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Citroen Jumper (2014) • 9 kohta • püsikiirushoidja
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6103/0404

98.-

6101/0404

6206/0404

108.-

“LITE Work” – soojadesse tingimustesse.
Loodud jahutama. Äärmiselt kergest,
hingavast ja kiiresti kuivavast kangast.

6202/0404

81.-

“RUFF Work” – raske töö püksid.
Loodud vastu pidama. Väga tugevatest
kuid elastsetest ja pehmetest kangastest.

98.-

“FLEXI Work” – liikumist nõudva töö jaoks.
Loodud mugavust tagama. Elastsest, tugevast ja ülimalt mugavast Cordura® kangast.

119.-

6904/8704

6902/8704

6905/8704

Uus tulevik!

81.-

74.-

Juba 40 aastat on SNICKERS Workwear pühendunud töörõivaste loomisele ja edasiarendamisele, olles
selles vallas teerajaja rollis. Tänu pikaajalistele kogemustele mõistab meie meeskond erinevate töövaldkondade vajadusi. Aja muutudes muutuvad ka töörõivastele seatud nõudmised. Otsustasime teha revolutsioonilise kannapöörde. Kaasaegne töömees vajab kaasaegset töörõivast. Lõime uue generatsiooni
tööriiete sarjad.

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
Maslovi 1

HAAPSALU
Ehitajate tee

PAIDE
Pikk 2

JÕGEVA
Tallinna mnt 7

TÜRI
Türi-Alliku
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TEADUSHIMU pani
põnnid taimi kasvatama
Mulla kullaga võrdsustanud teaduskonverentsil
üles astunud 1.-3. klasside juntsud selgitasid
publikule puust ja punaselt herne tärkamise
ideoloogiat. Saal kihas
ärevil rohenäppudest,
kes kibelesid oma kuldses mullas kasvanud
taimi tutvustama.
Tartu ülikooli muuseumi
haridusprogrammide kuraator Annika Pindis andis muuseumi loodud ekstravagantse
Hullu Teadlase korraldatud
konverentsil "Muld kui kuld"
osalejatele hea hinnangu: "Silmapaistvaid ideid ja katseid oli
uurimistööde tegijatel sel aastal väga palju. Õpilased pidid
kuue nädala jooksul kasvatama vabalt valitud taimi erinevates kasvukeskkondades, näiteks soe ja niiske, külm ja kuiv,
soe ja pime."

Kohvipuru väetiseks
Paljud õpilased olid Hullu Teadlase antud ülesannet
edasi arendanud ja proovinud
kasvatada taimi hoopis liivas,
tuhas või lisades kohvipuru
mullale. "See näitab, et noori
õpilasi ja nende analüüsivõimet ei tasu alahinnata," väitis
Pindis. "Samuti näitas konverentsile registreerunud rühmade arv, et õpilastele meeldib

Marili Värska gümnaasiumist kasvatas võistluse tarbeks
päris oma põldoa. 
STEN SANG

kümne parima töö koostajate
seas esindatuna just väiksemate valdade koole. See näitab
ilmekalt, et info konverentsi
kohta on lõpuks suurtest keskustest kaugemale jõudnud,
sest maakoolide kaasamine on
üks Hullu Teadlase eesmärkidest.
Tuleb lahti saada erinevate
Õpetajate taerialadega seotud stereotüügasiside toimupidest, näiteks et IT või füüsika nule on kuraatori
sõnul olnud poon pigem noormeeste eriala.
sitiivne. Pedaise katsetada ning uurimus- googid leiavad kohustusliku
likul õppel põhinevad prog- kooliprogrammi kõrvalt aega
rammid ja tegevused on väga innustada oma õpilasi eripropopulaarsed noorema koo- jektides osalema. See aga eeldab lisatööd ja -kohustusi.
liastme seas."
Rühmade juhendajad said
Pindise sõnul tundus iga töö
omapärane ja läbiviidud katse- meeskonnalt tuge uurimistöö
tega oli vaeva nähtud. Naisel vormistamise teemadest kuni
transpordiga abistamiseni.
oli hea meel näha viieteist-

MÜÜA Ford C-Max 1,6

Teaduse populariseerimise
põhjuseid nägi Pindis proosalisena: "Oleme kõik seisnud 9.
ja 12. klassi lõppedes teeristil

AS Y
LO
SAD

Esmane reg: 2004
Läbisõit: 122 000 km

1650€

bensiin, manuaal, elektriaknad,
konditsioneer, talve ja suverehvid

Tel 505 4018.

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

www.sadloy.ee
www.pkp.ee

ILA

Annan soodsa
hinnaga ära
väheäraaetud
lahingratsu,
kes sünnist saati
üht perenaist
ustavalt teeninud.
Mõned mõlgid
ja lahinguarmid
ainult lisamas
väärikust.
Osavate kätega
omanik saab nii
väikse kulu ja
mõõduka
vaevaga
tubli pereauto.

Valikute meres

RAV

1650€

Head tagasisidet said selle aasta jaanuaris toimunud Hullu
Teadlase ja õpilaste kohtumised Skype‘i vahendusel. Eesti koolid on naise kinnitusel
tehnikaga hästi varustatud
ning õpetajad toetavad ideed
jätkata uurimistööde tegijatega kohtumisi veebi vahendusel
järgmiselgi õppeaastal.
Pindis soovib järgmisel teaduskonverentsil näha veelgi
suuremat osalejate arvu ja kaasata sel aastal kõrvale jäänud
maakonnad. Hetkel seadis piirangud Hullu Teadlase koduks
oleva Tartu ülikooli muuseumi
valge saali mahutavus. See annab korraldajatele mõtteainet
järgmisteks aastateks, kui osavõtjate arv peaks kasvama. Seekordne konverents oli Pindise
hinnangul töömahukam kui

