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Tööpakkumised rohkem kui 40 tööandjalt
Karjäärituba ja töötoad kõigile soovijatele
Teenuste aruteluruum vähenenud töövõimega inimestele
Töötamisvõimaluste ja praktikakohtade info noortele
Paneeldiskussioon „Minu (töö) tulevik on Tartus?!“
Tartu Spontaansusteater annab etenduse teemal
„Kas töö valib mind või mina tööd?“
Päeva juhib Urmas Vaino

Töömess on tasuta! Tule ja osale!

Aitame leida
töö ja töötaja.

Infotelefon 15501, www.toomess.ee

SUPER
HINGAV

TALLA
VÕLVITUGI
EN 12568:2010

art P716653
art 31160

99 €
70 €

APT torkekindel tald –
parem soojusisolatsioon, kerge ja painduv

LÕHNASTATUD
SISETALD
12 mm

Metallivabast komposiitmaterjalist
turvanina – parem soojusisolatsioon,
kergem kui metallist turvanina

TAMREX OHUTUSE OÜ
TARTU
Aardla 114, Ringtee 37a

39 €

EN 12568:2010

APT torkekindel tald –
parem soojusisolatsioon, kerge ja painduv

Metallivabast komposiitmaterjalist
turvanina – parem soojusisolatsioon,
kergem kui metallist turvanina

TALLINN
Laki 5, Pärnu mnt 130, Katusepapi 35

art BA029

Vetthülgavast nahast pealsete ja hingava antibakteriaalse tekstiilvoodriga (Sany-Dry) antistaatilised
turvakingad. Kahekordse tihedusega PU-välistald
talub õli ja mitmeid kemikaale. Komposiitnina ja
APT-turvatald (kerged ja metallivabad). Kulumiskindlad tugevdused nina- ja kannaosas, hea löögisummutus.

VÄÄNDUMISKAITSE

Kergest
alumiiniumist
turvanina

art FW360

CORA Aksi
S3 SRC turvakingad

54 €

Vetthülgavast nahast pealsete, polüamiidist antibakteriaalse ja hingava kulumiskindla sisevoodriga
jalanõude PU/TPU-välistald ning EVA vahetald tagavad suurepärase pehmuse ja mugavuse. APT tald
ning komposiitnina. Laius 11 mondopointi.

Valik turvasandaale:

COFRA Caravaggio
S3 SRC turvakingad

86 €

Nende moodsate tööjalanõude suurim eelis on
hingavus. Äärmiselt hingavast kangast pealsed.
Ülimalt hingav vooder, mis suunab niiskuse jalast
eemale. Antistaatilisel ja hingaval sisetallal on kulumiskindel varvaste ja kannaosa.

art SG80223

116 €

COFRA Lowball Grey/Lime
S1 P SRC turvakingad

art FW270

52 €

art 20140

70 €

art 13050

88 €

TAMREX’is on parim tööjalanõude valik. Ka kõige nõudlikum klient
leiab meie juurest jalanõud vastavalt oma vajadustele.
Liigu kvaliteeditrepil 18 € sammuga ülespoole.

art JE020

Iga hinnaastmega mugavam samm!

7 mm

Pehme ja
anatoomiline,
antistaatiline
sisetald.

3 mm

Libisemiskindlus

Hinnad sisaldavad käibemaksu 20%
ja kehtivad kuni 31.08.2016 või kuni
kaupa jätkub!

Tel 654 9900 Faks 654 9901 e-post: tamrex@tamrex.ee www.tamrex.ee
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Ülikooli 2, III korrus, SEB pangahoones.
Sissepääs maja eest E-R 11-18 (Ülikooli tn)
Vanemuise pargi poolt lahtiolekuaegadel.

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

HIINA, NEPAALI JA TAI TOIDUD

Maitsvad ja teravad elamused valmivad Nepaali
kokkade käe all. Tulge proovima tervislikke Nepaali toite!

TOIT KOJU JA KONTORISSE -

küsi infot tel 747 7093, 5691 4817, kam296@hotmail.com
või vaata pakkumist: www.vagamama.weebly.com

ISIC kaardiga menüüst -10%

JÕUMEESTE TRENNIKIHK
hävitab Ülenurme floorat

Söögi kaasa tellimine -10%

Näiliselt ilmetu kasevõsa on elupõlise võitleja Gleeri Pauri südame külge kasvanud. 

Kiiret ja tervislikku treeningvõimalust tõotavad
välijõusaalid võivad küll
üle riigi populaarsust
koguda, ent Ülenurme
pensionäride hinnangul
peaksid spordihullud
vähemalt parkmetsast
eemale hoidma.

