Neljapäev, 26. mai 2016
nr 21 (386) • Tiraaž 20 400
www.tartuekspress.ee
Punapeade päev

08.06 Tartu Lauluväljak

09.06 Käsmu, Kaunid Kontserdid Käsmus 2016
Algus kell 20

Las olla kõik
Eesti levimuusika legendid üle 20 aasta taas koos laval! Lauldakse
aastakümnete jooksul nii endale kui publikule armsaks saanud lugusid.
Sealhulgas mõned omaaegsed menuhitid lavakaaslase Jaak Joala
repertuaarist ning lood, mis pole publikule juba aastaid lavalt kõlanud.
BERIT

Piletid müügil Piletilevis ja kohapeal.
Eelmüügis Telia klientidele soodustus 20%.

KONTSERT

Ülikerged nahast pealsete ja hingava tekstiilvoodriga (Sany-Dry) antistaatilised sandaalid. Kahekordse tihedusega PU-välistald talub õli ja mitmeid kemikaale. Komposiitnina ja APT-turvatald (kerge ja metallivaba). Kulumiskindldad tugevdused nina- ja kannaosas, hea löögisummutus.

ERIT

art 26012.201

112 €

art 20140

70 €

art 170961-80013

149 €
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Lai liist ja metallivabast komposiitmaterjalist turvanina biomehaaniline raam järgib jala kuju

TALLA
VÕLVITUGI
Metallivabast komposiitmaterjalist
turvanina – parem soojusisolatsioon, kergem kui metallist
turvanina

VÄÄNDUMISKAITSE

SUPER
HINGAV

11
Libisemiskindlus

EN 12568:2010

TAMREX OHUTUSE OÜ
TARTU
Aardla 114, Ringtee 37a

LÕHNASTATUD
SISETALD

LÕHNASTATUD
SISETALD
APT torkekindel
tald – parem
soojusisolatsioon,
kerge ja painduv

Metallivabast komposiitmaterjalist turvanina – parem
soojus- isolatsioon, kergem kui metallist turvanina

TALLINN
Laki 5, Pärnu mnt 130, Katusepapi 35

art BA024

CORA Pakri
S1 SRC turvasandaalid

39 €

Perforeeritud täisnahast pealsetega antistaatilistel jalanõudel on hingav antibakteriaalne vooder
(Sany-Dry) ja lõhnastatud pehme polüuretaanist
antatoomiline sisetald. Hea löögisummutusega
TPU välistald. Komposiitnina ja APT-turvatald (Zero
Perforation - vastab EN ISO 12568:2010 nõuetele),
APT-turvatald on tihedam kui eelmistel versioonidel.

art JE020

COFRA Wolfsburg
S1 P SRC turvasandaalid

art FW270

Nahast pealsetega antistaatilistel jalanõudel on
hingav antibakteriaalne vooder (Sany-Dry) ja pehmest polüuretaanist anatoomiline sisetald. Kahekordse tihedusega polüuretaanist välistald talub õli
ja mitmeid kemikaale, hea löögisummutus, (ESD).
Komposiitnina ja APT-turvatald (Zero Perforation vastab EN 12568:2010 nõuetele).

88 €

COFRA Guttorm S1 P
ESD SRC turvasandaalid
Valik turvakingi:

54 €

art FW360

70 €

art 31160

86 €

52 €

TAMREX’is on parim tööjalanõude valik. Ka kõige nõudlikum
klient leiab meie juurest jalanõud vastavalt oma vajadustele.
Liigu kvaliteeditrepil 16 € sammuga ülespoole.

art 13050

Iga hinnaastmega mugavam samm!

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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Riik sunnib aknad välja lõhkuma

2015. aasta suvekuumus sundis Tõrvandis elutseva etnoloogi Marika Mikkori viimaks
ometi vanad aknad moodsate
kolmekihiliste vastu vahetama. Naaber Ilse Udam soovitas kõigepealt uurida majahaldurilt, kas tegevusel on üldse
mõtet. „Osa elanikke soovis
kiiremas korras ühistut looma
hakata, et siis maja Kredexi
abiga renoveerida. Akna vahetamine tulnuks siis tunduvalt
odavam,“ selgitas Udam.

Karjainstinkti triumf
Et Mikkor aga selliseid plaane tõsiselt ei võtnud, otsustas
tegus daam ise käed külge
panna ja uued aknad said kärmelt ette. Ometi juba sügisel
suund ühistu ja renoveerimistoetuse poole võetigi. „Selleks
käidi ukse taga küll meelitamas, küll ähvardamas,“ meenutas Mikkor.
Sündmuste tormiline areng
sundis Mikkorit aasta hakul
ikkagi halduri poole pöörduma päringuga, mis saab võimaliku remondi korral tema
akendest. „Maksimaalse toetuse saamiseks tuleb vahetada kõik aknad kolmekihiliste
vastu ja olemasolevad kolmekordsed tõsta soojustuse sisse,“ kõlas Kvatro kinnisvarahaldusfirma esindaja Hannes
Tõugjase vastus.
Edasise kohta lähevad pool-

Sulnis vaade aknalauale võib riikliku rahapakkumise tõttu jääda üürikeseks. 

