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Valus vops varjupaigast
muutis loomasõbra LABIDAKS
Üleliigset hingesooja
õnnetute loomadega jagada soovinud vabatahtlik sai varjupaiga personali ükskõiksest hoiakust
sedavõrd kõrvetada, et
eelistab selle nüüdsest
endale hoida ning asutust nurga tagant terroriseerida.
End Jaan Labidaks nimetav
kodanik on Tartu Ekspressi
poole esitatud pöördumise
kohaselt Raadil tegutsevat loomade varjupaika külastanud
umbes kaheksa korda ja seda
peamiselt viimase paari kuu
jooksul. „Minul oli soov midagi head teha oma vaba ajaga
ning mõistan, et koerad vajaksid tähelepanu, seltsi, ja võimalust ringi joosta,“ selgitas ta
hobivalikut.

Tühjad kilomeetrid
Juba esimene väide vajab
aga asutuse projektijuhi Kirke
Roosaare sõnul selgelt ümberlükkamist. „See inimene ei
ole päris kindlasti käinud varjupaigas kaheksa korda, vaid
ainult korra. See peaks olema
tõestatav külastajate registreerimisraamatuga,“ kinnitas ta.
Kuna Labida tormiline eluviis ei võimalda ette näha, milline iga järgnev päev välja võiks
näha, päris ta enda väitel juba
eos meeskonnaliikme käest
aru, millal külla tulla kõlbaks.
„Minule kinnitati, et pole vaja
ette helistada, kuigi neile see
meeldiks rohkem, ning mitte
liiga vara hommikul tulla, kuna
siis tegelevad koristamise ja toidu jagamisega,“ meenutas loo-

Koer Bella, kass Jaagup ja nende saatusekaaslased jäävad Jaan Labida hoolest asutuse suhtumise tõttu edaspidi ilma. 

TARTU KODUTA LOOMADE VARJUPAIK

masõber. „Kinnitasin, et pärast
kella 11 peaks ikka sobima.“
Saatuslikul päeval veeres
Labidas viie kilomeetri kauguselt keskpäeval jalgrattaga
kohale. „Tervitasin ühte naisterahvast, keda pole vist varem
näinud. Teatasin, et tulin oma
sõpru külastama,“ rääkis ta.
„Mulle öeldi, et praegu ei sobi.“
Kuidas siis nii, ei suutnud
kui puuga pähe saanud Labidas mõista – alles hiljuti oli ju
kinnitatud, et selline aeg sobib
igati. „Tema ütles, et nende kodukord nõuab, et vabatahtlikud
helistavad ette ja tulevad alates
kella kahest,“ kirjeldas ta.
Lahkudes valdas nördinud
Labidat vaid siiras tahtmine
kohta mitte iialgi enam külastada. Mõni tund hiljem tahtis
ta aga kogemust ka juhatajaga
jagada. „Helistades sattusin vist
sama naisterahva peale, kellega

varem oli ebameeldiv vahejuhtum. Palusin juhatajaga rääkida või tema telefoninumbrit
saada. Naisterahvas keeldus
mitu korda,“ kurtis ta. „Alles lõpuks jagati meiliaadress.“

Kisuks anarhiaks
Varjupaiga projektijuht Kirke
Roosaar selgitas, et ka vabatahtlikele on kehtestatud asutuse sujuva toimimise ja üldise
turvalisuse huvides teatavad
reeglid. „Üle maailma mitte
kuskil ei ole reeglitevaba vabatahtlikkust,“ sõnas ta. „Reegliteta tuleb välja anarhia, mida
päris kindlasti me ei saa oma
territooriumil lubada, sest meil
tuleb jälgida nii loomade kui ka
inimeste ohutust ja heaolu.“
Väide, et Labidas polnud varem naistöötajaga kokku puutunud, on aga Roosaare sõnade kohaselt kummaline, sest