tohutult vesine ja teiseks on
ilusatest kasepuudest nii kahju,“ rääkis aktivist. „Kui me
vaatasime Morozovi projekti,
mis ta sinna planeerinud on,
siis pole seal ainsamatki välikäimlat. Ei teagi, kus inimesed
käima hakkavad, eks väheste
alles jäänud puude alla.“
Morozov rõhutas, et idee
Maakonnakeskuse eeskujul eesmärk on pakkuda just lähion ka Tartumaa jõukaim oma- konna Soinaste elanikele, kelvalitsus üritanud kodanikke lest enamik on lastega pered,
enam rahajagamise juurde tuua võimalus oma kodu lähedal
ja kuulutanud mullu välja oma koos perega tervise eest hoolt
kaasava eelarve konkursi. Ühe kanda. „Välijõusaali juurde on
ideena käis sotsist volikogu planeeritud ju ka laste mänguliige Jana Morozov välja pan- väljaku osa,“ lisas ta.
Mis puutub maha võetud
na Tõrvandi parkmetsa püsti
kehakultuuri uus hitt – kuuest puudesse, siis kinnitas Moatraktsioonist koosnev välijõu- rozov, et mingit kahju loodusele
saal, kus võimalik läbi treenida pole sündinud. „Mahavõtmist
teostas ekspert, kes hindas puukõik peamised lihasgrupid.
de kasvuks vajalikku vahemaad
üksteisest ja ka puude tervist,“
Kuhu käia?
Projekti saatis edu, kuid vai- ütles ta. „Alles jäid terved puud,
mustust eelmisel nädalal ala- mis sobivad parkmetsa. Toimus
nud ehitustöödest ei jaga teps pinnase silendamine ja võsa eemitte kõik vallakodanikud. maldamine.“
Pauril ja tema mõttekaaslasMetsa ääres elav veendunud
keskerakondlanna Gleeri Paur, tel on aga tervisespordiga kitkes sai üle riigi tuntuks 2012. kuda veel üks kana, sest mullu
kerkis armastatud parki teineVanemad inimesed internetis
gi moeröögatus
üldse ei käi, osa neist ei oska ise- t a ld r i k ugol f i
gi telefonist sõnumeid vaadata. raja näol. „Mul
ei ole spordi vastu
midagi,
ehkki
olen rohkem
aastal, mil erakonna pealiilooduseinimene,
mida
tõestab
ni vastu patustanud Rainer
Vakrale ja Kalle Laanetile au- mu enda kaunilt hooldatud
kohust nõudis, ei suuda kesk- aed, aga valitagu selleks ikkagi
koht!“ resümeeris pensionär.
konna muutumisega leppida.
„13 aastat on kunagisel aiamaal kasvanud ilus kaasik, aga Puudega tüli
nüüd äkki tuldi välja mõttega,
Taldrikumeeste laiamine on
et sinna tehakse jõuplats ja ka- Pauri sõnul viinud niigi juba
sed tõmmati maha,“ kurtis ta. olukorrani, kus noortel emadel
„Nüüd on linnukesed läinud ja lapsevankritega osooni nautima
ümbruskonna rahvaga pole üld- enam asja ei ole. „Puud on ketasse keegi suvatsenud rääkida.“
tega ära toksitud ja nüüd ei saa
Paur meenutas, et kunagi seal puude all jalutada ei koerlubati ümbruskaudsele rah- tega ega ilma, sest kohe saad
vale, kuidas maa-alale kerkib kettaga vastu pead ja karjutakimeilus park koerte ja lastekä- se veel takkatraavi, et kao ruttu
rudega jalutamiseks. „Aga mis eest minema,“ kritiseeris ta. „Sanüüd – esiteks on see pinnas muti pole seal käimlaid ega prü-

SOODNE RENDIBUSS
9 kohta
7 l/100
Alates 50 €/öp
Tel 505 4018
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gikaste, kõik visatakse maha, nii
džinnipurgid kui kohvitassid,
muidugi ka lastakse puude alla
– täiesti absurdne!“
Morozovi hinnangul ei kirjelda Paur asjaolusid just kõige adekvaatsemalt ja võiks ka
enda käitumise üle vaadata.
„Ilmselt ei maini ta, et eelnevalt on nad (Gleeri Pauri
abikaasa on juhtiv keskerakondlane Toomas Paur – toim)
kasutanud seda sotsiaalmaad
oma prahi ja sõnniku ladustamiseks,“ lausus ta.
Sellele väitele protesteeris
Paur kategooriliselt vastu.
„Mitte midagi me seal platsi
peal ei ladusta, pigem koristasime selle ära, sest kunagi oli seal
aiamaa, mille kasutamine ära
lõpetati. Lihtsalt suur auto tõi
meile sinna sõnnikut ja tõmbasime koormakatte peale. Seda
oli meil aiamaal vaja ja seal polnud lihtsalt ruumi,“ selgitas ta.
Must kass on Pauri väitel
poliitiliste oponentide vahelt
läbi jooksnud juba mõne aasta
taguse „Teeme ära“ järel, mille
käigus tema ühes härraga palehigis vaidlusalast ala korda tegi.
Ühtlasi märganud töökas vanapaar kaht tuulemurrus pooleks
läinud puud. „Saagisime ilusti
ära ja panime valla maa peale
hunnikusse. Siis aga kaevati
meid politseisse, et miks valla
puud ära võtsime,“ meenutas
nördinud daam.
Üllameelsuses läinud Paurid enda kinnitusel koguni
nii kaugele, et soovitasid enda
tehtud puud mõnele abivajajale viia. „Meile keegi midagi ei
selgitanud, kuigi oma bensiini
ja saega metsaalust korrastasime. Tänase päevani pärast
seda pole seda enam tehtud –
meie lõime ka käega, et ärme
siis enam oma abi anna, sest
minuga käituti ebaausalt.“
Morozov märkis, et projekti konkurss oli avalik ja kogu
omavalitsuses ka teada, kuna
vastav teade ilmus vallalehes,
mis läheb igasse postkasti.

KAUPO TORIM

„Seega ei saa kuidagi väita, et
tegemist on kellegi selja taga
toimunud otsustega,“ sõnas ta.

