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erootikakauplus

Pikk 12b, Tartu • tel 734 3888, 5664 3979
E–R 10–18, L 10–15, P suletud www.liblikad.eu

Info: 55 199 55

Erootiline pesu naistele ja meestele (body'd, sukad, negliþeed jm)
kostüümid sõutantsijatele • DVD-d • ajakirjad • kingitused
seksuaalelu abivahendid • tellimine kataloogist

akna.ukseabi@mail.ee
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VANEMUISE KONTSERDIMAJAS

Hommikukohv riigikogulastega:

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

Andres Herkel ja Ain Lutsepp
+ Aimar Altosaar

24. APRILLIL 2016

Liiga vana
töötamiseks

KELL 16.00
TARTU LINNA JA MAAKONNA

PUHKPILLI-

ORKESTRITE
KEVADKONTSERT
Info: tiigiseltsimaja.tartu.ee, kultuuriaken.tartu.ee
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ü
m
t
ro
eu
6/3
ja enne
Piletilevis apeal
h
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Elukestev õpe

B-kategooria kursus

SOODUSHINNAGA 360 €

Neljapäeval,
28. aprillil kl 10-12
Vilde Tervisekohvikus

Aleksandri 6, Tartu, tel 7 367 900, 52 46 220

Tasuta!

(Vilde Lokaali 1. korrus, Vallikraavi 4)

Korraldab: Tiigi Seltsimaja Toetavad: Tartu linn, Eesti Kultuurkapital, Tartu Kultuuriaken

Tamrex pakub võimalust
lisada firmasümboolikat
tööriietele: SIIDITRÜKK,
KUUMPRESS, TIKKIMINE.

Tippkvaliteet mõistliku hinnaga!

Kaitseprillid

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.

art TU54600

12 €

Hi-Vis tööjakk
art 675-6618

79 €

Hi-Vis kindad

Hi-Vis tööjakk

art 44-387

art 675-5518

79 €

16.50 €

Hi-Vis tööpüksid
art 676-6618

69 €

Hall tööjakk

Hi-Vis tööpüksid

Töökindad

art 670-1804

art 676-5518

art 44-3626

65 €

2.90 €

69 €

Hallid tööpüksid

Hall poolkombe

art 671-1804

art 672-1804

59 €

79 €

Turvakingad
art B118T

77 €
Hinnad sisaldavad käibemaksu 20% ja kehtivad kuni 31.08.2016 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

HAAPSALU
Ehitajate tee 2a

PAIDE
Pikk 2

JÕGEVA
Tallinna mnt 7

TÜRI
Türi-Alliku
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Hambaarst piinab teenekat
seeniorit nii päeval kui ööl
Pussy Rioti kombel rindade välgutamisest ning
naabrite tõrvamisest
pole Annelinna pensionäri Nadežda Sadova
une parandamiseks palju
kasu, sest keldrikorrusel
undav hambaravikompressor jätkab tegevust
protestidest hoolimata.

likat endale omaselt värvikal
viisil, lisades, et oleks valmis
kahjuliku seadme ka oma kätega tükkideks raiuma – kui
vaid jõud üle käiks. Paraku
eraldab teda sihtmärgist tabalukustatud uks ja vaatamata
üleskutsetele ei soostu majanaabritest turskemad mehed
seda ühisel jõul maha lõhkuma. Ühistu esinaine Maarika
Anne tänava paneelmaja Muuligi tõdes, et teised elaviiendalt korruselt alla jõud- nikud pole sama probleemiga
mine valmistab elus palju kan- tema poole pöördunud.
Kaasvõitlejate puudumine ei
natanud 78-aastasele Sadovale
sügavaid raskuseid – tema ter- vähenda Sadova võitlusvalmiviseprobleeme alustades unt- dust karvavõrdki. „Maja poolt
suläinud songalõikuse ja lõpe- ei tee mitte keegi mitte midatades diabeediga pole mõtet gi. Kõik kardavad võidelda, aga
loetlema hakatagi. Minna aga mina ei karda midagi,“ ägestus
ta bravuurikalt
rindu paljasta„Minu kiri pole teile enamat kui des. Kusjuures
WC-paber,“ rõhutas ta dokuparadoksaalsel
kombel olevat
mentidega demonstratiivselt
puhkepäevadel
tagumikku hõõrudes.
ra hulik, kuid
juba esmaspäevituleb, sest just keldris paikneb ti algavat õudus taas. „Sel ajal,
vanaproua suurim vaenlane, kui nad tööl on, kompressor
samas majas paiknevat ham- ei tööta. Aga kui nad kell viis
baravikliinikut toitev komp- lõpetavad, hakkab kräunuma,“
ressor, mille müra naist uueks kurtis daam.
Aasta tagasi püüdis Sadova
tegusaks päevaks välja puhata
probleemi lahendada ka dipei lase.
„Öö läbi karjub: uou-uou- lomaatilisel teel, saates ühisuou,“ kirjeldas Sadova müraal- tule kirja märksõnaga „SOS“.