esimene analoogne ettevõtmine, Tartumaa koolidele peetud
"Imeline ilm". Kõige rohkem
aega kulus kuraatori sõnul logistika korraldamisele Hullu
Teadlase ja õpilaste piirkondlikel kohtumistel.
Tuli arvestada vahemaade ja
vaheaegadega, et kõik huvilised
saaksid soovi korral teadlast
ennast näha ja temalt uurimistöö koostamisel abi küsida.
Kogu vaeva kaalub aga üles positiivne tagasiside ja energia,
mida lastega kohtumine ja nende tööde lugemine meeskonnale annab. Tihtipeale saab laste
mõtetest ja arvamustest alguse
mõni uus Hullu Teadlase koolitund või projekt.
Uurimistöö kirjutamine
rühmatööna parandab kuraatori sõnul laste koostööoskust.
Paljud lapsed kinnitasid tiimile piirkondlikel kohtumistel,
et nemad tahavad suurena
teadlaseks saada. Hullu Teadlase ettevõtmiste populaarsust
näitab ilmekalt õpilaste arv,
kes koolikülastuste ajal soovisid Teadlasega pilti teha. Korraldajateni jõudvad vahetud
emotsioonid ja rõõmsad näod
annavad samuti tunnistust
kordaläinud üritusest.

BETOONI

ja mõelnud tulevikule. Paljude
erialade puhul ei jõua vajalik
info tööturul otsuse tegijateni
õigel hetkel."
Nii ongi noortele vaja varakult tutvustada erinevate valdkondade võimalusi. "Ülikooli
jaoks on oluline tegeleda mitte
ainult koolilõpetajate, vaid just
nooremate õpilastega. Saame
neile tutvustada teaduse võimalusi ja aidata leida südamest
meeldiva ala," rõhutas Pindis.
"Sellisel moel kasvatame endale järelkasvu tudengite näol."
Kuraator tunnistab, et Eesti
teaduse rahastamisel on kitsaskohti ning professorid on
sunnitud igapäevast leiba teenima mõnel teisel ametipostil
ja tegelema oma teadustööga
teise ameti kõrvalt. Naise sõnul tuleb lahti saada erinevate
erialadega seotud stereotüüpidest, näiteks et IT või füüsika
on pigem noormeeste eriala,
ning tuua rohkem tütarlapsi
reaalainete juurde ja julgustada neid seda teed valima.
Pindise kinnitusel on samas
juba praegu näha, et ühiskonnas ja teadusmaastikul on hakatud tegema samme, et seda
kuvandit muuta. Edasiviiva
jõuna nägi naine erinevate teadust populariseerivate asutuste
suurenevat koostööd koolidega. Koolijuhid ja õpetajad vajavad lihtsalt julgustamist uutest
algatustest kinni haaramiseks.
STEN SANG

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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LUGEJA KIRI

Kurikuulsas Päeva pargis hakkavad peagi õitsema kirkad kinnisvaraõied. 

KARLOVA SELTS

Ülesõit jääb
unistuseks

Rain Kesperi
tee-ehituse spetsialist
Mesika-Lemmatsi tänavate raudteeületuskoha ehitust ei tule,
Eesti Raudtee ei andnud selleks luba. Raudteefirma põhjenduste
kohaselt on soovitud
paigas 850-meetrisel
raudteelõigul praegu
jalakäijatele olemas
kolm ametlikku ületuskohta: Aardla tänaval,
sellest Valga suunas liikudes 130 meetri kaugusel Raudtee tänaval
ja viimasest omakorda
720 meetri kaugusel
Tamme tänaval. Mesika-Lemmatsi joon jääb
Raudtee ja Tamme ülekäigukohtade vahele ja
nimetatud piirkonnas
ületatakse praegusel
ajal raudteed sageli selleks mitte ettenähtud
kohas.
Eesti Raudteele tekitab muret, et Raudtee
tänava äärde kergliiklustee ja vähem kui
kilomeetrisele raudteelõigule neljanda
ülekäigukoha kavandamisega tekivad täiendavad ohuallikad ehk
olemasoleva olukorraga võrreldes suureneb
õnnetusjuhtumite toimumise risk. Seetõttu
on nad jätkuvalt seisukohal, et sellele lõigule
täiendavat ülekäigukohta mitte planeerida.
Kusjuures täiendavate
ülesõidu- ja ülekäigukohtade mitte rajamist
ja olemasolevate vähendamist eeldab riigi
raudteevaldkonna ohutuspoliitika. Loodame
mõistvat suhtumist.
Allikas: Tartu LV

Mai
lõpuni
AKNAD
kuni

LAUSEGA
Rahasadu noortele
Eesti Noorsootöö Keskuse
korraldatud avatud noortekeskuste projektikonkursile
laekunud Tartumaa projektidele eraldati ühtekokku
23 420 eurot, mille eest lubatakse ellu viia mitmeid
põnevaid noortele suunatud
sündmusi ja ettevõtmisi ning
soetatakse moodsat tehnikat.

Kas selle aasta tööde
plaanides on Mesika-Lemmatsi tänavate raudteeületuskoha
ehitamine? 2016. aasta
eelarvest konkreetset
rida ei leidnud.
Silver Sahku

Kümme aastat pargisaagat lõpusirgel
Linnavolikogus vastu
võetud Päeva pargi detailplaneering tähendab
aastatepikkuse kemplemise käigus habeme
ette kasvatanud menetlusprotsessi lõppu ja
linnaosaseltsi suuremat
haljasala ette nägeva
unistuse purunemist.
Päeva 1, Tähe 8, Tähe 10 ja
Pargi 15 krundi ehk rahvapärasemalt Päeva pargi detailplaneeringu menetlus algatati
juba mais 2005. Siis kehtis veel
1999. aastal kehtestatud linna
üldplaneering, mis määras selle maa-ala sotsiaalmaa juhtfunktsiooniga alaks, aga 2005.
aasta oktoobris vastu võetud
üldplaneering nägi alal juba
ette väikeelamumaa ja osaliselt
ka korruselamute maad.