tegemist on varjupaiga administraatoriga, kes töötab kõikidel külastuspäevadel. „Kell 14
algab meil ametlik külastusaeg. Niipalju kui mina tean ja
kindlaks suutsin teha, ei olnud
Labidas ette oma tulekust teatanud – kõik vabatahtlikuks
tulijad märgitakse kirjalikult
üles meie logiraamatusse, et
me oskaks arvestada ja planeerida töid,“ lausus ta.
Seega oli töötajal Roosaare
hinnangul täielik õigus Labidat väljaspool külastusaega
mitte platsile lubada. „Samuti
võisid seal ees olla juba teised
vabatahtlikud ning kuna praegu on koeri väga vähe, siis me
reguleerimegi vabatahtlike
tööd vastavalt sellele, kuidas
nad ette teatavad oma tulekust,“ rääkis projektijuht.
Labidas aga tõdes, et on
endiselt äärmiselt pettunud.

„Mõni päev tagasi tahtis mul
sõber varjupaika koos minuga
külastada ja seda esimest korda. Ütlesin talle, et mina vist
enam ei lähe. Ja nõnda on nad
kaotanud kaks vabatahtlikku
ja nende maine on kõvasti alla
läinud,“ lajatas ta.
Paraku ei piirdunud salapärase loomalembi kättemaks
lihtsa nördimusega. Nimelt on
Roosaarele osaks saanud tagasiside, mistõttu on ta veendunud, et Jaan Labidas kodaniku
nimi kindlasti pole. „Minuga
arendas ta kirjavahetust aadressilt olemesiin@gmail.com
ning samuti pommitas ta mind
numbrinäiduta telefonikõnedega, mida võiks kvalifitseerida
juba ahistamiseks,“ kurtis Roosaar. „Selle tõttu ei vasta ma
praegu üldse mitte mingitele
numbrinäiduta kõnedele.“

Pruudikandidaat ootel
Varem on Tartu Ekspressi
veergudel varjupaiga suunas
tuld ja tõrva pritsinud loomasõber Elena Asari, kuid nüüd
näib ta endale saanud olevat
vastassoost relvavenna. „Ta
millegipärast arvab, et ta kuulub mingisse privilegeeritud
klassi, kes ei pea arvestama
meie kodukorraga, mis on
kehtestatud nii inimeste kui
loomade ohutust silmas pidades,“ iseloomustas Roosaar
uut oponenti. „Tema senine
asjaajamine näib viitavat pisut
labiilsele närvikavale ja patoloogilisele kättemaksuhimule,
et ta ei saanud oma tahtmist.
Tema nimevalikki viitab sellele
– üritab „labidaga ära panna“.“
KAUR PAVES
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LUGEJA KIRI

LAUSEGA

Lusti asemel
surmaoht

Raiematerjal väljapanekul

Lastekaitsepäeval Jalaka
tänaval avatud mänguväljakut vaadates tekkis küsimus: kas asi nii jääbki?
Piirdeaed ehitati vastu
Jalaka tänava maja puude alla ja suhteliselt suure
koormusega tänava ääres
on aeda vaid 2x2-meetrine
jupp. Väidetavalt pidi sinna äärde tulema ka parkla. Kolme väikese lapse
emana näen kohe ülisuurt
probleemi ehk autode vahelt tänavale liikuvaid lapsi.
Miks ehitati piirdeaed
vastu Jalaka 48 maja, mitte vastu tänavat? Samuti
puudub lastele kõige olulisem atraktsioon mänguväljakutel ehk liuväli.
Berit

Eda Põldma
haljastus- ja puhastus
teenistuse juhataja
Madal tara on Jalaka 48
krundi piirile rajatud dekoratiivelemendina ja jalakäijate suunajana. Kogu
mänguväljakut aiaga piirata ei ole võimalik, sest
seda ala läbib mitu olulist
jalakäijate teed. Parkimisala mänguväljaku serva projekteeritud ei ole.
Vasara tänav T25 on momendil käsitletav kvartali
sisese teena, millel on kiirus
piiratud 30 km/h. Suurenenud liikluskoormus on
kindlasti tingitud ehitustegevusest piirkonnas. Edaspidi on tänav kavandatud
rekonstrueerida, mis võimaldaks ka enam liiklust
rahustavaid meetmeid.
Kompleksronila liumäega
paigaldatakse väikelaste
alale võimaluse tekkimisel.
Allikas: Tartu LV

Kunstimaja suures saalis
on avatud maalikunstnike
Eda Lõhmuse, Jane Remmi,
Hando Tamme ja Kristina
Tamme grupinäitus „Puud“,
mis võtab luubi alla eestlase
erisuhte metsaga.