Seepeale asutigi koos linnavalitsuse esindajaga asja uurima.
„Võin öelda seda, et ise elan
kolmandal ja ei kuule mitte
midagi,“ selgitas revident Risto Tihane. „Meie ei suuda ise
mitte midagi tuvastada. Kuna
ma ise pole seda probleemi kogenud, siis ei oska ma prouat
mitte kuidagi aidata.“

Kutsutagu füüsik
Sadoval on kaaskondlaste
tagasisidest muidugi hoopis
omalaadi arusaam. „Minu kiri
pole teile enamat kui WC-paber,“ rõhutas ta dokumentidega demonstratiivselt tagumikku hõõrudes.
Linnavalitsuse arhitektuuri
ja ehituse osakonna juhataja
Tõnis Arjus märkis, et kurikuulsa korteri ümberehitamiseks hambaravikabinetiks ja
uue sissepääsu rajamiseks anti
ehitusluba juba 15 aastat tagasi. Lisaks on objektil paikvaatlust tegemas käinud terviseameti esindajad väitnud, et
müra tekitavat allikat ja kõrvalist müra ning vibratsiooni
korteris tõestada ei õnnestunud. „Oma kokkuvõttes soovitatakse pöörduda täiendavate
mõõdistuste tellimiseks füüsikalabori või muu akrediteeritud labori poole,“ sõnas ta.

„Osakond leiab, et menetlused on olnud õiguslikud ning
tuleks arvestada tervisekaitse
soovitustega, sest spetsiifilisem tehnoloogia on võimeline
tuntavaid müra- ja vibratsioonihäireid fikseerima.“
Sadova hinnangul ei vasta
ükski ametlik põhjendus tõele:
kompressor on füüsikahuvilise vanadaami väitel lihtsalt
valesti vastu seina paigaldatud
ja puudub hädavajalik amordisüsteem. „Vibratsioon tuleb ju
läbi seinte,“ teadis ta rääkida.
„Nii kui pikali heidan, algab
müra. Magada ei saa, isegi tablett ei aita, ka mitu tükki mitte.“

Noored ei mõista
Sõnaka vanaproua arvates
taandub kogu küsimus asjaolule, et naabriteks on veel

tervisemuredele alla vandumata noored, kes astmahaige
elukuninganna probleemistiku kõiki nüansse lihtsalt ei
mõista. „Otse hambaravi kohal, teisel korrusel naabreid
pole, elavad maal juba teist
aastat. Kolmandal korrusel
on noored tüdrukud ja neid
muidugi miski ei sega,“ edastas Sadova kogutud luureandmed.
Lahkelt eakale majanaabrile keldriust avama läinud
Tihane, kes seepeale kogu sisemusse kogutud sõimulaadungi enda kaela sai, tõdes,
et proua ilmselt võitlust ei
jäta. „Nagu näha, on ust juba
püütud kangutada, siia vahele piiluda,“ näitas ta. „Aga
mida kuradit me siis tegema
peame, võõra raha ära lõhkuma?“
Sadova aga lisas oma heitlustele veel politiilisegi mõõtme:
oleks Tartus linnapeaks toimekas Edgar Savisaar, ei saaks
selline korralagedus aset leida.
„Aga Mart Helmet, kes venelaste vastu on, ma võimule küll
ei soovi,“ täiendas ta.
KAUR PAVES

Vaata videot
tartuekspress.ee

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
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LUGEJA KIRI

Juba poole aasta pärast askeldavad verivärskes büroohoones higiste ehitustööliste
asemel lipsustatud finantsässad. 
STEN SANG

Ei taha roose

Veiko Järva
Tartu politseijaoskonna
juht
Politseil on raske anda
lühikirjelduse järgi täpset hinnangut, aga
eeldame, et pigem on
tegemist pisikelmidega, kes kasutavad inimeste heatahtlikkust
raha teenimiseks. Tavaliselt püütakse sellistel
juhtudel tekitada rahaloovutajas mulje, et
annetustega toetatakse
lapsi, raskustesse sattunud peresid või loomade varjupaika. Annetuse
üleandmisel pakutakse inimesele roosi või
mõnda muud lille.
Olemuslikult ei ole
annetuste kogumine ja
annetamine keelatud
tegevus. Küll aga palub politsei enne raha
loovutamist väga kaalutleda ning veenduda,
kellele ja milleks raha
kogutakse. Kui koguja
ei suuda oma motiive
ja rahakogumise eesmärke arusaadavalt
põhjendada, soovitan
toetamisest loobuda ja
valida selleks mõni muu
viis, näiteks telefonitoetus või annetuskast
mõnes kaubanduskeskuses.
Kui annetuse küsimine muutub häirivaks,
tüütavaks või pealetükkivaks, võib politsei
lühinumbril 112 sellest
alati teada anda.
Allikas: Tartu LV

LAUSEGA
Roheline kolmapäev
20. aprillil kell 9-16 Ülenurmel põllumajandusmuuseumis toimuval kanepikonverentsil mõtestatakse
vastuolulist taime eri vaatenurkadest. Antakse ülevaade tema kasutusaladest nii
botaanilise objekti, popkultuuritermini kui tööstustoormena.

Kas kaaskodanikke tänaval tülitavad ja neile
roose müüa pakkuvad
prouad kuuluvad linnavalitsuse või politsei
kompetentsi?
Väidetavalt minevat
tulu lastele, kuid selleks
täpsemat viisi ega ühegi ametkonna nime nad
ei ütle. Olen just eelmisel nädalal nimetatud
isikuid juba kaks korda
kesklinnas näinud. Kas
selline tegevus on üldse
lubatud?
Indrek Zolk

120

linlast kogunes laupäeval
Raekoja platsile, et üles näidata oma meelepaha rassismi suhtes.