Ärge tüüdake
Paur kinnitas ent, et tema ja
tema relvavennad ja -õed said
juhtunust aimu alles siis, kui
kruusakoormad juba akende alt mööda vurasid. „Alles
siis kuulsime, et internetis oli
mingi küsitlus olnud – seal
osaleb ju kaduvväike osa rahvast ja vanemad inimesed seal
üldse ei käi, osa neist ei oska
isegi telefonist sõnumeid vaadata,“ lajatas proua.
Meeleheites on ümbruskondne rahvas Pauri eestvedamisel kaks korda ka valla poole
pöördunud, ent pole mingit
vastust saanud. Leigeks jääb
ka võimuesindajate soov teemat avalikult kommenteerida.
„Ehitusnõunikuna ei ole ma
jätnud kodanike pöördumistele vastamata,“ märkis Tiit
Lukas lakooniliselt, paludes
edaspidi otse tema poole mitte
ühegi küsimusega pöörduda.
Arendusjuht Kristi Kull aga rõhutas, et kodanike pöördumistele vastatakse märgukirjale ja
selgitustaotlusele vastamise
ning kollektiivse pöördumise
esitamise seaduse kohaselt.
Inimkeelde tõlkides tähendab
see 30-kalendripäevast vastamisaega, mida võib aga „erilise
vajaduse korral“ ka kahe kuuni
pikendada.
Projektijuht Morozov tõdes
omalt poolt, et on väga kurb, et
heale algatusele on tekkinud sedalaadi negatiivne vastuhakk.
Pauri surve on aga nii palju vilja
kandnud, et 5. mail kogunevadki vastaspooled ühisarutelule.
„Kui selgub, et kohalikud tõepoolest ei soovi seda välijõusaali, et oma lastele sportimise
võimalusi pakkuda, siis seda ei
tule,“ lubas Morozov. „Eesmärk
ei ole kunagi olnud valla rahvale kahju teha, vaid ikka nende
heaolu suurendada.“
KAUR PAVES

TSE TEHASEST

nalauad, paigaldus,
epalede taastamine.

ärelmaksu võimalus
kuni 6 kuuks (protsendita)
aljud valmis aknad kohe
aost saadaval (erinevad
mõõdud).

; 5645 2502; 501 6158
e • Aleksandri 1-4, Tartu
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LAUSEGA
Karda juurde
Raamatu ja roosi päeval, 23.
aprillil välja kuulutatud Tartu
lastekirjanduse auhinna pälvis
kultuskirjanik Andrus Kivirähk
raamatuga „Oskar ja asjad“.

159
Tulehirmu asemel võib uhiuues kuues muuseumis keskenduda avastamisrõõmule.

MARIS MEUS

võistlustööd lõi kaasa Ahhaa õpilaskonkursil, mille
eesmärgiks oli valmistada
dünaamiline slaid, kus on ilutulestik Eesti Vabariigi aastapäevaks.

Värske toomkirik
rabab ohutusega
Ajaloolise remondi läbinud ja töörahvapühal
uksed avav toomkirikus
paiknev Tartu ülikooli
muuseum meelitab külalisi uuele tasemele viidud turvalisuse, aga ka
kuningpüütoni, tarantli
ja rääkiva papagoiga.
Muuseumi direktori kohusetäitja Mairo Rääsk meenutas, et viimased nii ulatuslikud sisemised remonditööd
jäävad 1980ndate aastate
lõppu. „Sellest tulenevalt
oli kogu sellest ajast pärinev
tehnosüsteem oma aja ära
elanud ja seetõttu jäi remondi raskuskese ühest küljest
päästeameti nõuetega vastavusse saamisele,“ märkis ta.
„Põhilised magistraalliinid
said välja vahetatud ja uuendatud.“

Uued uksed
Siiski on mõõdukas ehitustegevus kestnud juba aastaid:
suveks saavad viimaks restaureeritud viimasedki aknad. „See on kindlasti välisilmet oluliselt parandanud,“
lausus Rääsk. „Samamoodi
käivad iga-aastaselt varemete
konserveerimistööd ja ülevaatus – need muidugi jätkuvad.“
Pika ajalooga toomkiri-

ku kaheksa kuud kestnud
remondi käigus nüüdisajastati aga eeskätt just hoone
turvalisust. „Loodi uued
tuletõkketsoonid, vahetati tuletõrjeuksi, värskema
ilme said fuajeed erinevates näituseruumides, pandi
paika evakuatsioonitrepp,“
kiitis Rääsk, lisades, et restaureeritud ja renoveeritud
on remondi käigus 23 ust ja
täiesti uusi uksi on paigaldatud kokku 32. „Saame öelda,
et hoone on muutunud meie
külalistele turvalisemaks ja
paranenud on ka mugavus.“

Arktikast troopikasse
Sisulisest poolest soovitas Rääsk peredel kindlasti
külastada uuendatud Hullu
Teadlase kabinetti, mis on
erinevatest interaktiivsetest
eksponaatidest komplekteeritud. „Oleme kabineti jaganud nelja erineva teema vahel. Seal on palju avastamist
ja uurimist nii väikestele kui
ka isadele-emadele,“ kinnitas
ta.
Samamoodi väärib direktori asetäitja sõnul ülevaatamist 1. mail avatav aastanäitus „Maailma mõõtmine“,
mis keskendub Eesti päritolu
maadeavastajate rännakutele erinevatesse maailma piirkondadesse: „Kuus erinevat

Aprillis
AKNAD
kuni
Järelmaksuvõimalus kuni
6 kuuks
(intress 0%)

lugu ja kuus erinevat ekspeditsiooni: alustades Arktikast
ja lõpetades troopikaga.“
1. mai avamisürituse keskmes on juba traditsiooniliselt
Hullu Teadlase sünnipäevapidu, kuhu on oodatud nii
ekstsentrilise teadmamehe
suuremad kui väiksemad
sõbrad. Teadlane kolib oma
mõõtmisjaama tähetornist
tagasi toomkirikusse päriskabinetti. „Kindlasti on ees
ootamas hulk põnevaid eksperimente, töötubasid. Kohal
on ka kuningpüüton, tarantel ja rääkiv papagoi, Hull
Teadlane räägib oma reisimuljetest – ta ju tuleb ekspeditsioonidelt. Nii et tegevust
jagub,“ lubas Rääsk.
Ühtlasi võiks põnevust
pakkuda spetsiaalne Teadlase
konstrueeritud telefon, samuti jalgratas, millega demonstreeritakse, kui palju energia
saamiseks tuleb tööd teha ja
vaeva näha. „Jalgratast reaalajas vändates saab erinevaid
tarbijaid kasutades kogemuse kätte,“ sõnas Rääsk. Lisaks
Hullu Teadlase tarkuse aed,
mis tegeleb lõpmatuse illusiooniga. „See on üks päris
põnev kuubik, mida varem
pole olnud.“ Mõistagi kulmineerub sünnipäevapidu ühise
tordisöömisega.