te seisukohad aga diametraalselt lahku. Mikkori väitel
kinnitasid vastloodud ühistu
esindajad talle ja ülejäänud
majarahvale kuude vältel, et
maksimaalse rahasumma pälvimiseks tuleb kõik, ka kolmekihilised aknad maha võtta.
„Lambapead jäidki uskuma,“
resümeeris ta 12. aprillil peetud üldkoosoleku otsust, mis
renoveerimise ja selle tarbeks
võetava 950 000-eurose laenu
heaks kiitis. Mikkor ise jäi ainsaks vastuhääletajaks.
„Koosolekul ja pärast seda
mitmed arutasid veel, et ei
soovi akende vahetamist, aga
et küllap seda saab hiljem kaubelda. Inimesed ei mõistnud,
et see oligi otsustav hetk oma
soove avaldada,“ meenutas
Mikkor, väites, et igal katsel
oma seisukohti tutvustada
sunniti teda vaikima.
Ühistu esimees Teet Torila kinnitas aga, et Mikkori
aknaid keegi välja vahetama
ei hakka ning see sai kirja ka

koosoleku protokolli. „Ma ei
sundinud teda vaikima, vaid
palusin korduvalt mitte segada vahele ettekannetele. Seega
peab kodanikule veel meelde
tuletama elementaarsed viisakusreeglid,“ lausus ta.
Kvatro haldusjuht Tarmo
Tasuja lisas siiski, et Mikkori akende nihutamisest uude
soojustusse pole pääsu. „Ei
ole võimalik jätta ainult tema
korteri aknaid olemasolevasse tasapinda, sest see kahjustab maja üldilmet ja ühistu ei
saavuta soovitud energiakokkuhoidu, mille poole me täna
kõik ühiselt püüdleme,“ ütles
ta.

Eetika ennekõike
Kredexi pressiesindaja Joonas Kerge täpsustas, et 40%lise toetuse puhul tuleb välja
vahetada kõik ehitusaegsed
ehk seni vahetamata aknad.
„Tegelikkuses on elamute aknad tellitud eri aegadel, erineva soojuspidavuse, kuju ja

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
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Söakas Tõrvandi kodanik
vaevleb ilmselt tuhan
dete saatusekaaslastega
sarnase probleemi ees:
mida teha, kui korte
riühistu talle riikliku
toetusprogrammi jõuga
peale surub ja sellega
oma kätega ehitatu põr
mu paiskab?

RAV
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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.

ERAKOGU

välimusega, mistõttu võib
teinekord tehnilistel põhjustel olla ainuvõimalik kõikide
akende välja vahetamine. See
on aga juba korteriühistu enda
otsus,“ lisas ta.
Mikkor tunnistas, et rahaline kaotus pole suur, jäädes
aastas 50 euro kanti, kuid sellest enam häirivad teda taas algavad ehitustööd. Lisaks kahtlustab proua 20 aastaks võetud
laenu taga laiemat vandenõud,
sest Torila on ühtlasi ise katuse- ja fassaadifirma omanik.
Torila välistas sellise huvide
konflikti kategooriliselt. „Katusefirma selliste mahukate
renoveerimisprojektide peatöövõtjaks kindlasti ei pretendeeri. Meil puudub vastav
kogemus ja antud juhul poleks
see ka kindlasti eetiline,“ lausus ta.
Mikkori sõnul agiteeris
ühistu asutamiskoosolekul
renoveerimise kasuks ka Ilse
Udami poeg Elari Udam, kes
ühtlasi peab Riigi Kinnisvara

haldusdirektori ametit. Udam
märkis, et pole küll objektiga
sisuliselt seotud, kuid valdkonda tundva inimesena rõhutas,
et aknad ei ole korteriomaniku ainu-, vaid ühisomand ehk
kuuluvad mõtteliselt kõikidele
omanikele. „Kui kodanik ise
vahetas aknad enne ära ilma
teistega kooskõlastamata, siis
oli see tema enda risk,“ võttis
ta probleemi kokku.
Mikkori südant tühipaljad
sõnad siiski ei rahustanud,
sest hea tava vastaselt on majas tema väitel asju aetud juba
aastaid. „Ühisuse (ühistu eelkäija) esimees Lembit Tähepõld, kes vangerdas maja nüüd
Torilale, tuli omal ajal võimule
nii, et käis korterist korterisse
eelmist esimeest laimamas ja
tema vastu allkirju kogumas,“
teadis Mikkor rääkida. „Oma
vanade tuttavate juures käis
koguni veinipudeliga.“
Tähepõllu hinnangul on
selline jutt õige imelik ja ajab
teda vähegi tundvad inimesed
naerma. „Pole ise napsumees
ega soovita teistelgi võtta.
Minu pärast võib viina olla lademetes, mind jätab see külmaks,“ selgitas ta.
KAUR PAVES
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LUGEJA KIRI

Kuulsas Brüsseli Molenbeeki linnaosas paiknev rahvusvaheline organisatsioon tõotab
Taaralinna ühendada 1400 saatusekaaslase asendamatute kogemustega. 
UITP

Kaunase pst
sulav asfalt
Terve Kaunase pst sõidutee asfalt on nii üles sulanud, et jalakäija seal teed
ületades vabalt jalanõusid
pidi sõiduteele kinni jääda
võib. Eriti murelikuks teeb
see seetõttu, et seal asuvate koolide ja lasteaedade tõttu palju lapsed teed
ületama peavad. Mõnel
pool pole isegi sebra valgeid triipe enam näha. Ega
see sulanud asfalt autodelegi ilmselt hästi mõju. Kas
linnavalitsus on olukorrast
teadlik ja mida saaks selle
lahendamiseks ette võtta?

Urmas Mets
Teedeteenistuse juhataja
Teedeteenistus on Kaunase pst pindamisjärgse
bituumenemulsiooni kattele tõusust teadlik. Käesolevaga on töövõtja OÜ
Roadwest puistanud tänavale üleliigse bituumeni
sidumiseks peeneteralisi
materjale, graniitsõelmeid
ja sõelutud liiva. Nende
töödega alustati tegelikult
kohe kuumade ilmade
saabudes, esimene puiste
tehti 12. mail. Sellel nädalal on puistet tehtud kahel
korral.
Täna (25.05 – toim), kui
temperatuur on tõusnud
selle kevade kõrgeimale
pügalale, on töövõtja teinud keskpäevase puiste ja
kohe alustatakse pealelõunasega. Erilist tähelepanu pööratakse ülekäigukohtadele, kus töövõtja
on linnavalitsusele andnud kinnituse, et puiste tehakse täpsema paigutuse
eesmärgil käsitsi. Nende
töödega, mis on paraku
ainus võimalus olukorda
leevendada, jätkatakse
kuni liigse bituumeni seotuseni peenmaterjaliga.
Miks tehakse Tartu linnas pindamistöid ja pritskillustikuga pragude ja
aukude remonte? Pindamistöid sunnib peale
asfaltbetoonkatete jätkuvalt kiirem vananemine
nende remondivajadustest.