PANGAPARADIIS
leidis uue kosilase
Oktoobrikuus avab
Ülikooli 2a büroohoones
uksed LHV pangakontor.
Kurikuulsa pangaallee jaoks tähendab see
neljanda auväärse liikme
lisandumist.
Peamise kolimispõhjusena
tõi LHV jaepanganduse juht
Andres Kitter välja, et uus
plaanitav kontor on 500-ruutmeetrisena oluliselt suurem ja
avaram kui praegune Kaluri
tänava esindus. „Meie jaoks on
oluline esindusruumide kergesti leitavus ja ligipääsetavus.
Seni puudusid mugavalt külastatavad tänavatasandi pinnad,“
märkis ta. „Soovime oma tegevust Lõuna-Eestis laiendada.“
Uue büroohoone arendaja on
Kaarsilla Kinnisvara ning ehitab Embach Ehitus. Arendaja
sõnul on ehitustööd tänase seisuga veidi graafikust ees.
Praegu töötab Taaralinna
kontoris viisteist inimest. Nende hulgas on klienditeenindajad, äripanganduse töötajad
ja IT-meeskond. Tulevikus on
pangal plaanis rahvast lisada
IT-poolele ning samuti sisse
seada töökohad klienditoele.
Legendaarsel pangatänaval
toimetavad juba aastaid SEB ja
Danske, lisaks tuli 2013. aasta

lõpus kampa maha lammutatud vanast kaubamajast pagendatud Krediidipank. Miks siis
peaks tihedas konkurentsis
raha just triost Lõhmus-Haavel-Viisemann moodustatud
akronüümi taha usaldama?
LHV trumpidena nimetas
Kitter väga häid ja nüüdisaegseid kanaleid: interneti- ja mobiilipanka. Lisaks pakutakse
tasuta Euroopa makseid ja
väärtpaberite ning investeerimisega seotud teenuseid. Plusside poole pealt saab veel üles
loetletud personaalne suhtumine ja kiire otsustamine, kuna
oma koduturu olud on panga
meeskonnale hästi teada.

Vastaste naeratus
Samas on uuel pangaparadiisi kosilasel tänaseks üle riigi
kokku vaid 12 sularahaautomaati, nendest kaks asuvad
Tartus. Automaadid on klientidele vajalikud ja huvitaval kombel kasutatakse neid rohkem
sularaha kontole panemiseks
kui väljavõtuks. Kitteri väitel
on rahvas mõlemad aparaadid,
eriti Kaubamajas paikneva agaralt omaks võtnud.
Danske Balti panganduse
juhi Ivar Pae sõnul on konkurents alati tervitatav nähtus
igas eluvaldkonnas, nii ka pan-

gandusmaastikul. „Kuigi meile
on tähtis ennekõike ettevõtete
pangandus, mille äri soovime kasvatada, on ka füüsiline
esindatus ja klientide võimalus
pangaesindajatega silmast silma kohtuda väga tähtis,“ selgitas ta oma nägemust.
SEB Lõuna regiooni juht
Indrek Lass leidis, et tänases
digitaliseeruvas maailmas on
pangakontori füüsiline asukoht vähem oluline kui see,
milliseid teenuseid ja tooteid
pank pakub. „SEB on järjepidevalt koostöös oma klientidega
teenuseid ja tooteid arendanud,“ asus ta tööandja plusse
loetlema. „Meie kontorites on
ainsana Eestis võimalik tehinguid teostada paberivabalt, internetipank on kõikides kanalites täisversioonis kasutatav,
pakume ainsana läbi Digikassa
mugavat säästmise lahendust.“
K rediidipanga kommunikatsioonijuht Allan Soon
suurt muutust tulemas ei näe:
„LHV-l on tänagi Tartus oma
kontor, asukoha muutus konkurentsisituatsiooni vaevalt
et oluliselt mõjutab,“ sõnas ta.
„Lisaks on meie kontorites pakutavad teenused mõnevõrra
erinevad, kuna LHV kontor on
sularahavaba.“
STEN SANG
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rilin Jürjo. Kuulsa muusikali
Ameerika keskkooliõpilaste
asemel on aga tegelasteks
Dorpati tudengid, kes arutlevad samade rõõmude ja
murede üle nagu kõik, kes
on kunagi ülikoolilinnas tudeerinud.

Au Gunnarile
6. aprilli õhtul tuterdasid Rebase ja Raua ristis kaks joobnud härrat ilmselge plaaniga
sõitu minna. Teisiti arvas aga
olukorda koduaknast jälginud 40-aastane Gunnar,
kes otsemaid õue kargas ja
politsei kutsus. Aeda pakku
sibanud 60. sünnipäeva tähistanud potentsiaalse roolijoodiku jaoks lõppes õhtu
kainestusmajas.

Märka klouni

Rünnak naabritele
Teaduskeskus Ahhaa alustas
ringreisiga „Teadus ratastel“,
mis viib giidid, teadusteatri
ja töötoad Lätti ja Leetu. Reis
kestab 24. aprillini ning kokku peatutakse kuues linnas:
Vilniuses, Kaunases, Klaipedas ning Ventspilsis, Jelgavas ja Daugavpilsis.

17. aprillil tähistatakse üle
maailma rahvusvahelist tsirkusepäeva. Ülikoolilinnas
võetakse ulatuslikum meelespidamine ette 16. aprillil
Uues Teatris peetava paraadi
ja tsirkuseolümpiaga.

Linna ei saa
Soojatorustiku ehitustööde
tõttu on homseni suletud
Näituse tänava linna sisenev
suund Taara puiestee (Näituse 7) ja Kastani tänava vahelises lõigus.

