

BRONEERI PROOVISÕIT JUBA TÄNA!

Pildid on illustreeriva tähendusega. Pakkumised kehtivad kuni autosid jätkub. Autosid on piiratud koguses. Nissan Qashqai keskmine kütusekulu 3,8 – 6,0 l/100 km ja CO2 emissioon 99 – 138 g/km.