LAUSEGA
Veerandsada aastat
taaderanti
1. juunil kell 10 peetakse
kesklinna pargis XVII Tartu
laste ja noorte pärimuspäev
Taaralinna taaderant. 1992.
aastast korraldatav koguperepäev on vanim järjepidevalt toimuv laste ja noorte
pärimuspidu.
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Rahva raha eest
BUSSIKAMPA
Kui vabariik pürib kesteab-mille nimel ÜRO
julgeolekunõukogu
mitteoluliseks liikmeks,
siis ei saa alla jääda ka
ülikoolilinn, mis kuulub
nüüdsest rahvusvahelise
ühistranspordiühenduse
väärikasse nimistusse.
Päris ilusate silmade eest
kedagi akronüümi UITP taha
peituvasse ühendusse ei võeta:
aastas tuleb liikmelisuse eest
välja käia 1800 eurot. „Meil on
planeeritud analüüsida läbi
olemasolev liinivõrk ja sellega
seonduvalt saada täiendavat
informatsiooni,“ põhjendas
abilinnapea Valvo Semilarski
Reformierakonnast 1400-liikmelisse kohalikest omavalitsustest ja teenusepakkujatest
koosnevasse organisatsiooni
kuulumise vajalikkust.

Pealinna kogemus
Siiski rahustas Semilarski,
et vähemalt esialgu pole kavas
rahvusvahelisse aupaistesse pikemaks jääda, sest kaasa lüüa
saab ka aasta kaupa. Võimalike valdkondadena, mille kohta
võiks tarvilikku infot ammutada, loetles ta elektritranspordi, bussiliikluse populaarsuse
tõstmise ja selle parema sidu-

mise kergliiklusega ning Tartu
ja lähivaldade vahelise ühis
transpordi ühendatavuse.
Kuna pealinn Belgias kokku
käivasse jututuppa juba kuulub, on neilt päritud, mis sellest
ka kasu on. „Võimalus osaleda
erinevates komiteedes, saada
tagasisidet praktilistest lahendustest. Samuti on kättesaadavad mitmesugused statistilised
andmed üle maailma,“ tsiteeris
abilinnapea kolleegide vastust.
Sootuks skeptilisemalt suhtus teemasse linnavolikogu
IRLi fraktsiooni esindaja Toivo
Maimets, kes märkis, et kõiksugu meeldivaid inimesi sisaldavaid organisatsioone leiaks
maailmast sadu tuhandeid. „Ju
seal midagi head ikka toimub
ja suhtlemine on alati parem
kui mittesuhtlemine, aga ühes
kohas on liikmemaks 1800,
teises 18 000 ja nii edasi,“ nägi
ta ohtu. „Ühel hetkel see summa läheb suureks ja orientatsioon kaob ära.“

Pole võluvits
Semilarski selgitas, et kindlat strateegiat erinevatesse
ühingutesse astumise kohta paika pandud pole, kuid
konkreetne pakkumine tehti
linnale tänavu märtsis seoses
kasutusele tulnud elektrooni-

lise bussipiletiga. „Tegelikult
tõuge ongi otseselt seotud lähitulevikus aset leidvate muudatustega: meil on täna ikkagi
käimas uus liinihange, kus on
ette nähtud kõik gaasibussid,“
rääkis ta. „Ma ei ütle, et see organisatsioon on mingisugune
võluvits, aga kindlasti on tark
siin hankida lisaks täiendavat
rahvusvahelist kogemust.“
Maimetsa fraktsioonikaaslane Jüri Kõre rõhutas, et sobiliku kogemusega partnereid
jagub linnal niigi. „Kas meil
ei oleks siis mõtet valida välja
UITP-sse kuuluv organisatsioon, kellel on see info juba
olemas ja kasutada seda tasuta, ilma 1800 eurot kulutamata?“ päris ta.
Semilarski sõnul pole välistatud võimalus leida partner
UITP-st. Mis aga puudutab
liinivõrgu analüüsi, siis on sel
teemal juba suheldud sõpruslinnade Tampere ja Uppsalaga.
„Tampere on lubanud, et vajadusel võivad nad oma kogemusi jagada alates sügisest, kuna
neil on täna planeerimisel
trammiliini arendus,“ rääkis
ta. „See on tähtis töö ja tuleks
mitu korda mõõta, enne kui
kuskil suunas muudatustega
minema hakata.“
KAUR PAVES
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protsenti kasvas mullu linnaeelarvesse laekunud üksikisiku tulumaks (63 miljonit eurot) aasta varasemaga
võrreldes.

Poska nõuab laborit
Linnavalitsus saatis volikogule Jaan Poska gümnaasiumile loodusainete labori
sisustuse ostmise eelnõu,
millega küsitakse luba riigihanke korraldamiseks.

kümne ja enama korteriga
elamute juurde tuleb panna biojäätmete kogumiseks
eraldi konteinerid ning vanapaberi kogumiseks tuleb
mahutid panna vähemalt viie
korteriga elamute juurde.

Printeri tõehetk
Täna kell 20 ETV otse-eetris peetava Ajujahi finaali
soosikuks peavad eksperdid
Tartu meeskonda SprayPrinter, kes tõotab revolutsiooni
3D-printimises. Võidu korral
pärjatakse nad 60 000 euroga.