Kodukootud Grease
19. aprillil esietendub Genialistide klubis Tartu Üliõpilasteatri uuslavastus „Grease?Tartu!“, mille lavastajaks
on teatri enda näitleja Me-

SÄHVATUS
MAAILMALÕPP ON
KÄES? Siiski mitte.
Apokalüptiline suits
pärines laupäeval
Teguri tänaval leegitsenud laohoonest, mida
tuli päästjatel kustutada kaks ja pool tundi.
 FACEBOOK / MÄRGATUD24
TARTUS

16-aastane õpetaja
Linna noorim spordiheeros,
16-aastane ujumislootus
Kregor Zirk on tippspordi
kõrval endale võtnud ujumisoskuse propageerija auväärt rolli. Algust tegi noormees omaenda Kivilinna
koolis, kus tegi kaasa teise
klassi ujumistunni.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee
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Palametsa
pajatused
374.

Arrogantne valge
JAGAGU HÜVESID!
Uues Teatris esietendunud omalaadse pealkirjaga „#Digitalhatsgame“ pani kriitiku kukalt
kratsima.
Laval kumas tugev armastus
kardetud põgenike vastu ning
terav süüdistus ülbete eurooplaste aadressil. Ülbe eurooplasena vaatasin lavatüki viisakalt
lõpuni, kuid oma arvamuses
viisakaks ilmselt ei jää.

Õllene aarialane
Näidend on kümme aastat
tagasi Iraagist Soome pagenud Hassan Blasimi esmateos. Tükk valmis koostööna
20-aastaseks saanud Telakka Teatri ja Uue Teatri vahel.
Sisu keerleb häkkerite tegevuse ümber internetis. Teatud
grupp neist nimetab end headeks ning avitab netisabotaaži
abil pagulasi üle piiri.
Lavalauad on tiined sümbolismist ning tihe soomekeelne
tekst saab emakeelde tõlgitud
kõrgel asetseva ekraani abil.
Ühe mõjusama stseenina toon
välja õlle kõrvale grillija pröökamise palvetavate mosleminaiste kallal.
Keskealine mees muudkui
sussutab oma ainumast vorstikest lausleegi kohal ja röhatab
häälekalt humalavee rüüpamise vahele. Samal ajal põlvitavad
kõrval islamidaamid oma püharaamatutega. Ühel hetkel
saab grillmeistril imalast koogutamisest villand ning üks
koraangi saab söegrillile kuumenema visatud.
Seda muidugi ohtrate röögatuste ja sajatuste saatel, kui-

Äärelinnade kortermajade
omanikud olid aga rahul
– põgenikud olid viinud
üürihinnad üles ja mõnigi
puumaja peremees püüdis võtta ikka seda viimast.

Aaria rassi esindaja Sten Sanga häiris lavastuse pagulassõbralik sõnum. 
HENRY GRIIN
das koraan külvab vaid häda ja
õhutab vägivalda.
Muu sousti sees leidsin näidendist paar mõtlemapanevat ivagi. Üks huvitavamaid
ideid kõlas blondi naisterahva
meeltheitva ilme saatel: „Miks
ei panda muuseumidesse väljanäitusele viha ja egoismi? Selle
asemel ilutsevad seal mammutiluud ja vanade masinate
tükid.“ Olevat ju viha ja egoism
sõdade ning hävingu taga,
hoopis selle kohaks peab saama klaasvitriin ajaloost pungil
majas.

Võrdselt vaeseks?
Plusspunktid annan meeleoluka nukuteatrilõigu eest.
Ühe vahelahendusena sätitakse lavale miniatuurne
küla, mida ülbelt irvitavad
automaatr elvadega mini-

mehikesed rüüstama asuvad.
Muudkui kuulipildujaga padrunisisu kerre, bensiiniloik
peale ja põlema! Mahapõletatud saab nii puidust miniinimesi kui ka väikeseid koerakesi, kes majas peitujaid kaitsma
peavad.
Kõige enam jäi arrogantset
eurooplast häirima idee, mille
kohaselt riigipiirid peavad vabad olema. Kõik maa elanikud
peavad siis ühtlaselt vaesed ja
lollid ka äkki olema? Nõukogude ajal juba sai seda juurutatud,
kui niinimetatud ülbetelt kulakutelt vara konfiskeeriti ning
kogu rahvas joonlauaga võrdselt
vaeseks löödi. Tundub, et mõnel
on isu võrdse varalise seisu järele
tagasi tekkinud. Maitsku hästi
see pagulassupp, mida nad kokku keeta püüavad!
STEN SANG

KAARDID
ENNUSTAVAD
Tel 900 1727
24 h • 1,09 €/min

Ennustuste tellimine,
ka kirjalikult:
ennustus.ee

SAKALA
TÖÖSTUSAUTOMAATIKA OÜ

Otsime oma meeskonda müügimeest,
kelle peamiseks eesmärgiks on elektrimaterjalide
ja tööstusautomaatika seadmete müük.
Kandidaadilt ootame kogemust
elektriautomaatika vallas.

XII Rahvarõivapäev

Laupäeval, 16. aprillil Tiigi Seltsimajas kell 11–13

Kell 11 rahvarõivakirbukas - müü, osta ja vaheta! Oodatud on
etnograafiliste rahvarõivaste hamed, särgid, käised, püksid, seelikud,
põlled, vestid, kampsunid, pikk-kuued, suur-rätid, vööd, sukapaelad,
tanud, kaapkübarad, murumütsid, sõled, preesid, helmekeed, kotid.
Kell 12 seminar - Kuidas muuta etnograafilise detaili või esemega
argi- ja peorõivas rahvuslikuks? Nõuandeid jagab Age Raudsepp ERMist.