Maavanema otsus
Samal ajal asuti koostama Karlova miljööväärtusega
hoonestusala kaitse kasutustingimusi, mis jõudsid kehtestamiseni 2010. aastal. Kuna
tolleaegses teemaplaneeringus
oli krundil suurem pargi- ja
väiksem hoonestusala, siis kaebasid kruntide omanikud linna
kohtusse, kus ka õigus saadi.
Sisuline menetlus läks uuesti
aktiivsemalt käima 2013. aastal. Mullu peetud avaliku väljapaneku käigus laekus linnale
ettepanek Karlova seltsilt, mis
nägi põhiosas ette, et ikkagi
muutuks proportsioon pargi

-65%

Kehtib, kui
tellite korraga
aknad,
aknalauad,
paigalduse
ja sisepalede
taastamise.

Järelmaksuvõimalus kuni 6 kuuks (intress 0%)
Palju eri mõõdus valmis aknaid laos!
Aleksandri 1-4, TARTU
aknaari@city.ee
Tel 736 6886,
www.aknaari.city.ee
5645 2502, 501 6158

ja elamumaade vahel pargiala
kasuks. Paraku seda arvesse
ei võetud ja ka maavanem andis omavalitsusele siin õiguse. "Kuna alal on kolm eraldi
omanikku, siis Karlova seltsi
ettepaneku kohaselt oleks üks
neist kaotanud kogu oma ehitusõiguse, üks rohkem kui pool
ehitusõigusest ja see tuleks
kompenseerida siis kolmanda
omaniku kruntidel, mis ilmselt
ei ole reaalne," selgitas sotsist
abilinnapea Jarno Laur.
Teisalt pärssis linna võimalust
seltsile vastu tulla soov hoida
karlovalikku käekirja Pargi tänava mõlemal poolel. "Kui omandistruktuur olnuks teistsugune,
möönan, et olnuks võimalik
kompromisslahendus suurendada pargiala ja anda kompensatsiooniks rohkem ehitusõigust
järelejäänud hoonestusalale,"
sõnas ta. Soov hoida linnaosa
omapära jättis aga mänguruumi
majade kõrguste osas ahtaks.
IRLi esindaja Jüri Kõre tõdes
samas, et ei mõista, kuidas ei
oleks seltsi ettepanekut järgides
olnud võimalik säilitada karlovalikke planeerimis- ja ehituspõhimõtteid. "Minu arusaamise järgi on karlovalik põhimõte
kvartaalne hoonestus pluss iga
kinnistu on eraldi piiritletud
kinnistu," lausus ta. "Planeering meenutab küll rohkem annelinlikku vabaplaneeringut."
Lauri väitel käib jutt ennekõike hoonete mahtudest.
"Lahendust iseloomustavad
suhteliselt väikese ehitusaluse

pinnaga kortermajad, kõrgused
on võetud üle tänava Pargi tänava olemasolevast hoonestusest ja see peakski looma sellise
ühtse miljöövälja," rõhutas ta.

Liug jääb ära
Isamaalise Tartu Kodaniku
rahvasaadik Merle Jääger tundis muret eeskätt selle pärast,
kas lastele tulevasse parki kelgutamise ruumi ka jääb. "Seal
on see hea nõlvak ja ma tean, et
kelgutatakse," selgitas ta.
Avalikku nõlva Lauri sõnul
paraku siiski ei ole. "Avalik haljasala on Tähe tänava ääres.
Sealne nõlvsus ei ole liiga suur,
ta küll mingil määral eksisteerib, aga pigem me näeme seal
sellist üpriski linlikku väikest
parki, mis pakub aktiivset võimalust igapäevaselt toimetada," täpsustas ta.
Aktiivsemad karlovalased
verivärskest planeeringust vaimustuses pole ja võimatu pole
ka järjekordne kohtutee, sedapuhku Karlova seltsi poolt. "13
korruselamut sellele pinnale on
minu meelest palju, samuti räägime järjekordse roheala kadumisest linna südames," sõnas
Helja Niinemäe. Terje Haidak
aga mainis, et parkimisega on
juba praegu suuri probleeme nii
Tähe, Pargi, Koidu kui Päeva
tänava rahval. "Ei kujuta ette,
mis nii suurte majade puhul
saab," ütles ta. "Üks parkimiskoht korteri kohta ei tundu selles piirkonnas olevat piisav."
KAUR PAVES
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3579

põnni lõi kaasa 34. Tartu
jooksumaratoni lastejooksudel.

Võõrale vemmalt
Reedel ründas Rüütli tänaval
võõras mees 21-aastast sookaaslast. Kannatanu pöördus
esmaabiks ja vigastuste fikseerimiseks traumapunkti,
löögikangelase aga toimetas
politsei esialgu kainenema.

üles seab. Praegu ei ole kogu
riigis ühtegi regulaarselt tegutsevat välikino.

87 säravat mõtet
Rahvas esitas järjekordsele
kaasava eelarve konkursile
87 ideed. Nüüd on ekspertide
otsustada, millised neist on
rahalisest, ajalisest ja tehnilisest aspektist sedavõrd teostatavad, et oktoobris peetavale rahvahääletusele lubada.

EMÜ surus õhku
Maaülikooli tehnikainstituudi
tudengid osalesid iseehitatud pneumosõidukitega ehk
suruõhu jõul töötavate hobikarti meenutavate masinatega Ungaris rahvusvahelisel
võistlusel "Pneumobil 2016",
kus konstruktsiooni kategoorias saavutati esimene ja
teine koht.