-65%

Tel 736 6886,
5645 2502, 501 6158

Aleksandri 1-4,
TARTU

KAUR PAVES

Kehtib, kui tellite
korraga aknad,
aknalauad, paigalduse ja sisepalede
taastamise.
Palju eri mõõdus
valmis aknaid laos!
aknaari@city.ee
www.aknaari.city.ee

Patsiga poiste
sissetung
Tartu ülikooli 19 ingliskeelsele bakalaureuse- ja magistriõppekavale ning arstiteaduse integreeritud õppekavale
esitati 2279 avaldust, kõige
rohkem sarnaselt eelmisele
aastale IT-erialadele.

Töökohad Pirogovile
Suvel Toomemäe nõlval
Raekoja platsi taga uksed
avav skandaalne hotell Lydia tõotab linna tuua 40 uut
töökohta.

Hullu tunnustati

Vesine võit

Linna aasta terviseedendajaks pärjati tänavu MTÜ
Suusahullud treener Vahur
Teppan, kelle eestvedamisel on harrastuslibisejatele peetud näiteks Lemeks
Tartumaa Suusatalv, Limpa
Suusakool, Suur Suusalaat
ja Suusabuss.

Spordimuuseumi välja antud
Georg Hackenschmidti raamatuauhinna järjekordseks
võitjaks on Mait Riismani
„Veepallur“, milles olümpiavõitja pajatab vähem sportlasteest ja enam oma kirevast elust.

Väljapanek
ühendajast
Saksa kultuuri instituut avab
täna kell 17 TÜ raamatukogus
näituse „Konrad Adenauer ja
Euroopa integratsioon“, mis
püüab olla sillaks Euroopa
majandusühenduselt tänasesse ühinenud Euroopasse
ning kõneleb Saksamaa Liitvabariigi esimesest kantslerist
Konrad Adenauerist.

SÄHVATUS

Tuupimise asemel
palli mängima
TÜ raamatukogu pakub
peagi algava pingelise eksamisessiooni raames tudengitele võimalust kergeks
füüsiliseks tegevuseks ja
meeleolu tõstmiseks, tuues
saali Cubey-nimelise siseruumidesse mõeldud pallimängupuuri.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

EEDENI AED: Salemi kiriku ees meheaud paljastanud jumalalapsed erutasid pealtnägijat sedavõrd, et
võtsid kaamera värisema. 
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Palametsa
pajatused

Kultuurikriitik Sten Sang ootas liibuvaid kehasid täis etenduselt ühtivat kulminatsiooni,
ent pidi leppima tühja nühkimisega. 
FINE5 TANTSUTEATER

376.

Higine jänes kalpsab
kolme naise seltsis
Pühapäeval esietendus Uues Teatris ohtra
higivalamise saatel
Fine5 Tantsuteatri tükk
„HTK ehk hästi treenitud
klaviir“, kus saab näha
liibuvates ihuvärvi kombinesoonides võimlevaid
tantsijaid.
Lavastus on loodud J. S.
Bachi „Hästitempereeritud
klaviiri“ (1722) esimese osa
muusikale. Esimesest hetkest
alates tungib ajju tuttavlik pilk
suvelaagri hommikuvõimlemisringist. Kolm kõhna naist
ja üks aina leemendavamaks
muutuv meeskodanik sirutavad ja painutavad klaverihelide
saatel kogu hingest.

Mõni mees puhkas une
hõlmas nii, et oli traksepidi pükstega ukselingi
külge riputatud.

Bachi loomaaed
Sirutatud saab lausa sellise
hooga, et terve lavapõranda
tolm keerleb prožektorite valgusvihus lae poole. Keerleb ka
publiku ninasõõrmetesse ning
kutsub esile mõned närvilised
köhatused.
Lavapõranda konditsioon
muutub veelgi meeleolukamaks, kui ainsal meeshingel
võimlustrenni käigus olemine
kuumaks kipub. Vaesel härral
voolab nüüd vaevahigi lisaks
näole ja kaelale juba mööda

BUSSI RENT alates 50€ päev

Citroen Jumper (2014) • 9 kohta • püsikiirushoidja
diisel • 8,8 l/100 km • 110 kW
USB • AUX • konditsioneer
istmed reguleeritavad • kõrge

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

trikood hooga aina allapoole.
Kostuvad üha kiiremaks muutuvad hingeldused ning publiku südames süveneb mure
tantsuvirtuoosi tervisliku seisundi pärast. Peas meenutan
minagi esmaseid elustamisvõtteid, kui rähkleval esinejal
viimane hing väljutatud peaks
saama.
Teatavasti meeldib naistele
mehi mõnuga kiusata, nii saab
vatti ka meestantsija. Ilmselgelt vastu tema enda reaalset
soovi käristatakse ühel hetkel mehele selga valge jänese
täiskostüüm. Higi voolamine
peatatakse ning suunatakse
meeleoluka loomakostüümi
pehmesse sisemusse.
Tantsukava naljakaima
stseenina toon välja kolme
esineja ilmumise publiku ette
kaunistatud erinevate loomapeadega. Imetleda saab kollast
tibu, pruuni karu ja roosat põrsast. Pähe tükib küsimus, kas
härra Bach lõigi fuuga metsaja koduloomade vahvast kooslusest.