Sissepääs PRII.

kultuuriaken.tartu.ee

Tööaeg: E-R 8-16
Asukoht: Tähe 116-115, Tartu
Kontaktisik: Rait Rodi
Telefon: 528 2218
Koduleht: www.sakt.ee

KEEVITUSTEENUS
• malm
• alumiinium
• roostevaba

REKLAAM
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AS Y
LO
SAD

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

RAV

ILA

www.sadloy.ee
www.pkp.ee

BETOONI

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 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.
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Lahendused
ettevõtetele

LÄHIM
ALTERNATIIV
PANGALE

• Tallinnas • Tartus • Pärnus • Valgas • Võrus •

• Raplas • Rakveres • Viljandis •
Aedniku jaoks õige ostukoht!

Laen kinnisvara või
maa tagatisel
Kerged, soojad, kvaliteetsed!
Värvikirevad sukkpüksid lastele!

UUS!

Küsi pakkumist

kliendikaardiga*

-25%

*v.a TCM märgistusega tooted. Pakkumine kehtib 07.04.-04.05.2016

Lai valik, mõistlik hind!
www.magaziin.ee

nordichypo.ee

Tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Palun tutvu
tingimustega ja vajadusel pea nõu meie spetsialistiga.
Näiteks 10 000 euro laenamisel 2 aastaks intressiga
16, 1% aast as on kredi i di kul ukuse määr 19, 1%,
lepingutasu 150 eurot ja laenu brutosumma 11 910,3
eurot.
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16.–17.04 kell 12, 14; 20.04
kell 14 Kung Fu Panda 3

CINAMON

16.–17.04 kell 10.30 Prääksud

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!

15.–19.04 kell 17.15, 21.45;
20.04 kell 17.10, 21.45; 21.04
kell 21.45 Häving

15.04 kell 20.30; 16.–17.04
kell 15.20; 18.–19.04 kell
13.20, 22.30; 20.04 kell 14.30;
21.04 kell 13.30 Hardcore:
Raju Henry
15.04 kell 13.10, 15.20, 17.45,
20, 22.30; 16.–17.04 kell 15.30,
17.45, 20, 22.30; 18.–19.04 kell
13.10, 15.20, 17.45, 20; 20.04
kell 12.45, 17.20, 21.30; 21.04
kell 13.15, 17.45, 20 Päevad,
mis ajasid segadusse
15.04 kell 11.45, 13.20;
16.–17.04 kell 11.45, 13.30;
18.–19., 21.04 kell 11.45;
20.04 kell 12.30 Kaks kam
raadi ja kaval mäger
15., 18.–19.04 kell 19.45;
16.–17.04 kell 19; 20.04 kell
20.10; 21.04 kell 16 Klassikokkutulek
18.–21.04 kell 22 Silmad taevas
15., 18., 21.04 kell 12.45;
16.–17.04 kell 10.30, 14.30;
19.04 kell 12.30; 20.04 kell
13.15 Zootopia
15., 18.–19., 21.04 kell 14.15;

Boss

EHITUS

39 a ehitus-remondimees ootab pakkumisi. Tegelenud
16 a ehituse ja remondiga, olemas universaalkerega auto, haagis 3x1,5 m; tööriistad. Vajadusel
paberimajandus oü-ga (olemas
ka rohkem töökäsi). Alkoholi ja
töö kvaliteediga muret pole. Oodatud ka väiksemad tööd. Tel
5553 8686, Vaikne15@gmail.com.

15.–21.04 kell 16.15 Batman
vs Superman
15.04 kell 22; 16.–17.04 kell
21 London on langenud
15.–21.04 kell 13 Kotkas Eddie
15.–21.04 kell 21.15 Cloverfieldi tee 10
15.04 kell 15.10, 19.30, 22.15;
16.–19.04 kell 15.10, 19.30,
20.30, 22.15; 20.04 kell 15.10,
19.30, 22.30; 21.04 kell 15.10,
19.30, 21.30, 22.15 Boss
15., 18., 21.04 kell 12, 15.30,
17.30; 16.–17.04 kell 11, 13.15,
16.45; 19.04 kell 15.30, 17.30;
20.04 kell 11.45, 15, 17.30
Džungliraamat
15., 18.–19., 21.04 kell 15,
19.15; 16.–17.04 kell 12.30,
19.15; 20.04 kell 15.30, 19.15
Tundekeeld

Miniekskavaatori rent ja kaevetööd. Tel 511 5786,
www.miniekskavaator.ee.

Maamaja koos maaga. Hooned
võivad vajada renoveerimist. Tel
5674 9386.

Sanitaar- ja kapitaalremont, ka
elektri- ja torutööd. Ehitus- ja
lammutustööd. Garantii. Tel
5837 2544.

Metsakinnistud (ka läbiraiutud),
põllumaa ja raieõigus. Metsakinnistute ost ka koos hoonetega, hüpoteegiga, looduskaitsealadega ja kaasomandiga. Tel
523 4445.

Soojustamine puistevillaga.
Tel 5665 0604, 502 0066,
puistevill@gmail.com.
Tänavakivide paigaldus, haljastustööd, piirdeaiad.
Tel 5623 3867,
www.clinkerservice.ee.
Korterid, majad, majaosad

Tartus ja maakonnas.