Alatskivile
aeglasemalt
Nordecon alustas ligi 10-kilomeetrise Koosa-Alatskivi
teelõigu ümberehitamisega,
mille käigus peab Kallaste
maanteel liiklemisel arvestama, et 850 meetri pikkustel
lõikudel võivad tekkida kuni
kümne minuti pikkused seisakud.

Ainulaadne välikino
Elektriteater alustas suvise välikino arendamisega
– tänavu teostatakse seda
rändkino vormis, mis end
erinevates linna paikades

SÄHVATUS

Veok rammis Opelit
8. mai õhtul põrkasid Võru
ja Väike-Tähe ristmikul kokku veok ja sõiduauto Opel,
kui veok sooritas vasakpööret reast, kus võis sõita vaid
otse ja paremale, ning riivas
manöövrit sooritades haagisega Opeli parempoolset
esinurka. Veoki juht otsustas
sündmuskohalt lahkuda ja
liikus edasi mööda Riia tänavat Valga suunas, mistap ootab politsei infot sündmuse
kohta telefonil 612 3000.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

ELU NAGU HOTELLIS: Küüni tänava "heas kohas"
saab kõigest 20 sendi eest sõbraga aega veeta hommikuni. 
FACEBOOK / MÄRGATUD24 TARTUS
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Palametsa
pajatused

Aadamapoegade vahelist õrnutsemist etendati naistemees Sten Sanga karmil hinnangul liigagi palju, kuid õnneks ei jäänud puudu ka heteroseksuaalsest erutusest. 

MARIS SAVIK

378.

Othello üllatab
homoerootikaga
Laupäeval Vanemuise
väikeses majas esietendunud draama "Othello"
ajab tõsised eesti mehed
laval üksteist kaisutama ja
suule musisid matsutama.
Kohati jagatakse meeste vahel õrnusi rohkemgi kui meie
kultuuriruumile kohane oleks.
Othello osas astub üles Jim Ashilevi Von Krahli teatrist ning
teeb tubli töö hullumeelse mau
ri kujutamisel. Noore sirge mehe
näitlemise kirglikkusest annab
märku koos kõlavate fraasidega
suust lenduv süljepritsmemeri.
Meenub inglise keele õpetaja
kaheksandast klassist, kellele
õpilased märkuse tegid: "Palun,
ilma vihmata..."
Emotsionaalne kõnemaneer
ajas allakirjutanu ees istunud
daamid itsitama. Nimetatud
reaktsioon kostus fraaside peale, mis ajakonteksti arvestades
tublisti modernsemaks on
tuunitud. 1604. aastal Shakespeare’i sulest üllitatud tragöödiale annab tänapäevasemaks
uuendatud tekst hea hingamise. Laval kõlavad nii mõnedki
vulgaarsused nagu perse, lits ja
hoor. Draama usutavuse huvides sulavad need lihtsama rahva sõnad kenasti üldise arvete
klaarimise suminasse.
Liis Laigna etendatud Desdemona mõjub sõna otseses

Head lapsevanemad!
2015. ja 2016. a. sündinud lastele on
Kultuuriministeeriumi tellimusel valminud
kinkeraamat “Pisike puu”. Raamatu saab
kätte Tartu Linnaraamatukogu
lasteosakonnast (Kompanii 3/5)
E-R 9-20, L 10-16 või lähimast harukogust.
Kaasa võtta lapse isikukoodiga dokument.
Info: www.luts.ee, tel 736 1390.

mõttes meeli erutavalt. Etenduse alguses annavad Othello
ja kaunitar üksteisele armuvandeid. Sõrmed limpsitakse
üle, sõrmused libistatakse paika ja legendaarse valge rätiku
all sosistatakse kuumad tõotused. Needsamad tõotused kostuvad kõlaritest mitmel korral
veel ning mõjuvad sügavalt.
Väga kummaline on keset
vaikust hakata kuulma aina
tugevamal häälel naisterahvast sosistamas: "Armastan
sind, armastan sind..." Isegi
kriitiku kõva süda heldib hetkeks ning näidend saab pluss
punktid nunnumeetril juurde.
Ent nunnumeeter langeb märgatavalt, kui armukadedusest
hullunud šokolaadipeig oma
valget mõrsjat hooraks kutsuma kukub.

Libekeelne sõber
Olles end eellooga kurssi
viinud, jäängi ärevalt ootama,
millal ometi vaene valge naine
hingetuks kägistatakse. Peaaegu juba koonduvad Othello
käed Desdemona õrna kõri
ümber esimese vaatuse lõpus.
Igaks juhuks lähengi infoletist
üle küsima, kas õige kägistamine alles tuleb ja etendus
ikka jätkub. Lubatakse kägistamisega jätkata.
Ühe huvitavama osa draamas
teeb Iagot kehastav läikiva pea

ja hullumeelsete silmadega Sten
Karpov. Üliveenvalt etendab
näitleja kõige odavamat ussikest, kes muudkui susib ja noolib pahandust oma positsiooni
parandamise üllal eesmärgil.
Äärmiselt nauditav on laval
jälgida, kuidas käib läbimõeldud intriigide punumine, lõksude üles seadmine ja samal
ajal ülisüütu näo manamine.
Kiirelt meenuvad hetked naiste
kollektiivis töötamise aegadest.
Teatavasti punutakse sealgi uskumatuid intriige oma võimu ja
prestiiži kinnistamiseks.
Üks etenduse tragikoomilisemaid stseene kätkeb endas
omapärast misjonäripoosi Iago
(Sten Karpov) ja Roderigo (Karol Kuntsel) vahel. Ühel hetkel
pahvatab kogu saal naerma,
sest meeste omavaheline naljategu meenutab rõivastesse
kammitsetud intiimakti. Peagi
härrad laval rahunevad, kuid
mitte kauaks. Mõne aja möödudes vahetatakse matsuvad
musid järgmiste noorsandide
vahel ning kriitiku meel muutub aina mõrumaks.
Taaskord koputan lavastaja
südametunnistusele – laval
valitsegu siiski aus võrdsus.
Kui noormehed on üksteisega pandud õrnusi jagama, siis
võib sama elemendi sisse tuua
ka daamide kavasse.
STEN SANG