Käpp linnavarra
Linn võõrandab kõik 400
Tartu Elamuhalduse ASi aktsiat nimiväärtusega 64 eurot,
kokku seega aktsiakapitali suurusega 25 600 eurot.
Aktsiate alghind on 300 000
eurot, osavõtutasu 500 eurot ja tagatisraha 10 000 eurot.

Ühisrahastuse
triumf
Pühapäeval pandi Sepa staadionil nurgakivi Eesti spordiajaloo suurima ühisrahastuskampaania toel valmivale
jalgpallikeskusele. Ajakapsliga jäädvustati staadioni
keskringi kõik 3108 kampaania toetajat.

Pilk rämpsu
majandusele
Paljudel linlastel tuleb veel
enne 1. juunit sõlmida prügiveolepingud uue vedajaga,
et pügivedu saaks edaspidi
tõrgeteta toimuda. Alates 1.
juunist jõustuvad ka mitmed
teised olulised jäätmekäitlust
puudutavad muudatused –

SÄHVATUS

HOBIPOLITSEINIK
SEKKUB: traditsioonilise kiirendusmekana
tuntud Raadil ei jää
majaomanikul muud
üle kui liikluse reguleerimine enda peale
võtta. 
FACEBOOK /


MÄRGATUD24 TARTUS

Nutikas ralli
29. mail toimuv Ida-Euroopa
suurim maanteeratta festival
35. Tartu rattaralli astub sel
aastal nutiajastusse, pakkudes osalejatele ja pealtvaatajatele kolme tehnoloogilist
lahendust: otseülekannet
veebis, personaalset videot
ja GPS-teenust.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee
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Palametsa
pajatused
380.

PÄEVADE KOMME
juurdub Annelinnaski
Annelinna seltsi eestve
damisel peetakse järg
misel nädalal läbi nelja
päeva kestvad esimesed
Annelinna päevad.
„Üritus toimub sisuliselt
siiski juba kolmandat korda,“
täpsustas korraldaja Triin
Lukk, et teatud ajalugu on
neil juba välja kujunenud.
„Lihtsalt kahel eelmisel aastal
kandis korraldamisraskust
Anne noortekeskus ning päev
peeti Annelinna festivali nime
all.“
Programm lükatakse käima
kolmapäeval, 1. juunil kell 17,
mil A. Le Coqi spordimaja juurest algab orienteerumisüritus
„Tunne Annelinna!“. Neljapäevaseks tõmbenumbriks on
korraldajad välja pakkunud
ühiskondliku peenra rajamise.
Igaüks on oodatud kella 16-18
vahel Kaunase pst 58a (jalakäijate kiirte ristumiskohas),
et oma valikul kaasa võetud
lemmiktaim (eelistatult lilled
vmt) ühispeenrasse kasvama
panna.
Reede päeval leiab Uus 56
hoovis aset noortekeskuste
vaheline spordipäev. Kell 19
antakse A. Le Coqi spordimaja
juures start ühisele jalgrattaretkele ning alates kella 22st
muundub Hansa ja Descartes`i
koolide vaheline ala (Anne 63)

Ka mullu kevadel rajati kogukonna päevade raames ühiste
jõududega kivilinna lillepeenar. 
ANNE NOORTEKESKUS
unikaalseks välikinoks.
Üritus kulmineerub laupäeval, mil spordimaja ümbruse
haaravad enda rüppe erinevad laadad: käsitöö-, lille- ja
lastelaat, kuhu, nagu nimigi
reedab, oodatakse kaubitsema
just järeltulevat põlvkonda.
„Kaubaks kõlbavad nii mänguasjad, isetehtud ehted, küpsetised kui kõik muu omalooming
vastavalt fantaasiale,“ kutsus
Lukk noori üles aktiivsele osavõtule.

Rikkalik fauna
Sihtgrupile lusti lisamiseks
on kohapeal lastele tasuta batuut ja näomaalinud. Lisaks
Levateki uunikumide näitus,
žonglöörid, päästeameti esitlused ja päästetehnika demonstratsioon, noortebändide

etteasted ja tõukerattamatkad.
Näpuosavust lihvitakse savikojas ja maheaia õpitoas. Suu
saab magusaks Risttee koguduse pannkookidega.
Nunnumeetrit peaks kergitada aitama ka lemmikloomade konkurss-näitus. Luki
sõnul võib kohale tulla mis
tahes loomaga, ehkki siingi on
eelistus lastel oma lemmikutega. „Eesmärk ongi tutvustada,
kui rikkalik fauna peitub paneelmajade betoonist seinte
taga. Iga osaleja saab vääriliselt
meeles peetud.“
Laadal kaubelda soovijail
ning lemmiklooma omanikel
tasub eelnevalt ühendust võtta Annelinna seltsiga telefonil
501 8015 või annelinnaselts@
gmail.com.
RASMUS REKAND

Vänta kadunud ratturi mälestuseks
Et juhtida tähelepanu
rattasõidu ohutusele
maanteedel, sõidavad
aktivistid reede õhtul
mullu avariis hukkunud
Indrek Paavle poolikuks
jäänud rattaringi lõpuni.
Möödas on aasta sellest, kui
Paavle rattasõidul Kiisa mäel
kokkupõrkes kaubikuga hukkus. Sel puhul toimub 27. mail
rattasõit, kus võetakse ette
seesama ring, mida kadunuke
sõitma läks. Ürituse eesmärk

on juhtida tähelepanu maanteedel jalgrattaga liiklemise
ohutusele.
Sõit algab 27. mail kell 15
Vanemuise 46 eest ning lõppeb sealsamas. Kogunetakse
Hurda pargis loodusmuuseumi vastas. Teel Kiisa mäele
(esimesed 20 kilomeetrit) on
tempo aeglasem, et kaasas püsiksid ka inimesed, kes sõidavad rattaga harva. Ka rattapark
on ilmselt mitmekesine. Alates
Kiisa mäest on võimalusi mitu:
sõita 60-kilomeetrine ring lõ-

puni, otsemat teed üle Nõo või
kõige lühemat (tuldud) teed
Tartusse tagasi.
Turvalisuse huvides on
oluline, et grupp püsiks Kiisa
mäeni koos ning loomulikult
peavad kõigil sõitjatel olema
kiivrid. Korraldajad panevad
välja saateautod, mis ohutulede vilkudes grupi järel sõidavad. Piiratud hulk inimesi
ja
Laupäeval,
28. mail
kell 16
rattaid on võimalik saateautoTartu
Laulupeomuuseumi
dega
Kiisa mäelt
linna tagasi
tuua. pargis (Jaama 14)
MAIT METSPALU