Vundamendi soojustamine,
Aitame
kinnisvara
kaevetööd.
Raudkäpp
OÜ,
müümisel
tel 5568
2671, ja üürimisel.
Meelis Karu, tel 511 5949
raudkapp@gmail.com.

Ene Lina, tel 504 8379
742 0240 • www.robinson.ee

KINNISVARA MÜÜK

Ostan maja või ahiküttega korteri, eraldi sissekäiguga, Tartus.
Kiire. Tel 5598 2175.
Renoveerimist vajav korter
otse omanikult (v.a. Annelinn).
Tel 5340 8210.
Soovin osta reljeefsel maastikul
privaatse asukohaga elamuehituseks sobiliku maatüki või
vana talukoha Tartu või Põlva
maakonnas. Tel 529 5841.

ÜÜRILE ANDA
2 tuba eramajas, auto parkimise
võimalus. Tel 552 0699,
742 5438.

Viimane Film
20.04 kell 20 Hr õige
19.04 kell 11 Kaks kamraadi ja
kaval mäger
19.04 kell 11 Džungliraamat
21.04 kell 19.40 Eellinastus:
Kütt ja kaks kuningannat

18.–19.04 kell 18; 20.04 kell
16.30; 21.04 kell 17.15 Lolo

20.04 kell 19 Saksa filmi festival: Suvel elab ta lõunas

15.04 kell 18 Jaapani animatsiooni filmifestival: Naruto.

21.04 kell 19 Saksa filmi festival: Valede labürint

Aedade, väravate, väravaautomaatika, tõkkepuude müük ja
paigaldus. Tel 501 6453, nr1aiad.ee.
Aprillis kõik Mitsubishi Heavy
õhksoojuspumbad koos paigaldusega -100 € tavahinnast! Lisaks soojalekete kaardistamine
tasuta! Järelmaksu võimalus! Tel
5388 4884, www.ohksoojus.eu
Betoonpõrandad, vundamendid, plaatimistööd. Tel 5634 5782.
Ehitus- ja remonttööd. Viilkatused, lamekatused, puitfassaadid, vihmaveesüsteemid,
hoonete ja abihoonete ehitus
jne. Tel 5662 9930.
Ehitus- ja renoveerimistööd
vundamendist katuseni.
Kvaliteetne teostus ja garantii.
Tel 5820 2040.

Tel 7 420 240
5 115 949
www.robinson.ee

Kinnisvarateenused aastast 1997

2-toal heas korras korter (2/5,
rõdu, läbi maja) omanikult. Tel
5554 0831.

Fassaadide ja vundamentide
soojustamine ja renoveerimine. Tel 5830 5100.
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 puitfassaadide ehitusja remonditööd. Tel 515 7062.
Korstnate ehitus ja renoveerimine. Pikaajalised kogemused.
Tel 5625 1750, tomeli.ee.

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

Korterid, majad, majaosad

jakorter
maakonnas.
2-toal Tartus
rõduga
(2/5) omakinnisvara
nikult. TelAitame
5842 3939.
müümisel ja üürimisel.
Kai Persidski, tel 5190 3394
Gert Suik, tel 515 3773
742 0240 • www.robinson.ee

4-toal mug korter Kaunase pst
28 (üp 75,8 m², 1/5, paneelmaja, rõdu, osal renov, 61 900 €).
Kutseline maakler Peeter Meus,
tel 506 2212, 780 8680,
www.aadlivillakv.ee.
Maja aastaringseks elamiseks
Maarjas Tabivere v (krunt
4251 m², 4 tuba, 27 500 €).
Tel 5804 0621.
Maja Jõgevalt 5 km või vahetada 1-2-toal korteri vastu Tartus.
Kiire. Tel 5598 2175.
Maja Veeriku linnaosas.
Tel 552 0699, 742 5438.

KINNISVARA OST
1-2-3-toal korter või majaosa
Tartus või maal. Võib vajada
remonti. Erki, tel 504 0334.

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

Arvuti algõppe koolitus Tartus.
Algus 19. mai. Hind 35 €. Info,
registreerimine tel 742 8000.

2-toal renoveeritud ahiküttega
korter (28 m²) kesklinna lähedal.
Tel 5616 3265.

Ehitus-remonttööd firmalt. Tel
5377 5302.
Ehitus, remont, viimistlus- ja
lammutustööd. Tel 5858 6953.

KOOLITUS

Keskküttega korter Tartus. Tel
5681 1160.

Sõiduõppe ABC AM-, A-, B-,
BE-, C-, CE-kat veokijuhi ametija ADR-koolitused. Lõppastmekoolitus aasta ringi.
www.sõiduõppe.ee, 507 8230,
Kalda tee 30

KÜTE

Erinevat sorti kvaliteetsed küttepuud veoga. Tel 529 2305,
734 9800, www.kasumetsa.ee.
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.
Kuiv küttepuu võrgus 40 l. Tel
5821 2229.
Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puit- ja turbabrikett,
küttegraanulid. Vedu tasuta. Tel
523 8332, 433 3130.

REKLAAM
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Kuuluta siin!

Kuulutuse saab sisestada ja selle eest maksta aadressil:

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

Hobusesõnnik (kvaliteetne,
korralik, 80 l kottides hind 4-5 €,
transport tasuta). Tel 5636 3645.

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

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

Ostame vanavara, kulda ja hõbedat hea hinnaga! J. Kuperjanovi 62, Tartu, tel 5815 0312.