ARMASTUS
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Uuno Kivilinnast

SOODNE RENDIBUSS
9 kohta
7 l/100
Alates 50 €/öp
Tel 505 4018

Eelista naabrinaist
Volbriöö jäi mul tähistamata, sest nõid on oma
naise näol niigi iga päev
kodus olemas.
Pärast korduvat politsei külaskäiku on meie suhted külmutatud ja rangelt majanduslikku laadi. Mina tema telekat
enam parandama ei hakka,
kutsugu spetsialist, näiteks
poeg. Ei tahaks küll kellegi
kohta halvasti öelda, aga oma
pojaks ma teda ei loe.

Igavlevad võmmid
Saan ka ilma naiseta väga
edukalt hakkama. Köögiski
olen rahalisele kitsikusele vaatamata tõeline meistrimees.
Alles soetasin omale kahe ja
poole kilose latika, mida mitu
päeva järjest järada saab, lisaks
palgapäeva puhul suitsuanger-

jat. See maksis küll 30 eurot
kilo, kuid mina oskan elada.
Enam ei luba moraalijüngrid
ju kuskil juuagi: ei toas, keldris
ega poes. Kogunesime jüngritega siis Kivilinna Konsumi ja
minu maja vahelisele maalapile, kuid sealtki said vaenlased
mu kätte. Mina joon ju aeglaselt ja kultuurselt, ei kulista
tervet pudelit korraga sisse.
Selle pika ajaga oli jõudnud
keegi jäle juba politseisse kaevata, et avalikus kohas pruugitakse alkoholi. No keda me
seal pingikesel intelligentset
vestlust aretades küll võisime
segada?
Õnneks sain õigel hetkel
minema ja päris teo pealt ma
vahele ei jäänud. Olen ju üsna
hiljuti (ebaõiglaselt) purjuspäi rattajuhtimise eest trahvi
saanud ja seega poleks mulle

ilmselt halastatud. Oleks ehk
kümneks päevaks istumagi
pandud. Mitte midagi paremat
pole meie riigi esindajatel siis
ajaga teha. Mul ei jagu selle alatuse kirjeldamiseks sõnu: politseinikke on selgelt liiga palju ja
mina koondaks neist pooled.

Heljut ei taha
Talveperiood hakkab läbi
saama ning olen taas aktiviseerumas naisterindel. Kõigil
huvilistel on endiselt kõik võimalused jaaniõhtu koos meediastaariga veeta. Kaks praegust pruuti on juba praegu ära
öelnud, et tahaks jaanitulele
ikka oma perega minna. Otsin
kedagi, kellel oleks aega minuga tantsu lüüa ja sõnajalaõit
otsida. Aasta tagasi sai suvepidu peetud joodiknaine Helju
pool, kes voodist väljagi tulla

ei viitsinud, kuid nüüd sooviks
midagi huvitavamat.
Nii et daamid, olen vaieldamatult proovimist väärt. Pean
kõigist õrnema soo esindajatest vägagi lugu – alles see oli,
kui tervelt viiele neist kodupoes jäätise välja tegin. Alguse
sai asi kahest prouast, kuid kui
juba viies mutt kuskilt kohale
vooris, palusin neil rohkem
kuulutust mitte levitada. Selliseid mehi ei jagu kauaks.
Tõsi, ainus, kes praegu mu
talenti on märganud, on reibas
naabrinaine. Olles lehest lugenud, kuidas mul oma naise
sabotaaži tõttu muusikahelide
nautimisega raskusi on, jättis
ta enda katkise maki mulle
ukse taha. Aga ei ole vist tehnikaseadet, mis minu kuldsetes
kätes ellu ei ärkaks – sama käib
naiste kohta.

Tartu Rendibuss

• Tallinnas • Tartus • Pärnus • Valgas • Võrus •

• Raplas • Rakveres • Viljandis •

Valik spordiriideid
naistele, meestele

-30%

Pakkumine kehtib 05.05.-01.06.2016 või kuni kaupa jätkub.

TEC köögitarbed
kliendikaardiga

-25%

Pakkumine kehtib 05.05.-01.06.2016 või kuni kaupa jätkub.

Lai valik, mõistlik hind!
www.magaziin.ee

AS,

6.-20. mai

TI

us.

Ega midagi odavamaks ei lähe!

-58%

Suvel on kaup kallim - TELLI PRAEGU!
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KEEVITUSTEENUS
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• alumiinium
• roostevaba
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Tellimisel ka järelmaksu võimalus!

TARTU MÜÜGIESINDUS:
Riia 128, E-R 9.00-18.00

tel. 744 1129
tartu@aknakoda.ee

Täpsem info:

www.aknakoda.ee

6

Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel.
Meelis Karu, tel 511 5949
Ene Lina, tel 504 8379
742 0240 • www.robinson.ee
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VABA AEG

KINO

EHITUS

CINAMON
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
Betoonpõrandad, vundamendid, plaatimistööd. Tel 5634 5782.

13., 16.–18.05 kell 13, 16.30,
20, 22.15; 14.–15.05 kell 15.15,
18.30, 20, 22.15; 19.05 kell 13,
16.30, 20.30, 22.15 Neetud
naabrid

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

13.–19.05 kell 17.15 Päevad,
mis ajasid segadusse
13., 16.–19.05 kell 13.15,
15.30, 17.45, 19.45; 14.–15.05
kell 11, 13.15, 15.30, 17.45,
19.45 Angry Birds: Kurjad
linnud. Film

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

Meie moodi reetur

13.–19.05 kell 21 Ekipaaž
13.–19.05 kell 22.30 Enne kui
ma ärkan

Fassaaditööd,
üldehitustööd.
Tehtud töödele
garantii. Küsi
hinnapakkumist
info@virton.ee.
Tel 5559 7067.
Katuste ja puitfassaadide ehitusja remonditööd. Tel 515 7062.