Kammerkoor A. Le Coq
suvekontserdid
N 2. juuni kell 19
Laulupeomuuseum, Jaama 14 / TARTU

pereansambliga
Kihnu Virve

L 11. juuni kell 17
Hullo Rahvamaja / VORMSI

Kavas Mägi, Tormis, Toi, Sibul, Elgar, Kodály
Laval lisaks koorile ka instrumentaalsolistid
Suurtele ja väikestele,
vanadele ja noortele esinevad

Dirigent Ingrid Roose

Külliki lauluaia lapsed
Sissepääs PRII
Tartu Laulupeomuuseumi
segakoor
Pause täidab Tormi Kevvai

Tartu Laulupeomuuseum
MtÜ Laulupeomuuseumi Selts

ARMASTUS
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Uuno Kivilinnast
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Merike, laim jätta
Olen kindlalt seda meelt,
et nii mees kui naine
peavad oma sõnade eest
ka vastutama. Ise ei kar
da ma küll kedagi.
Eksnaise Merikesega, kellega endiselt majanduslikel
põhjustel koos elan, kipuvad
suhted jätkuvalt jäiseks jääma,
kuigi omalt poolt annan leppimiseks kõik. Hiljuti tähistas ta
hällipäeva, mispuhul plaanisin
lausa kahes keeles infostendile
suurelt kirjutada, et õnnitleme
kauaaegset korteriühistu liiget
Merike Pungarit 55 aasta juubeli puhul, ja sama teate ka ajalehte panna. Otsustasin siiski
lõpuks, et ei hakka laristama.
Lilledele polnud ammugi
mõtet kulutada – neid poleks
külma südamega daam lihtsalt
vastu võtnud. Kui õnne soovima läksin, kästi mul uttu tõm-

mata. Hea veel, et järjekordselt
sea v***u ei saadetud.
Paljud võivad mind küll
lollikeseks pidada, kuid vähemalt ütlen ma ausalt välja,
mida mõtlen, ja ei karda seda
ka oma nime alt teha. Hoopis
teisest puust on hea sõbra Jaani abikaasa Merike Lohuaru,
kes mind lakkamatult Tartu
Ekspressi kodulehel varjunime
alt sõimab. Mind ta ära ei peta,
sest toob välja asju, mida keegi
võõras teada ei saa.
Omal ajal käisime tihedalt
läbi. Jaanil oli hoopis toredam
ja südamlikum pruut Maie,
kuid see Merike lõi lihtsameelse mehe lihtsalt üle, kuigi õnne
see kummalegi õuele ei toonud. Viinapitsi taga oli Merike
muidugi kibe käsi: kui kolmekesi koos võtsime ja mina vahepeal suitsul käisin, oli neil
juba üks ring vahele tehtud.

Mingi hetk hakkas see Merike mind aga vihkama ja suutis ka vana sõbra Jaani minuga
tülli ajada. Mäletan tema kuulsat lauset, et talle teeb alati
head meelt, kui minul kehvasti
läheb. Nüüd on siis tagakiusamine jõudnud ka internetti.

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!

Pean vaenlaste kurvastuseks
tunnistama, et viimasel ajal on
elu hakanud ülesmäkke veerema. Aiatööd Hiinalinnas pakuvad kasulikke haltuuraotsi
ja sealsed vene baabad on minust suisa vaimustuses, sest
töötan, sigaret ees, väsimatult.
Mis veelgi olulisem – lõpuks
ometi olen leidnud kaaslanna, kellel minu jaoks aega on.
Praeguse seisuga lähme koos
ka jaanitulele. Tegu pole muidugi mingi Miss Estoniaga,
sellest on asi ikka väga kaugel,
kuid see polegi oluline – loeb
vastastikune sobivus.
Käime praktiliselt iga päev
kohtingutel. Viimanegi kord oli
väga meeldiv Anne sauna kõrval
solgikraavi ääres pooleteiseliitrist Gini libistada. Ühesõnaga
kulgeb kõik vaatamata seede
probleemidele ideaalselt, kuigi
voodisse pole veel jõudnud.

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%

MEISTRITE LIIGA PAKKUMINE!

Pakkumine kehtib 5. juunini

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

Tartus Zeppelini keskuses Turu 14
UUS! Kvartali Keskuses Riia 2
www.popsport.ee

Tartu Rendibuss

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

Ennustuste tellimine,
ka kirjalikult:
ennustus.ee

KEEVITUSTEENUS
• malm
• alumiinium
• roostevaba

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.

INFO: 5373 3475

5

erootikakauplus

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

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.

6

VABA AEG
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KINO

EHITUS

Müüa killustikku kohaletoomisega. Tel 513 4597.

CINAMON
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!