Ühtlane väänlemine
Kriitikanoodi saadan teele
tantsijatele mitteomase kehvapoolse rühi eest. Olles publiku
teravdatud tähelepanu all peab
tantsija kehahoiak selle ikka

välja ka kandma. Seekord jäi
mulje, nagu osa grupist tšilliks
küladiskol ja tegeleks niisama
cool olemisega.
Oodates lavale kulminatsiooni, peab üsna pika ninaga
jääma. Suvelaagri võimlemisring muudkui kestab ja kestab ning oodatud intriigi loo
juurde ei teki. Korraks juba
võtab pilgu teravnema, kui
kõige kaunim ja noorem tantsijatar ainsa mehe lähedusse
imbub. Pilk nüristub kahjuks
sama kiirelt, kuna oodatud
vaheseiklust hommikuvõimlemisele ei järgne. Mees jääb
äraootavalt lavale edasi seisma
ja noorik perutab teadmata
suunas minema.
Omapärase lahendusena
näeb etenduses publiku kaasamist ühte stseeni. Nimelt astub igatseva pilguga meeshing
publikutoolide vahele ning
asub ühe väljavalitud naise
kätt silitama. Minu suureks
üllatuseks kannab naine ootamatu rolli ilmekalt lõpuni
ning vaatab tantsijale siiralt ja
sõbralikult silma. Pean tõdema, et kogu etenduse jooksul
on see enim liigutanud hetk.
Muul ajal võis tunda tantsijate nägudel justkui sunnitöö
ilminguid.
STEN SANG

AS Salvest soovib palju õnne
kõigile töötajatele
ettevõtte 70-nda juubeliaasta puhul
ja ootab oma endisi staaþikaid töötajaid
osalema juubeliaasta tähistamisel.
Info ja registreerimine tel 740 8617 kuni 10. maini.

ARMASTUS
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Uuno Kivilinnast

erootikakauplus

Humoristid, pidage piiri
Vahel võib nali ikka väga
labane olla ja selle ohvrile omajagu haiget teha.
Olen küll ka ise lõbus krutskivend ja heast huumorist alati lugu pidanud, aga see jama,
mis mulle viimastel nädalatel
korraldatud on, on ületanud
igasugused piirid. Peategelased on loomulikult samad, kes
varasemateski pajatustes.

Müstiline Ülla
Esimesed laksud sain sisse
niinimetatud naljapäeval, 1.
aprillil. Avastasin telefonist
kaks sõnumit kelleltki Üllalt.
Kaks suksutatud daami on
küll kandnud Ülle nime, kuid
see tegelane tundus mulle
täiesti võõras. Siiski läksin
väga elevile – tekkis ju võimalus, et leian sedasi oma elu neljanda armastuse. Kaks praegust sõbrannat kipuvad end
juba ammendama.
Esimene SMS kutsus mind
kella 16ks Anne tiigi äärde
kohtingule (meenutagem siinkohal, et just sealt pani varas
Tiiu aastaid tagasi minu kalli
elektrirolleri pihta). Ülla pidin
ära tundma kollase jope järgi.
Tegusa töömehena ei jõudnud
ma aga seda kirjutist tähelegi

panna, kui oli juba saabunud
järgmine: „Mats jääb ikka
matsiks.“ Kui proua mind
tõesti ootama pidi, on see väide muidugi õigustatud, aga
alljärgnevatel põhjustel usun,
et keegi tõmbas mind lihtsalt
haneks. Telefonitsi kätte ma
Üllat enam ei saanudki.
Nagu sellest nörritusest veel
vähe oleks, laekus samal päeval ajalehe toimetusse e-kiri
väidetavast 1,006-kilogrammisest Omnivalt saabunud pakist
märksõnaga „Uuno Pungarile“.
Postkontoris ei teatud sellest
muidugi midagi ja teenindajad
said väljamõeldud meiliaadressi
üle korralikult naerda.
Sellise alatusega võiks hakkama saada kolm kahtlusalust.
Et aga kaks pruuti arvutit kasutada ei mõista, siis küllap on
asja taga ikka seesama õel eksnaine Merike, kellega endiselt
majanduslikel põhjustel koos
elan. Kuid pettumusega mulle põhjustatud kannatused ei
piirdunud.
Vahepeal jõudsid meie suhted juba enam-vähem normaliseeruda. Alles hiljuti palus
proua mul teleka korda sättida
– naise mõistus ju tehnikast
üle ei käi. Hiljem aga hakkas
õiendama, kui keldrist tulin, et

suitsu- ja õllehais käib üle pea.
Esiteks ei puutu see temasse ja
teiseks oleks korrektne kasutada sõna „lõhn“. Haiseb sõnnik.

Laaneti jälgedes
Kiusu ajamine jätkus sellega,
et eksnaine peitis teleripuldi ära,
et ma mõnusalt reede õhtut veeta ei saaks. Siis vihastusin lõplikult ja põrutasin, et kui ta ikka
sõda tahab, siis seda peab ta ka
saama. Seadistasin telekasisendi
ümber – piinelgu nüüd! Kui ma
tema jaoks mitte keegi pole, siis
ei pea ma teda ka abistama.
Uskumatu, aga Merikesel
jagus kurjust veel üheks vastusammuks. Pikutasin juba oma