13.–19.05 kell 13.45, 14.30, 18
Kapten Ameerika: Kodusõda
14.–15.05 kell 11.45 Kung Fu
Panda 3
Kõik ehitustööd ühest kohast:
www.innover.ee. Tel 5904 2174.

13., 16.–19.05 kell 17.30,
22; 14.–15.05 kell 19.45, 22
Green Room
13.–19.05 kell 19.30, 21.45
Meie moodi reetur

Kütte- ja ventilatsioonitööd.
Tel 5660 1567.

RAEKOJA PLATS

13., 16.–19.05 kell 11.45,
12.30; 14.–15.05 kell 10.30,
12.30 Hundid ja lambad

14.05 kell 16 laste laulupidu
Meie panus

13., 16.–19.05 kell 15.10;
14.–15.05 kell 10.40, 13
Džungliraamat

19.05 kell 21.30 Perfekt

13.–18.05 kell 12.45, 15,
18.30, 20.30; 19.05 kell 12.45,
15, 18.30 Polaarpoiss

ROCK & ROLL

14.–15.05 kell 10.50 Zootropolis
19.05 kell 19.15 Eellinastus:
X-mehed: Apokalüpsis
17.05 kell 11 Põnnihommik:
Angry Birds: Kurjad linnud.
Film

KONTSERT

RISTIISA PUBI
21.05 kell 21.30 Hea Story

13.05 kell 21 Dnd & SS Robot
14.05 kell 21 J.M.K.E. & Kumikameli (Soome)
20.05 kell 21 Driven & Münster
TARTU JAZZKLUBI

VANEMUISE
KONTSERDIMAJA

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

20.05 kell 19 Vanemuise
kontserdimaja ja Vanemuise
sümfooniaorkestri hooaja
lõppkontsert

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

NÄITUS
KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU
kuni 31.05 Karlova kunstnike
Marika ja Mirjam Maramaa
maalinäitus Türkiispunane

13.05 kell 21 Joel Remmel Trio

LINNARAAMATUKOGU

14.05 kell 21 Jorma Toots

kuni 17.05 Siret Rootsi tindi
pliiatsijoonistuste näitus Lugu

18.05 kell 19 Tarmo Noormaa
ja Gjangsta

kuni 17.05 näitus Peegel
karikaTUUR

EDISON

TARTU RAHVAÜLIKOOL

21.05 kell 21.30 Trio Beoir
(Soome)

14.05 kell 13.30 Kaunid kevadised flöödiviisid

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

29.05 kell 21.30 Ismo Haavisto (Soome)

TARTU SAKSA
KULTUURI INSTITUUT

kuni 21.05 raamatunäitus
Richard Roht - 125

GENIALISTIDE KLUBI
14.05 kell 16 Bänd vs Bänd
2016
JAANI KIRIK
17.05 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund,
esineb Anneli Klaus (orel)

22.05 kell 17 Drukom Gyal:
Tiibeti tervendavad mantrad
TARTU ÜLIKOOLI AULA

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU

Tänavakivide paigaldus, haljastustööd, piirdeaiad.
Tel 5623 3867,
www.clinkerservice.ee
Vundamendi hüdroisolatsiooni- ja soojustustööd, sokli
viimistlus. Raudkäpp OÜ,
tel 5568 2671.

MATERJAL

Tel 7 420 240
5190 3394
www.robinson.ee

Kinnisvarateenused aastast 1997

Suvila Peedumäel (saun, tsentr
vesi, kanalisatsioon, omanikult).
Tel 513 1724.

KINNISVARA OST
1-toal korter Tartus puumajas.
Korterid,
majad, majaosad
Tel 5660
0738.

Tartus ja maakonnas.
Aitan müüa
põllumaa
ja metsa
Aitame
kinnisvara
väga hea
hinnaga.
Maakleriteemüümisel
ja üürimisel.
nus.Kai
TelPersidski,
5620 4096.
tel 5190 3394
Gert
Suik,
tel 515
3773 Tel
Keskküttega
korter
Tartus.
742
0240
•
www.robinson.ee
5681 1160.
Metsakinnistud (ka läbiraiutud),
põllumaa ja raieõigus. Metsakinnistute ost ka koos hoonetega, hüpoteegiga, looduskaitsealadega ja kaasomandiga. Tel
523 4445.
Ostan maja Tartus või ahik
korteri eraldi sissekäiguga. Tel
5598 2175.

ÜÜRILE VÕTTA
1-toal korter. Tel 5344 5490.

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

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
Leiame koduabilise, hooldaja,
lapsehoidja, eraõpetaja. Tel
5340 2265, www.pihel.ee.
Naispensionär ootab tööpakkumisi. Tel 508 7457.

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

Emajõe Keeltekool: uued
kursused mais. Tel 740 4050,
info@emajoe.ee, www.emajoe.ee.
Kahepäevane tõstukijuhi
koolitus Tartus koos praktikaga
11.-12.05 ja 26.-27.05.2016.
Koolituse hind 170 eurot. Tel
520 8060, info@oskuskoolitus.ee.

Nõudepesijale uues Tartu
Vapianos (Riia 2). CV ja kandideerimissoov edastada kuni 24.05
job@vapiano.ee.
Lisatöö pensionärile 24 h kioskis. Tel 5354 1882.
Pesumaja REA otsib tublit töötajat. Info kl 9-16 tel 747 7486.
Võtame suveperioodiks tööle
autoremondilukksepa (töö
sobib ka pensionärile).
Tel 5345 3499.