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

27.–31.05 kell 21.45; 1.06 kell
22; 2.06 kell 21.15 Võrdsed
27.05 kell 10, 10.45, 12.30, 15.15,
16.45; 28.–30.05 kell 10.45,
12.30, 15.15, 16.45; 31.05 kell
10.30, 12.30, 15.15, 16.45; 1.06
kell 10.30, 12, 15, 16.45; 2.06 kell
12.30, 15.15, 16.45 Angry Birds:
Kurjad linnud. Film
27.–31.05 kell 18 Mees nimega Ove

Ehitus- ja viimistlustööd
(eraisik, firmad, KÜ jms). Akende,
uste paigaldus. Pikaajaline
kogemus, hinnad soodsad.
Garantii! Tel 510 0645.
Ehitus, remont, aiamajad,
terrassid. Pikaajaline kogemus.
Tel 5622 9840.

Head tüübid

Fassaadi- ja
üldehitustööd.
Tel 5559 7067,
www.virton.ee

27.05–2.06 kell 13.15 Kapten
Ameerika: Kodusõda
27.–31.05, 2.06 kell 11.45; 1.06
kell 10.45 Kung Fu Panda 3
27.–31.05 kell 15.30, 19.45,
22.15; 1.06 kell 15.30, 18,
22.30; 2.06 kell 15.30, 22.15
Head tüübid

KONTSERT

27.–29., 31.05, 2.05 kell 13,
14.30, 17.30, 18.45; 30.05 kell
10, 13, 14.30, 17.30, 18.45; 1.06
kell 14.30, 14.45, 18.45 Alice
peeglitagusel maal

EDISON

27.–29.05 kell 10.30 Hundid
ja lambad

TARTU JAZZKLUBI

27.–31.05 kell 15.45, 17.45;
1.06 kell 12.40, 17.05; 2.06 kell
13.40 Polaarpoiss
28.–30.05, 1.–2.06 kell 11
Zootropolis
27.05–1.06 kell 16.15, 19, 21;
2.06 kell 16.15, 21 X-mehed:
Apokalüpsis
27.–31.05 kell 13.30, 20.15;
1.06 kell 13.30, 20.20; 2.06
kell 13.30, 18 Prantsuse paar

29.05 kell 21.30 Ismo Haavisto (Soome)

26.05 kell 21 Heliotroop
28.05 kell 21 Sven Kullerkupp
25.05 kell 21 Jam Session
TARTU ÜLIKOOLI AULA
26.05 kell 19 Glamuursed
ooperi- ja operetihitid: Karmen Puis (sopran), Aare Saal
(bariton), Jaanika Rand-Sirp
(klaver)

NÄITUS
ANNELINNA RAAMATUKOGU

1.06 kell 20 Naisteõhtu: Mina
enne sind

kuni 31.05 Katrin Lasbergi ja
Liisa Langi ühisnäitus Hetked
lõuendile trükitud fotodest

1.06 kell 17.30 Eellinastus:
Haldjad

kuni 11.06 kunstnik Aime Asi
akrüülmaalide näitus

2.06 kell 19 Esilinastus: Rahamaailm
2.06 kell 17.45 Esilinastus:
Teismelised ninjakilpkonnad
2.06 kell 19.45 Esilinastus:
Mina enne sind
2.06 kell 20 Esilinastus: Hologramm kuningale

KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU
kuni 31.05 Karlova kunstnike
Marika ja Mirjam Maramaa
maalinäitus Türkiispunane
kuni 31.08 Karlova raamatukogu laste fotoringi näitus Kirju
maailm

1-toal korter. Tel 5344 5490.
Müüa kottides puistevilla käsitsi soojustamiseks koos transpordiga Tartus ja lähiümbruses. Tel
527Korterid,
9863. majad, majaosad

Tartus ja maakonnas.

LINNARAAMATUKOGU
kuni 31.05 näitus Nukk rõõmustab, kui uue kleidi saab
kuni 18.06 ühe esimese eesti
soost kunstfotograafi Mihkel
Tilga isikunäitus Kunstnik sisemise valguse ja kaameraga
aastast 1887
kuni 18.06 Maret Kuura maalinäitus Eksistents
kuni 18.06 Tartu kõrgema
kunstikooli nahadisaini osakonna üliõpilaste ühisnäitus
Käest kätte
TAMMELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 2.06 Kristel Mägedi
maalinäitus Loomata maailmad ja loomad
kuni 20.06 fotonäitus Kevadine pööripäev

MUU

Katusetööd oma ala spetsialistidelt. Profiilplekk-, valtsplekkja kivikatused. Plekksepa- ja
puidutööd. Katusehundid OÜ,
tel 5695 6885, 5695 8750,
5667 2000.
Katuste ja puitfassaadide ehitusja remonditööd. Tel 515 7062.

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

2.06 kell 17 Raamatuesitlus
ja vestlusõhtu. Külas on raamatu Minu Tallinn. Kalevitüdruku kroonika autor Terhi
Pääskylä-Malström

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

742 0240 • www.robinson.ee

KINNISVARA MÜÜK

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

Kinnisvarateenused aastast 1997

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

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 0240 • www.robinson.ee

Kütte- ja ventilatsioonitööd.
Tel 5660 1567.
Miniekskavaatori rent ja
kaevetööd. Tel 511 5786,
www.miniekskavaator.ee.
Puitfassaadid ja soojustus,
terrassi ehitus, betoontrepid
jms väiksemad ehitustööd.
Tel 5608 5675.
Sanitaar- ja kapitaalremont.
Ehitus- ja lammutustööd. Kogemusi üle 10 a. Garantii.
Tel 5837 2544,
viimistlus.lammutus@mail.ee.

2-toal korter Pärna 21A (eraldi
toad, heas korras otse omanikult,
43,2 m², 1/5, + keldriboks,
60 000 €). Tel 5554 0751.
3-toal korter Tartust ca 26 km
Maarja-Magdaleenas. Kauplus,
kool, lasteaed, bussiühendus jm.
Hind 16 800 €. Tel 5665 9355.

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!

Kasepind 30, 40, 50 cm. Vedu,
tšekk. Tel 5594 7098.