Müüa hobusesõnnikut (30 kg
kotid, 4.50 €/kott). Tel 5647 6281.

Plaanid kolida või said päranduseks korteri? Ostame üleliigse
vanakraami/raamatud.
Tel 5649 5292.

Müüa toidukartuleid Laura ja
Rosagold kojutoomisega. Tel
5854 2272.

Veotakso. Tel 501 5312.

Viljapuude lõikus ja okste äravedu. Tel 5344 1304,
www.ahillea.ee.
Õunapuude ja hekkide lõikamine. www.kobruleht.ee.
Tel 525 2862.
Küttehall müüb kvaliteetset
puitbriketti, pelletit ja kütte
klotse. Hinnad soodsad. Tel
5687 8223, www.kuttehall.ee.
Küttepuud. Vedu tasuta. Tel
5683 3404.
Ostan 10-15 tm 3 m küttepuud
(lepp, kask või metsakuiv okaspuu). Tel 5612 7434.
OÜ Haluküte müüb lõhutud
küttepuid + lõikamisjääke. Tel
504 3100.
Puitbrikett, kaminapuu, kuiv
kütteklots. Tel 5197 8500.
Puitbrikett, puidupelletid,
kütteklotsid, kaminapuud.
Tel 514 4555, www.puitbrikett.ee
Toored kaseküttepuud (39 €/
rm, koorem 10 ruumi, kohalevedu Tartus tasuta). Talveküte OÜ,
tel 5341 2221.

LOOMAD
Lemmikloomade ravi, vaktsineerimine, kiibistamine,
jooksuaja vastased süstid. Tel
514 8998.

OTSIN TÖÖD

Odavad rõivad, Kastani 121.
Uus kogus uusi lasteriideid
Saksamaalt. E-R 10-18, L 10-15.

SÕIDUKID
1994.-2008. a sõiduautode
kokkuost. Tel 553 3060. Väga
kiired tehingud! Raha kohe kätte!

PAKUN TÖÖD
Pesumaja REA otsib tublit töötajat. Info kl 9-16 tel 747 7486.
KÜ vajab majahoidjat Ropka
linnaossa. Tel 5190 5545.
Otsime hooldajat, kes tuleks
elama hooldatava (70 a naine)
juurde Tartus Annelinnas. Tasu
kokkuleppel. Tel 5559 6715.
Õmblejale või õmblusettevõttele anda tasuta rendile ruumid
kaubanduskeskuses.
Tel 503 0367.

PÕLLUNDUS
Hei, maasikakasvataja! Veel on
võimalik tellida frigomaasikataimi maikuuks. Tel 521 4050,
www.maasikataimed.ee
Hobusesõnnik (80 l, transport
hinna sees, sobib kasutamiseks
kõikjale, hind 4-5 €).
Tel 5631 5129.

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

HAUAPIIRDED VAASID PINGID

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

Sõidukite keretööd, taastamine ja ümberehitus. Uued ja
kasutatud keredetailid.
Tel 504 0334.

TEENUSED

Veoteenused, kolimisteenus,
kaubatransport, kaubiku rent
(ilma juhita). Tel 5623 3867.

Ohtlike puude langetus, viljapuude kevadine hoolduslõikus.
Tel 5240 180, www.helmer.ee.

Viljapuude lõikus.
Tel 5344 1304, www.ahillea.ee,
www.facebook.com/
AHILLEA-OÜ-161158234248413

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

Fekaalivedu, survepesu,
ummistuste likvideerimine.
Tel 558 8811, www.fekto.ee.
FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.
Fotograafiteenus, fotomaterjali ja koduvideode digitaliseerimine. Tel 5808 4419,
fortiusfoto@gmail.com.
Halumasinateenus. Sobivad
ka väikesed kogused. Piirkond
Tartumaa ja Lõuna-Eesti. Hind
alates 7 €/ruum. Tel 5341 2221.

Ohtlike puude raie, puude
hooldus ja okste hakkimine. Tel
5664 1413, info@treeservice.ee.
Pesen aknad. Tel 5631 8296.
Printerikassettide kiire täitmine! E–R 9–17, Raekoja 13, Tartu.
Tel 744 1100, www.futari.ee.
Rakke- ja salvkaevude puhastamine, süvendamine, kaevamine ja remont. Tel 5638 1774.
Reisijate vedu kuni 20-kohalise
bussiga, hinnad km võrra soodsamad. Tel 5693 3682.
Septikute müük ja paigaldus.
Tel 5757 0202, e-post erlend@
eestiseptik.ee.
Tasuta kodumasinate ja vanaraua äravedu. Veame ka muud
kila-kola. Tel 5386 9008.
Tasuta vanaraua ja metallist
esemete äravedu. Võib ka muud
pakkuda. Tel 5872 7717.

Autoklaaside müük, paigaldus,
parandus, toonimine.
Klaasikahjude käsitlemine.
SIXKLAASID OÜ Tähe 127,
Tartu. Tel 5067180. www.sixklaasid.ee

39 a ehitus-remondimees ootab pakkumisi. Tegelenud
16 a ehituse ja remondiga, olemas universaalkerega auto, haagis 3x1,5 m; tööriistad. Vajadusel
paberimajandus oü-ga (olemas
ka rohkem töökäsi). Alkoholi ja
töö kvaliteediga muret pole. Oodatud ka väiksemad tööd. Tel
5553 8686, Vaikne15@gmail.com.
Akende ja uste remont ja hooldus. Tel 5698 1284.
Arvutite hooldus ja remont Tartus Tiigi 19 ja Küüni 5b. OÜ Maxi
IT, tel 545 222 00.
Boilerite puhastus, veemõõtjate vahetus, san-tehnilised
tööd. Tel 5646 9025, 734 8044.
Ehitus- ja renoveerimistööd
vundamendist katuseni. Kvaliteetne tulemus, garantii.
Tel 5820 2040.