Kruusa, liiva, killustiku ja mulla
müük. Tel 505 7316.
Müüa ehituslik saematerjal
(pruss 3 m 140 €, laud 3-6 m 130
€, pruss 4-6 m 160 €). Asukoht
Rõngu, 1,5 tm koju toomise võimalus Tartu piires. Tel 518 1783.
Terrassi- ja värvitud välisvoodrilauad, sae- ja höövelmaterjal.
Tel 509 2168,
laur.pojad@gmail.com.

KINNISVARA MÜÜK

14.05 kell 18 Tartu poistekoori 55. aastapäeva kontsert

kuni 2.06 Kristel Mägedi
maalinäitus Loomata maailmad ja loomad

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

16.05 kell 19 TÜSO kevadkontsert

kuni 20.06 fotonäitus Kevadine pööripäev

2-toal heas korras korter (2/5,
47,4 m², rõdu, läbi maja) omanikult. Tel 5554 0831.
2-toal korter (2/5) rõduga, omanikult. Tel 5842 3939.

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

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

PÕLLUNDUS

KÜTE

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

LÕHUTUD KÜTTEPUUD
toores / kuiv

Müüa musta mulda ja täitepinnast. Murumuld 6 €/m³, kasvuhoone muld 8 €/m³, täitepinnas
4 €/m³. Tel 5385 3814.

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!

SÕIDUKID
1994.-2008. a sõiduautode
kokkuost. Väga kiired tehingud!
Raha kohe kätte! Tel 553 3060.
Autode OBD II veakoodide
lugemine ning kustutamine.
Tartu piires tulen tasuta kohale.
10 €. Tel 5362 5006.

3-toal korter Rõngus (kahepoolne väljapääs, ahiküte, ilma
kommunaalkuludeta, otse omanikult). Tel 522 8816.

Kaseküttepinnud (pikad ja
tükeldatud). Tel 5662 5014.
Kuiv küttepuu võrgus 40 l. Tel
5821 2229.
3-toal renov korter Liiva 17 (üp
75,7 m², 4/4, eh 1949, keskküte,
kamin, kivimaja, 109 000 €).
Kutseline maakler Sirle Uiga, tel
526 4198, 780 8685,
www.aadlivillakv.ee.
Maja Haaslava v Kriimani järve
kaldal (krunt 2 ha) või vahetada
korteri vastu Tartus + kompensatsioon. Tel 5383 6343.

Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puit- ja turbabrikett,
küttegraanulid. Vedu tasuta. Tel
523 8332, 433 3130.
Küttepuud. Vedu tasuta. Tel
5683 3404.

Autoklaaside müük ja vahetus.
Tasuta asendusauto!
Vaba 38a, Tartu, tel 5456 3333,
www.alivinauto.ee

Müüa küttepuud (lahtiselt,
kottides, kuivad, märjad).
Tel 504 6111.

Müü oma auto meile. Sobiva
tehingu puhul raha kohe kätte.
Info tel 5823 2707.

REKLAAM
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Kuuluta siin!
Sõidukite keretööd, taastamine ja ümberehitus. Uued ja
kasutatud keredetailid.
Tel 504 0334.

VÄIKEBUSSI
rent al 50€ päev
Citroen Jumper (2014)

Kuulutuse saab sisestada ja selle eest maksta aadressil:

www.tartuekspress.ee/kuulutused
Kuulutusi võetakse vastu ka Lõunakeskuse ja Eedeni infoletis
ning kuulutus@tartuekspress.ee
Kristan OÜ pakub teile enda
teenuseid Tartus ja Lõuna-Eestis
(maalri-, plaatimis-, puusepaja san-tehnilised tööd, põranda- ja ventilatsioonitööd). Tel
5197 0669.

Septikute müük ja paigaldus.
Tel 5757 0202, e-post erlend@
eestiseptik.ee.

9 kohta, püsikiirushoidja

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

RIIDED
Jõe butiigis meeste kasutatud
ülikonnapüksid, triiksärgid
jpm! Soola 10 (avaturg), E-P 9-17.
Jõe butiigis suur valik suviseid
kleite, bikiine, trikoosid jpm.
Soola 10 (avaturg) E-P 9-17.

Kändude freesimine, muru
niitmine ja trimmerdamine. Tel
5346 1476.

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ
HAUAPIIRDED VAASID PINGID

FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.
Fotograafiteenus, fotomaterjali ja koduvideode digitaliseerimine. Tel 5808 4419,
fortiusfoto@gmail.com.
Ohtlike puude raie, hooldus,
äravedu, hekilõikus, okste purustamine spetsialistidelt soodsa
hinnaga. Töötame ka laupäeviti
ja pühapäeviti. Tel 5559 3732,
www.vikatimees.eu.

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

Akende ja uste remont ning
hooldus. Akende paigaldus,
klaaspakettide vahetus. Tel
5698 1284.

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

Septikute paigaldus (septik
koos imbsüsteemiga) alates
1600 eurost. Tel 5670 6072,
info@akeron.ee.

MÜÜK
Bursuika ja 4-kohaline el-pliit
(soodsalt). Ära anda õliradiaatorid. Tel 5662 3619.

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

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

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

Soodne fekaalivedu.
Tel 5382 8791.

Hõbedast ehete ja esemete ost.
Raha kohe kätte! Tel 5803 6752.

Tasuta kodumasinate ja vanaraua äravedu. Tel 5386 9008.

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

Teen sepatöid ja taastan metallasju (sh vanu lukke) Tartus. Pikk
garantii. Tel 5364 6633.
Teen torutöid ja pisemaid remonditöid. Tel 5333 2131.