5

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

toakeses, kui uksele koputas
politsei! Olin trussikute väel,
kus jalge vahel väike lõhegi
laiutas, kuid sellest hoolimata
sunniti mind oma kodus puhuma. Tuli jah 0,38 promilli,
aga mis see mehele teeb? Politseinik seletas, et peretülidele
peavad nad ikka reageerima,
ja pakkus lohutuseks huulikut
mälestuseks. Vastasin samamoodi nagu mind näruse šokolaaditahvliga ära osta üritanud Kalle Laanetile: kinkigu
see oma naisele.
Kui kord juba viltu vedama
hakkab, siis nii vist jääbki.
Tundub, et seadusesilmad jäid
mind ukse taha luurama, et
kauboile, keda nad enda sõnul
ajalehest hästi mäletasid, ikka
ära teha. Kui hommikul turule värske toidukraami järele
suundusin, sain 200 meetri
kaugusel kodust purjus peaga
rattaga sõitmise eest 20 eurot
trahvi. Seekord oli sarves muidugi juba oluliselt rohkem promille kui 0,38, aga keda ma seal
taarudes siis segasin? Oleksin
kellegi surnuks sõitnud või?
Inspektor soovitas mul protokolli kirjutada, et kahetsen,
sest muidu oleks karistus veelgi karmim olnud. Tegelikult ei
kahetse ma mitte midagi.

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

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

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

EHITUS

CINAMON
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!

MATERJAL
Kruusa, liiva, killustiku ja mulla
müük. Tel 505 7316.

29.04–4.05 kell 13.30, 16.45,
19.10; 5.05 kell 13.30, 19.10
Päevad, mis ajasid segadusse

Korterid, majad, majaosad

MüüaTartus
ehituslik
saematerjal
ja maakonnas.
(pruss 3 Aitame
m 140 €,
laud 3-6 m 130
kinnisvara
€, pruss
4-6 m 160
€). Asukoht
müümisel
ja üürimisel.
Rõngu,
1,5 tm
koju
Meelis
Karu,
teltoomise
511 5949võimalusEne
Tartu
piires.
1783.
Lina,
tel Tel
504518
8379

30.04–1.05 kell 10.40 Kaks
kamraadi ja kaval mäger
30.04–1.05 kell 11.15 Zootopia

Šokolaad

29.04–5.05 kell 15.45 Boss

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

29.04–5.05 kell 12.15, 17.30
Džungliraamat

Akende ning uste remont ja
hooldus. Tel 5698 1284.

29.04–5.05 kell 14.30 Tundekeeled

Betoonpõrandad, vundamendid, plaatimistööd. Tel 5634 5782.

29.04, 1.–4.05 kell 22.30;
30.04, 5.05 kell 22.20 Kriminaal

EDISON

29.04–4.05 kell 19.30; 5.04
kell 16.30 Ekipaaž

5.05 kell 21.30 Randal & Üllar
Kärt

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

29.04–5.05 kell 15.10, 21.15
Kütt ja kaks kuningannat

GENIALISTIDE KLUBI

29.04–4.05 kell 12.30, 13.45,
16.30, 19, 22; 5.05 kell 12.30,
13.45, 16.45, 19.20, 22 Kapten
Ameerika: Kodusõda
29.04–5.05 kell 19.45, 22.10
Alt üles
29.04–5.05 kell 18 Šokolaad

5.05 kell 22 Kadri Voorand,
Mauno Meesit ja DaKooka
(Ukraina)
6.05 kell 22 Põhja Konn ja
Hõbe
7.05 kell 20 Gorõ Lana ja
5Loops
JAANI KIRIK
29.04 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund,
esineb Elke Unt (orel)
KARLOVA TEATER

5.05 kell 22.30 Enne kui ärkan

7.05 kell 19 Kaunimate Aastate Vennaskond: Kaunimad
lõunamaised laulud

30.04 kell 22.30 Green Room

ROCK & ROLL

5.05 kell 20 Neetud naabrid 2

KONTSERT
BIG BEN PUB
29.04 kell 21.30 Ly Kätman
30.04 kell 21.30 Robert John
son

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

Ennustuste tellimine,
ka kirjalikult:
ennustus.ee

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

Arvuti algõppe koolitus Tartus.
Algus 19. mai. Hind 35 €. Info,
registreerimine tel 742 8000.
Emajõe Keeltekool: uued
kursused mais.
Tel 740 4050, info@emajoe.ee,
www.emajoe.ee.

KINNISVARA MÜÜK

29.04., 1.–4.05 kell 22.20 Häving

29.04, 2.–5.05 kell 11.30,
13.15, 15.20; 30.04–1.05 kell
10.30, 11.30, 13.15, 15.20 Hundid ja lambad

KOOLITUS

742 0240 • www.robinson.ee

30.04–1.05 kell 11 Kung Fu
Panda 3

29.04–5.05 kell 17.15, 20.15
Hr Õige

Vundamendi soojustamine,
kaevetööd. Raudkäpp OÜ,
tel 5568 2671,
raudkapp@gmail.com.

NÄITUS
ANNELINNA RAAMATUKOGU
kuni 30.04 Haapsalu fotoklubi näitus Linnurahvas
KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU
kuni 30.04 Lea Libliku maalinäitus Tuul mängib lillelõhnaga…
kuni 3.06 näitus Üks vana
„Tuuletallaja“ Kitzberg
kuni 3.06 Rukkilille lasteaia
laste loovtööde näitus Juba
linnukesed

29.04 kell 21 Metsatöll

kuni 17.05 Siret Rootsi tindi
pliiatsijoonistuste näitus Lugu

30.04 kell 21 Super Hot Cosmos Blues Band

kuni 17.05 näitus Peegel
karikaTUUR

TARTU JAZZKLUBI

kuni 21.05 näitus Öö lõhnab,
vihma sajab: Tartu kevadkontserdid 1978–1988

29.04 kell 21 Hedvig Hanson
& Andre Maaker
30.04 kell 21 Sven Kullerkupp
4.05 kell 21 Jam Session

kuni 21.05 raamatunäitus
Richard Roht - 125

Fassaaditööd. Katusetööd.
Tel 516 6152, info@ramest.ee.
Ivari Ehitus OÜ teeb ehitus- ja
remonditöid, ka väikeseid.
Katused, fassaadid, saunad. Tel
5885 5341, Ivar.
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.
Kütte- ja ventilatsioonitööd.
Tel 5660 1567.
Miniekskavaatori rent ja kaevetööd. Tel 511 5786,
www.miniekskavaator.ee.
Reiem Grupp OÜ pakub järgnevaid teenuseid. Treppide ehitus,
renoveerimine, vundamenditööd, müüriladumistööd, kipsitööd jne. Tel 558 9911, www.
reiemgrupp.ee.
Sanitaar- ja kapitaalremont, ka
elektri- ja torutööd. Ehitus- ja
lammutustööd. Garantii. Tel
5837 2544.