Jalgrataste müük, hooldus ja
remont Tartus Aardla 6b,
Master Sport OÜ, tel 659 1109,
www.mastersport.ee.

Tõlketööd inglise-eesti suunal
al 10 €/lk. Tel 5377 5302, e-post
1000tood@mail.ee.

Katuste ja fassaadide puhastus,
värvimine. Hinnad algavad 20 €.
Tel 5875 2110,
www.abimehed.ee.

VABA AEG

TÜASK kutsub kõiki poisse alates
5. eluaastast sportvõimlemise
treeningutele! Tel 5554 4101.

OST
Antiigi ja raamatute hindamine
(tasuta) ja ost! Tulen ise kohale!
Tel 5803 6752.

Kaardid ennustavad!
Tel 900 1727, 24h. ennustus.ee
Kandlemuusika, laulud või
Simmaniduo Su peole! Info
www.simmaniduokannel.eu ja
tel 504 3202.

Antiikesemete, hõbeda ja raamatute ost! Raha kohe kätte! Tel
5803 6752.
EW- ja nõukaaegsed auto- ja
motoalased (Pobeda, IŽ-350,
IŽ-49, Ford jne) raamatud. Tel
5649 5292.
EW-aegsed kohvikannud,
vaasid, tuhatoosid ning Lorupi
sildiga klaasnõud. Raha kohe!
Tel 5649 5292.
Hõbedast lusikad, pitsid, ehted, esemed jm. Kokkuostudest
kuni kaks korda parem hind! Tel
5649 5292.
Kasutatud raamatute ja heliplaatide ost, ka nõukogude
perioodist. Tel 734 1901.
Kooli- ja muude
märkide ost!
Raha kohe kätte!
Tel 5803 6752.

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

Nõukogude 1 : 43 mudelautod.
Samuti huvitab pedaalidega
lasteauto. Tel 5395 8295.

Sünnipäev HipHop mängumaal! Küsi lähemalt tel 526 1043,
www.hiphopmängumaa.ee.

Pühapäeval, 17. apr kl 14
Elleri kooli Tubina saalis

kontsert „Tarantella”
Esinevad
Puhkpilliorkester Tartu
ja Tartu noorte
meeskoor Ärkamisaeg
Dirigendid
Jaan Tilgar,, Kuno Kerge,
Margus Kasema
Kavas Lüdig, Kull, Ploom, Miido,
Jürme, Sarapik, Smith, Barry,
Vangelis, Miller, Cacavas,
Anderson, Rodgers, Gillespie
Sissepääs on tasuta,
võimalus annetada orkestri
kunstilise tegevuse heaks

Uus vann vanasse vanni, garantii 3 a. Lisainfo tel 503 1943,
www.vannvannis.ee.
Valmistan puidust uksi, aknaid,
mööblit jne. Tel 512 1766.

Kändude freesimine.
Tel 5346 1476.
Likvideerin ummistusi,
san-tehnilised tööd (boilerid,
segistid, WC-potid, torud jne). Tel
5621 7955.

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

Raamatute ost Tartus ja Elvas.
Pakkuda võib kõike. Tulen ise
kohale, raha kohe kätte!
Tel 5649 5292.

TERVIS

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

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

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

Plastmass- ja kilejäätmete
kokkuost suurtes kogustes
(al 100 kg). E-post: eesti.recycle@
gmail.com, tel 5815 0312.

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

Ohtlike puude raie, hooldus,
äravedu, hekilõikus, okste purustamine spetsialistidelt soodsa
hinnaga. Töötame ka laupäeviti
ja pühapäeviti. Tel 5559 3732,
www.vikatimees.eu.

Müü oma auto meile. Sobiva
tehingu puhul raha kohe kätte.
Info tel 5823 2707.
Müüa Nissan Almera (2000.
aasta, 84 kW, läbisõit 237 000,
palju lisasid, asukoht Tartu, 999
€). Tel 5558 9221.

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

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

Autode ja veoautode keretööd,
ümberehitus, taastamine.
Uued ja kasutatud keredetailid.
Tel 504 0334.

39 a ehitus-remondimees ootab pakkumisi. Tegelenud
16 a ehituse ja remondiga, olemas universaalkerega auto, haagis 3x1,5 m; tööriistad. Vajadusel
paberimajandus oü-ga (olemas
ka rohkem töökäsi). Alkoholi ja
töö kvaliteediga muret pole. Oodatud ka väiksemad tööd. Tel
5553 8686, Vaikne15@gmail.com.
M 56, olemas B-, C-, D-, E-kat.
Tel 5850 8061.

Veoteenus väikekalluriga (2 t).
Tel 515 1950.

RIIDED
Jõe butiigis uus kogus spordipluuse ja meeste tööpükse!
Soola 10 (avaturg), E-P 9-17
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Vedu, kolimine utiliseerimine,
laadijad, ka klaverid, suur
kaubik. Tel 553 7638,
kiiredkolijad.ee.
Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.

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

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

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

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

Neljapäev, 14. aprill 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 €

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.

JÄRELMAKSU VÕIMALUS
SAADAVAL KA PALJU TEISI TOOTEID!