Raamatud, märgid, mündid,
postkaardid, ehted, hõbe, maalid jm vanavara. Tartus ja Elvas!
Tel 5649 5292.
Sõiduauto külje reelingud
Nissanile. Tel 5661 6450.

Antiikesemete ja raamatute
hindamine ning ost. Tulen ise
kohale! Raha kohe!
Tel 5803 6752.
Septikute, reoveemahutite,
kaevupumpade müük. Otse
tootjalt! Kõikidele oma toodetele
pakume paigaldustöid.
Tel 5306 5322, info@reovesi.ee.

Nahkköites ja teiste vanade
raamatute ost. Raha kohe kätte!
Tel 5803 6752.

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

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

Vanad postkaardid, fotod,
koolimärgid, teenetemärgid,
medalid, paberrahad, mündid,
maalid, graafika jne.
Tel 5890 6865.
Vanavara, pakkuda võib kõike.
Tel 513 2251.

Veneaegsed esemed: raamatud, kellad, rinnamärgid,
rahad, mänguasjad, mööbel,
lauanõud, lambid-valgustid,
dokumendid-trükisid, muusikariistad, raadioaparaadid,
mõõduriistad ja muud. Kõik
vana huvitab! Tel 5872 5458.

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

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

Plaatimistööd ja sanitaarruumide väljaehitamine/kapitaalremont ka täislahendusena.
Hinnad al 10 €/m². Garantii kuni
5 a. Tel 515 0223,
Plaadisepad@mail.ee

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
Kanalisatsiooni-, toru- ja elektritööd. Tel 735 3777, 5566 1888.
Kellassepp Annelinna keskuses.
Ehte-, prilli- ja
kellaparandus.
Patareivahetus
vaid 3,50 €!

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

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

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

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

TEENUSED

Elektritööd! Vajadusel tuleme
välja 24 h ööpäevas, hinnad
soodsad! Tel 513 7844.

Abi alkoholisõltuvuse korral,
98%. Hiina meditsiin. LY CHINI
OÜ, Tartu, tel 505 8381.

Tuntud kunstnike maalid. Tel
5835 3117.

Muru niitmine, trimmerdamine
ja muud haljastustööd. Tel
5341 2026, www.gramina.ee

Pakume tasuta riideid ja jalanõusid 13.-15. mail kl 10-16 Tiigi
55, Tartu, Tartu Laste Turvakodu.

Ehitusjärelevalve-omanikujärelevalve teenus. Töökeskkonnaspetsialisti teenus (riskihindamised, jne) Hinnad soodsad.
Geotar OÜ, tel 5804 3939, Pets.

TERVIS

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

Odavad rõivad, Kastani 121.
Kogu kaup -50%.E-R 10-18, L
10-15.

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

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

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

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

Sõidukite klaaside toonimine.
Tasuta asendusauto!
Vaba 38a, Tartu, tel 5456 3333,
www.alivinauto.ee
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Korstnapühkija Tartus, maakonnas, naabermaakondades.
Ametlik akt. Järjekord väike. Tel
5191 6605.

Printerikassettide kiire täitmine! E–R 9–17, Raekoja 13, Tartu.
Tel 744 1100, www.futari.ee.
Rakkekaevude kaevamine,
puhastamine, süvendamine ja
remont. Tel 5638 1774.
Salvkaevude kaevamine,
puhastamine, süvendamine
ja remont. Vajadusel ülemiste
rõngaste vahetamine ja kaevupealsete ehitus. Üle Eesti.
Tel 557 4792.

Koguja ostab uuriripatseid (kuni
300 €/tk). Raha kohe kätte. Kõik
pakkumised oodatud!
Tel 5649 5292.

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.

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

Maalid, ikoonid, graafika
(ka nõuka perioodist). Muuda
kasutuna seisev kunst rahaks! Tel
5649 5292.
Nõukogude 1 : 43 mudelautod.
Samuti huvitab pedaalidega
lasteauto. Tel 5395 8295.
Ostame vanavara, kulda ja hõbedat hea hinnaga! J. Kuperjanovi 62, Tartu, tel 5815 0312.
Plaanid kolida või said päranduseks korteri? Ostame üleliigse vanakraami/raamatud. Tel
5649 5292.

San-tehnilised ja elektritööd.
Ummistused, veeavariid, boilerid, potid, kraanid jne.
Tel 5621 7955.
San-tehnilised tööd.
Tel 5660 1567.

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

Veotakso. Tel 501 5312.

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

Veneaegsed naiste ehted
(sõled, prossid, preesid, sõrmused, käevõrud, kübaranõelad,
käekellad jne) ja merevaigust
kaelakee (lihvitud vana kee eest
tasun kuni 600 €). Huvitavad
ka vanad nõud, kujukesed,
käsitööraamatud, seinamaalid
ja palju muud! Alati hea pakkumine ja aus asjaajmine. Tel 5639
7329, Liina.

TEATED
Pensionäridest abielupaar
leiab tasuta omaette elamise
maal, Tartust 38 km kaugusel.
Tel 509 0837, 526 7866.

VABA AEG
Kandlemuusika, laulud või
Simmaniduo Su peole! Info
www.simmaniduokannel.eu ja
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, 12. mai 2016

EI OLE KODUS/KONTORIS
PIISAVALT HOIURUUMI?
Erineva suurusega panipaigad
vajaliku kraami (rattad, niidukid,
mööbel, ehitustarbed jms)
turvaliseks hoiustamiseks 24/7 valve.
Hoiuruumid on privaatsed,
puhtad ja aastaringselt soojad.
Kesklinna lähipiirkonnas,
hea juurdepääs 24/7.

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

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

INFO: 5373 3475

KAARDID
ENNUSTAVAD
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.

ia an
s
Aastor
re

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

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

HIINA, NEPAALI JA TAI TOIDUD

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

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%

Söögi kaasa tellimine -10%