2143
Sepa staadioni riietusruumide talgud. 

JK TAMMEKA

Rekordeid löönud staadion kutsub taas kampa
Enam kui 2000 külalist
avaüritusel. Otseülekanne „Aktuaalses kaameras“ ning EM-finaali
eelses jalgpallistuudios.
Ükski jalgpalliklubi pole
varem suutnud enamat. Tammeka ja Sepa staadion said
võimsalt rekorditega ajalukku
rammitud.
Ehkki meedias hiidlained
löönud avapeost on nädalaid
möödas, pole korraldustiim
siiski palmi all loorberipärgadel lesimas. „Nüüd, mil pisike
suvepuhkepaus selja taga, ehitab klubi välja neli sinise laudisega riietus- ja haldusruumi, et
treeningute ja võistluste järel
saaks nõuetekohaselt pesta ja
puhata ning varustust hoida,“
tutvustas Tammeka tegevjuht
Kalle Paas tööjärge.
Kaks staadioniäärset majakest varustati hiljuti vee- ja
kanalisatsiooniühendusega,
jäädes nüüd siseviimistluse
ootele. Kahe samasuguse rajamine algab uuel nädalal. Nagu

juba heaks tavaks saanud, pakub klubi siingi jalgpalliverd
inimestele võimalust abikäsi
ulatada.

Uskumatu sai teoks
Paasi loogika on raudne:
„Jalgpalliklubi põhitöö on
treeningud ja võistlused, millele tahaksimegi keskenduda.
Selleks aga vajame sõpru, kes
aitaks riietusruume rajada. Nii
kutsumegi selles valdkonnas
tegutsevaid tammekalasi kaasa lööma. Olgu siis tööjõuga
või ehitus- ning sisustusmaterjalide soetamisega. Juba on
oma panuse andnud Cramo,
VOH! värvi- ja krohvikeskus,
Värvitud Voodrilaud ja Lõuna
Kinnisvara,“ kutsus Paas sooja südamega inimesi klubiga
ühendust võtma.
Peale tänusõnade ja reklaamiväljundi klubil suurt midagi
muud vastutasuks välja käia
pole, ent ajalugu on tõestanud,
et õigele asjale õla alla panekul
pole suure südamega tartlastele vastast kusagil Eestis. Tea

kas, kaugemalgi.
Meenutagem, et kogu spordiplats valmis ühisrahastuskampaaniaga, kus igaüks võis
omale mõtteliselt osta ruutmeetri kaupa killukese staadionist. Ideest haarates avasid
rahakotirauad 3108 inimest,
ettevõtet ja organisatsiooni.
Tänaseks on Sepa staadioni
vastset muru saanud mõõta
sisuliselt kõikide Tammeka
poiste buutsad. Samuti on
keskus vaba ruumi olemasolul
tasuta kasutamiseks kohalikele elanikele. Eeloleval nädalavahetusel võõrustatakse renoveeritud staadionil esimest
korda Eesti noorte meistrivõistluste mänge.
Plaani järgi peavad riietus- ja
abiruumid valmis saama enne
sügisvihmade algust. Aga paigas on ka juba järgmine eesmärk – klubi soov on seejärel
rajada tribüünile katus, mis
usutavasti kasvatab eesootavate võistluste ajal tublisti publiku arvu.
RASMUS REKAND

eurot läks maksma linna
esimene avalik elektriline
jalgrattapump Küüni tänaval
R-kioski kõrval.