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU

6.05 kell 20 Andy Fite & Helin-Mari Arder

kuni 30.04 Saare rahvamaja
käsitööringi lapitööde näitus

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

29.04 kell 20 Billboarding

4.05–2.06 Kristel Mägedi
maalinäitus Loomata maailmad ja loomad

Tänavakivide paigaldus ja
müük, puit- ja võrkaedade ehitus, haljastustööd. Tel 5361 3091.

6.05 kell 20 Ingrid Rabi &
Marvin Mitt

kuni 20.60 fotonäitus Kevadine pööripäev

Tänavakivide paigaldus ja parandustööd. Tel 5593 6336.

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.

Sõbra Pesumajas

KÕIK KALTSUVAIBAD mais
soodushinnaga 2,5 €/kg
JOPEDE puhastamine al. 5 €

E – P kl 8 – 20
PESUMAJA Sõbrakeskuse sisehoov,
Võru 55f. Buss nr 4.
Tel 5303 0974
PESUTUBA

KEEVITUSTEENUS
• malm
• alumiinium
• roostevaba

KÜTE

2-toal heas korras korter (2/5,
47,4 m², rõdu, läbi maja) omanikult. Tel 5554 0831.

Korterid, majad, majaosad
Tartus ja maakonnas.
Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel.
Kai Persidski, tel 5190 3394
Gert Suik, tel 515 3773
742 mug
0240 korter
• www.robinson.ee
3-toal
Aardla

136 (üp 66,4 m², 5/5, eh 1979,
paneelmaja, E, rõdu, heas korras,
59 900 €). Kutseline maakler Sirle
Uiga, tel 526 4198, 780 8685,
www.aadlivillakv.ee
Maja aastaringseks elamiseks
Maarjas Tabivere v (krunt
4251 m², 4 tuba, 27 500 €).
Tel 5804 0621.

5.05 kell 21 Ingrid Hagel

VILDE

Kinnisvarateenused aastast 1997

Ehitus, remont, aiamajad,
terrassid. Pikaajaline kogemus.
Tel 5622 9840.

LINNARAAMATUKOGU
kuni 14.05 näitus Raamat
ühendab: UNESCO kirjanduslinnad Edinburgh ja
Dublin

Tel 7 420 240
5664 0706
www.robinson.ee

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

KINNISVARA OST
1-2-3-toal korter või majaosa
Tartus või maal. Võib vajada
remonti. Erki, tel 504 0334.
1-2-toal kapitaalset remonti
vajav korter Tartus. Kiire!
Tel 56 503 503, Marko
Keskküttega korter Tartus. Tel
5681 1160.
Metsakinnistud (ka läbiraiutud),
põllumaa ja raieõigus. Metsakinnistute ost ka koos hoonetega, hüpoteegiga, looduskaitsealadega ja kaasomandiga. Tel
523 4445.

ÜÜRILE ANDA
Ahik korter Elvas (II k, 2 tuba, 2
kööki, dušš). Tel 5380 1901.

ÜÜRILE VÕTTA
Soovin üürida 1-toal mug korteri
Tartus omanikult. Tel 5323 2530.

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!

Erinevat sorti kvaliteetsed küttepuud veoga. Tel 529 2305,
734 9800, www.kasumetsa.ee.
Kaseküttepinnud (pikad ja
tükeldatud). Tel 5662 5014.
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.
Küttehall müüb kvaliteetset
puitbriketti, pelletit ja kütte
klotse. Hinnad soodsad. Tel
5687 8223, www.kuttehall.ee.

REKLAAM
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Kuuluta siin!
Küttepuud. Vedu tasuta. Tel
5683 3404.
Müüa küttepuud (lahtiselt,
kottides, kuivad, märjad).
Tel 504 6111.
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

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

MÖÖBEL
Mööbli komisjonimüük
Puiestee 114. Avatud E-R 9.30-17,
L 10-15.

OTSIN TÖÖD
Naine otsib tööd koristajana. Tel
5344 5490.
Naine otsib tööd nõudepesijana. Tel 5344 5490.
Plekksepp (üle 20 aasta kogemusi, oma tööriistade ja transpordiga) ootab tööpakkumisi. Tel
5563 9390.

Lisateenimise võimalus kontoriruumide koristajana Reolas
õhtuti ca 17-19. Tel 5823 0411.

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

RIIDED
Jõe butiigis 29.04 uus kogus
kasutatud naiste- ja meesteriideid. Soola 10 (avaturg), E-P 9-17.

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

VÄIKEBUSSI
rent al 50€ päev
Citroen Jumper (2014)

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

9 kohta, püsikiirushoidja

info@aurel.ee • 511 6923
aurel.ee/buss Rendiauto
Elektritööd! Vajadusel tuleme
välja 24 h ööpäevas, hinnad
soodsad! Tel 513 7844.

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

FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.
Fotograafiteenus, fotomaterjali ja koduvideode digitaliseerimine. Tel 5808 4419,
fortiusfoto@gmail.com.