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

Toodame ja paigaldame erinevaid metallist aedu, piirdeid,
käsipuid ja väravaid.
Küsi pakkumist! Tel 529 5418,
info@metalspec.eu,
www.metalspec.eu

LÕHUTUD KÜTTEPUUD
toores / kuiv

Kaseküttepinnud (pikad ja
tükeldatud). Tel 5662 5014.

Kask, lepp 30, 40, 50 cm. Vedu
Tartus tasuta. Tel 557 6177,
www.kuttepuud.com

LINNARAAMATUKOGU
31.05 kell 10.30 Muinasjutuhommik lastele, kavas on
muinasjutt Sihikindel printsess

KOOLITUS

Terrassija värvitud
välisvoodAitame
kinnisvara
rilauad,
sae- ja ja
höövelmaterjal.
müümisel
üürimisel.
Tel 509
2168,
Meelis
Karu, tel 511 5949
laur.pojad@gmail.com.
Ene Lina, tel 504 8379

Ehitus, remont, viimistlus, lammutus, katusetööd. Lõuna-Eesti
piirkond. Tel 5858 6953.

27.05–2.06 kell 22.30 Enne
kui ma ärkan

27.–30.05 kell 13.40, 11.15;
31.05 kell 13.40; 1.–2.06 kell
11.15 Džungliraamat

ÜÜRILE VÕTTA

Betoonpõrandad, vundamendid, plaatimistööd. Tel 5634 5782.

27.–31.05 kell 20, 22.15; 1.06
kell 19.15, 21.15; 2.06 kell
22.15 Neetud naabrid

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

4-toal mug korter Kaunase pst
40 (eh 1979, üp 75,7 m², 4/5, heas
korras, keskküte, vann, rõdu,
59 900 €). 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.

Kuiv küttepuu võrgus 40 l. Tel
5821 2229.
Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puit- ja turbabrikett,
küttegraanulid. Vedu tasuta. Tel
523 8332, 433 3130.
Küttepinnud (kask, lepp, haab,
3-meetrised, märjad).
Tel 526 1028.
Küttepuud lahtiselt ja võrgus.
Tel 5683 3404.

Tänavakivide paigaldus, haljastustööd, piirdeaiad.
Tel 5623 3867,
www.clinkerservice.ee

Maja Tartust 23 km (6 tuba,
köök). Vahetusvariandid Tartusse
korter + komp vastu.
Tel 5632 3579.

Vundamendi hüdroisolatsiooni- ja soojustustööd, sokli
viimistlus. Raudkäpp OÜ,
tel 5568 2671.

Majaosa (kolm tuba, köök, wc,
saun, kõrvalhooned, krunt 955
m²). Tel 501 4276, 5805 3766.

OÜ Haluküte müüb lõhutud
küttepuid + lõikamisjääke. Tel
504 3100.

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

Puitbrikett, kaminapuu, kuiv
kütteklots. Tel 5197 8500.

MATERJAL

KINNISVARA OST

Kruusa, liiva, killustiku ja mulla
müük. Tel 505 7316.
Liiv, kruus, killustik, muld.
Tel 5821 2229.
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.

1-2-toal remonti vajav korter
Tartus, vana talukoht ja metsamaa! Tel 5917 3602,
tartu@solo.ee.
Ahiküttega korter.
Tel 5324 4149.
Aitan müüa põllumaa ja metsa
väga hea hinnaga. Maakleriteenus. Tel 5620 4096.
Keskküttega korter Tartus. Tel
5681 1160.

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

Puitbrikett, puidupelletid,
kütteklotsid, kaminapuud.
Tel 514 4555, www.puitbrikett.ee

LOOMAD
Maimud, tuurakala, valge
amuur, karpkala, forell jm. Info
ja müük tel 5900 0106,
www.maimud.ee

MÖÖBEL
Sisustuspood müüb kasutatud
mööblit ja võtab komisjonimüüki. Tel 5342 7690, Teguri 30.

REKLAAM
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Kuuluta siin!
OTSIN TÖÖD
Leiame koduabilise, hooldaja,
lapsehoidja, eraõpetaja.
Tel 5340 2265, www.pihel.ee.

PAKUN TÖÖD
A. Karuse AS (Valga, Rükkeli 4)

pakub tööd rahvusvaheliste vedude
autojuhile Eesti-Euroopa-Eesti ja
Euroopa-sisestel vedudel

Kuulutuse saab sisestada ja selle eest maksta aadressil:

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

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

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

Hotell vajab toateenijat ja
administraatorit. Tel 524 0715,
tiiu.jarviste@kantri.ee.
Lisatöö pensionärile 24 h kioskis. Tel 5354 1882.
Lisatöö pensionärile autoparklas (valvur-müüja). Tel 5354 1882.
Lisatöö puhastusteenindajale
Vahi külas, tööaeg P-N peale
17.00. Tel 5823 0411.
Tartu lasteaed Sirel kuulutab välja
konkursi õpetaja ja muusikaõpetaja vabade ametikohtade
täitmiseks alates 01.08.2016. a.
Avaldus, CV palume saata hiljemalt 07.06.2016 e-postile sirel@
post.raad.tartu.ee. Tel 736 1596.

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

Sõidukite klaaside toonimine.
Tasuta asendusauto!
Vaba 38a, Tartu, tel 5456 3333,
www.alivinauto.ee

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

HAUAPIIRDED VAASID PINGID

VÄIKEBUSSI
rent al 50€ päev
Citroen Jumper (2014)

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

SÕIDUKID

Armin Puit OÜ valmistab eritellimusel puidust uksi ja aknaid.
Tel 529 5312,
arminpuit@gmail.com
Autobussi teenused (sh Venemaa) 52-, 50-, 29-kohalise
bussiga. Tel 5373 8770,
www.noobelreisid.eu

Hauakivide ja plaatide valmistamine. Tel 5691 7488,
www.kiviraie.ee
Hekkide pügamine, (vilja)puude hooldus-lõikus. Tel
5699 9884, laur@puujuuksur.ee.

Elektritööd! Vajadusel tuleme
välja 24 h ööpäevas, hinnad
soodsad! Tel 513 7844.
Elektritööd. Tel 5609 3099.

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.
Kardaanide remont.
Tel 513 8317, 5612 7270.

Teen sepatöid ja taastan metallasju (sh vanu lukke) Tartus. Pikk
garantii. Tel 5364 6633.
Teen torutöid ja pisemaid remonditöid. Tel 5333 2131.
Terrasside hooldus. Terrasside,
varikatuste ja kuuride ehitus.
Tel 5303 1609.

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

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

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

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

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.

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.

Sõidukite keretööd, taastamine, ümberehitus. Uued ja
kasutatud detailid.
Tel 504 0334, allroads.ee.

Plaanid kolida või said päranduseks korteri? Ostame üleliigse vanakraami/raamatud. Tel
5649 5292.
Raamatud, märgid, mündid,
postkaardid, ehted, hõbe, maalid jm vanavara. Tartus ja Elvas!
Tel 5649 5292.
Raamatute ost Tartus ja Elvas.
Pakkuda võib kõike. Tulen ise
kohale, raha kohe kätte!
Tel 5649 5292.
Vanad postkaardid, fotod,
koolimärgid, teenetemärgid,
medalid, paberrahad, mündid,
maalid, graafika jne.
Tel 5890 6865.

Raamatupidamisteenus MTÜ,
OÜ ja KÜ-d. Varasemate perioodide korrastamine.
Tel 5348 0852.

Soodne fekaalivedu.
Tel 5382 8791.
Fekaalivedu, survepesu,
ummistuste likvideerimine.
Tel 558 8811, www.fekto.ee.

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

Teen remondi- ja viimistlustöid. Tel 5648 1251.

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

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

Autoklaaside müük ja vahetus.
Tasuta asendusauto!
Vaba 38a, Tartu, tel 5456 3333,
www.alivinauto.ee
Müü oma auto meile. Sobiva
tehingu puhul raha kohe kätte.
Info tel 5823 2707.

Tasuta kodumasinate ja vanaraua äravedu. Tel 5386 9008.

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

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

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

Boilerite puhastus, veemõõtjate vahetus, san-tehnilised
tööd. Tel 5646 9025, 734 8044.
Ehitus ja renoveerimine. Vundamendist katuseni. Kvaliteetne
garantiiga teostus.
Tel 5820 2040.

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

Trimmerdamine. Tartu ja Tartumaa. Tel 5841 9964.

Pottsepatööd, toaahjud, kaminad, korstnad. Tel 5554 6422.

Kvaliteetne männikooremultš
(20-50 mm lahtiselt ja 80 l kottides, transport). Tel 526 1028.

Odavad rõivad, Kastani 121. Uus
kaup! E-R 10-18, L 10-15.

Plaatija, kogemustega. Hinnad
alates 12 €/rm. Tel 5198 5817.

Pottsepa- ja korstnapühkimistööd. Eridisain ahjud, pliidid,
kaminad. Korstnate ja korstnapitside ehitus. Tel 5830 9490,
www.ahjupoiss.ee,
www.facebook.com/ahjupoiss

Aed, automaatika. Tel 504 3024.

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

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

PÕLLUNDUS

RIIDED

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

9 kohta, püsikiirushoidja

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

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

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

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

FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.

Töö brigaadile elamuehitusel
Tartus. Tel 527 0207.

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

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

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

Foxtrans OÜ pakub tööd postikulleritele Luunja ja Võnnu vallas. Võid olla eraisik, FIE või OÜ.
Võta ühendust tel 510 5762 või
saada e-kiri mait@foxtrans.ee.

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

Septikute, mahutite, kaevupumpade müük otse tootjalt
koos transpordiga ning paigaldus. Tel 5306 5322,
info@reovesi.ee.

(juhtidele korter Lübeckis).
Heale juhile hea palk!
Tel 507 3000, allain@akaruse.ee.
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Veotakso. Tel 501 5312.

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

TUTVUS
61 a maja ja autoga naine
Peedult tutvub autoga abivalmis
tõsise püsisõbraga.
Tel 5569 9574.

MÜÜK
JYSKi riidekapp (3 poolega,
pöök, peegel, 40 €). Tartu, tel
522 6934.
Riiete müügiks vajalik inventar
(uus). Tel 5554 0831.

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

VABA AEG

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

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

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

Reporter: Kaspar Aug kaspar@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

Neljapäev, 26. mai 2016

T

Murutraktor MTD
SMART RF-125

TÖÖRIIS AKESKUS

SENISEST SUUREM PIND

€
9
9
4
1

JA KAUBAVALIK!

Ametlik esindus:

&

Müük, hooldus, remont, rent

Sepa Ärikeskus, Turu 45B • E-R 9-18, L 10-14 • Tel 740 2100 • info@tooriistakeskus.ee

Mai
lõpuni
AKNAD
kuni

-65%

Väiksemasse majapidamisse sobiva traktori soovituslik
niitmisala on 1500 m², lõikelaius 96 cm, -kõrgus 30-95 mm.
MTD, 4-taktilise mootori töömaht on 420 cm³ (6,3 kW).
Paak 3,8 l, kaal ca 150 kg. Mõõdud: P170, L107, K100 cm.

Tutvu teiste heade pakkumistega:

www.tooriistakeskus.ee

Invaabivahendid
müük - laenutus - nõustamine

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

Invaabivahendite müük ja laenutus
abivahendikaardiga soodustingimustel
Valikusse kuuluvad: ratastoolid, hooldusvoodid,
kargud, mähkmed, rulaatorid, potitoolid jpm.
Asukoht:
Kalda tee 24, Tartu
Telefon: 55 650 060
www.invaabivahendid.ee