HAUAPIIRDED VAASID PINGID

Armin Puit OÜ valmistab eritellimusel puidust uksi ja aknaid.
Tel 529 5312,
arminpuit@gmail.com

Kasutatud raamatute ja heliplaatide ost, ka nõukogude
perioodist. Tel 734 1901.

Soodne fekaalivedu (ka L ja P,
24/7) Tartus ja Tartumaal. Tel
5340 2060.

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

Soodne fekaalivedu.
Tel 5382 8791.

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

Tasuta kodumasinate ja vanaraua äravedu. Veame ka muud
kila-kola. Tel 5386 9008.

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

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

Uus vann vanasse vanni, garantii 3 a. Lisainfo tel 503 1943,
www.vannvannis.ee.
Vedu ja kolimine, ka klaverid,
utiliseerimine, laadijad.
Parim hind. Tel 553 7638,
kiiredkolijad.ee
Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.

Rakke- ja salvkaevude puhastamine, süvendamine, kaevamine ja remont. Tel 5638 1774.
Hauakivide ja plaatide valmistamine. Tel 5691 7488,
www.kiviraie.ee

Reisijate vedu kuni 20-kohalise
bussiga, hinnad km võrra soodsamad. Tel 5693 3682.

Invatransportteenus - transport ratastooli ja raamiga. Suno
OÜ, tel 5849 4588.

Salvkaevude kaevamine,
puhastamine, süvendamine
ja remont. Vajadusel ülemiste
rõngaste vahetamine ja kaevupealsete ehitus. Üle Eesti.
Tel 557 4792.
San-tehnilised ja elektritööd.
Ummistused, veeavariid, boilerid, potid, kraanid jne.
Tel 5621 7955.
San-tehnilised tööd.
Tel 5660 1567.
Septikute müük ja paigaldus.
Tel 5757 0202, e-post erlend@
eestiseptik.ee.

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

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

Plaanid kolida või said päranduseks korteri? Ostame üleliigse
vanakraami/raamatud.
Tel 5649 5292.
Raamat „Oikumeeni äärel“.
Tel 551 3576.
Raamatute ost Tartus ja Elvas.
Pakkuda võib kõike. Tulen ise
kohale, raha kohe kätte!
Tel 5649 5292.

VABA AEG

Veotakso. Tel 501 5312.
Veoteenus väikekalluriga (2 t).
Tel 515 1950.
Veoteenused, kolimisteenus,
kaubatransport, kaubiku rent
(ilma juhita). Tel 5623 3867.

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

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

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

Katusepesu ja värvimine,
samblatõrje jpm. Sunluna Trade
OÜ, tel 5565 0673,
info@sunluna.ee.
Kellassepp Annelinna keskuses.
Ehte-, prilli- ja
kellaparandus.
Patareivahetus
vaid 3,50 €!

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

Ostan vanavara, pakkuda võib
kõike. Tel 513 2251.

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

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

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

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

Ohtlike puude raie, puude
hooldus ja okste hakkimine. Tel
5664 1413, info@treeservice.ee.

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

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

Siseviimistlus- ja remonditööd.
Ka väiksemad paigaldus- ja parandustööd. Tel 5606 4572.

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

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

Sõbra pesumaja pakub tööd
abitöölisele mai-september. Tel
5303 0974.

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

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

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

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

Akende ning uste remont ja
hooldus. Tel 5698 1284.

Kvaliteetne hobusesõnnik 80
l kottides ja multš. Transport
tasuta. Hind 4-5 €. Tel 5631 5129.

Septikute, reoveemahutite,
kaevupumpade müük. Otse
tootjalt! Kõikidele oma toodetele
pakume paigaldustöid.
Tel 5306 5322, info@reovesi.ee.

TEENUSED

Sõbra pesumaja otsib autojuht-teenusepakkujat. Tööaeg
9:00-14:00. Tel 516 5527.

PÕLLUNDUS

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

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

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

Pakkuda tööd aiatöölisele
mai-september, 1 kord nädalas.
Sobib pensionärist aednikule või
aiandusharrastajale. Tel 516 5527.

Õmblejale või õmblusettevõttele anda tasuta rendile ruumid
kaubanduskeskuses.
Tel 503 0367.

OST

Kändude freesimine.
Tel 5346 1476.

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

Marjade, puuviljade ja aedviljade müüjale Tartu väliturul
suvehooajaks. Tel 5916 4545.

Toateenijale Kantri hotellis
(võimalik ka osaline tööaeg). Tel
524 0715.

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

Korstnapühkija Tartus, maakonnas, naabermaakondades.
Ametlik akt. Järjekord väike. Tel
5191 6605.

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

Abitöölisele hooajatöödeks
Reolas. Tel 501 6527.

AS Sadloy võtab tööle autoremondilukksepa (võib ka hooajaliselt). Tel 5345 3499, sadloy@
sadloy.ee.

www.tartuekspress.ee/kuulutused

Müüa toidukartuleid „Laura“ ja
„Rosagold“ kojutoomisega. Tel
5854 2272.

PAKUN TÖÖD

AS Finak (Tartumaal) pakub tööd
nelikanthöövli operaatorile ja
puidutislerile. Info tel 730 3465
või saata CV ira@finak.ee

Kuulutuse saab sisestada ja selle eest maksta aadressil:
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MÜÜK
Septikute paigaldus (septik
koos imbsüsteemiga) alates
1600 eurost. Tel 5670 6072,
info@akeron.ee.

Uus korvmööbel, kiiktool, stiilne (1950) kirjutuslaud, N. Espe
akvarell (1943), vinüülplaadikogu. Tel 747 3201, 5825 7101.

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

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

8

REKLAAM

Neljapäev, 28. aprill 2016