Odavbussid jäävad?
Hinnatundlikud lugejad ilmselt juba teavad, et üheainsa
euro eest rahvast pealinna
vedanud Superbus on augustist Maarjamaalt igavikku kadunud. Peakonkurent
Simple Express tõotab siiski
olukorda mitte ära kasutada ja euro eest ka edaspidi
Tallinna, Narva, Võru, Pärnu,
Viljandi, Rakvere ja Koidula
vahet kärutada.

Uudis eimillestki
Neljapäeval koges Lõuna
prefektuuri töökas kollektiiv
üliharuldast sündmust: terve
ööpäeva jooksul ei laekunud
teeninduspiirkonnast ühtki
teadet olulisest kuriteost.

SÄHVATUS
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Soolestik vaikib
Kui juulis möllasid ohtlikul
tasemel nii Anne kanalis kui
Emajõe vaba- ja linnaujulas
igasuvised külalised sooleenterokokid, siis nüüd on fekaaliprobleem ületatud ja randades lehvivad taas sulistama
kutsuvad rohelised lipud.

Ihaste vormi
Ihastesse E. Wiiralti tänava
äärsele metsalagendikule
tuleb uus välitreeningala,
kus markeeritakse postidega
jalgpalliplats ja paigaldatakse
võrkudega väravad.

Puust ja punaseks
Aleksandri tänaval peetakse
palkhoone restaureerimist
õpetavat laagrit, mille käigus
on kolm üritust avatud ka
kõigile linlastele: esmaspäeval kell 17 õppekäik „Supilinna sepis“, teisipäeval kell 17
loeng „Tartu puitarhitektuur“
ja kolmapäeval kell 17 loeng
„Karlova interjöörid“.

Paplid korda
Linn kavandab Emajõe vasakkaldal paikneva Ranna
tee papliallee hoolduslõikust, mille vajadus selgus
eelmisel aastal arborist Sulev
Järve tehtud alleepuude seisundi hinnangust.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

SITIKATE TAGASITULEK: üleskutsed intiimpiirkonna
raseerimisest loobuda pole jäänud mõjudeta. 

FACEBOOK
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Palametsa
pajatused

Teise elukümnendisse astuv Tartuff tõotab lisaks kuumadele kirgedele tummist diskussiooni. 
MONA MENETS

384 .

Armastus turule
Tänavu 11. korda Erost
jahtiv filmifestival Tartuff
ei piirdu enam ammu
keskväljakul ekraani
kõõritamisega, lubades
selgi aastal lisanditena
haaravaid vestlusringe,
suurt basaari ja legendaarset armastuse pidu.
Reedel kell 20.30 algab filmiviktoriin, mida viib läbi
festivali programmijuht Helmut Jänes. Mõõduvõtt toimub
Raekoja platsil paiknevas festivalitelgis võistkondades, üldine osalemislimiit on ruumi
täitumisest tulenevalt umbes
30 inimest.

Pidev mõõtmine
Laupäeval kell 10-15 ketrab
end raeplatsil üle aastate taas
valla Tartuffi Bazaar, kus kõigil eelnevalt registreerunutel
on võimalik kaubelda koduste küpsetiste, vanade riiete ja
muu põneva kraamiga. Lõpupeoks panevad aga sama päeva
õhtul kell 23 Athena keskuses jõud kokku kaks Tallinna

Soodne

TERRASSILAUD
Annikorus
tel. 56816905

www.balticloghouses.ee

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

Tartu Rendibuss

peosarja – Tiks ja Must Mesi.
Hommikusse aitavad tantsida
DJ-d Heidy Purga, Critikal,
Sander Mölder ja Peeter Ehala.
Partnerikäe on festivalile
sedapuhku ulatanud ka Tartu
ülikooli muuseum, rikastades
programmi nii muuseumimajades pakutavate ekskursioonide, planetaariumietenduste
kui ka raekojaplatsi vestlusringidega. Kogu programm on
saanud inspiratsiooni muuseumi tänavusest aastanäitusest „Maailma mõõtmine“, mis
kõneleb kuue Eesti päritolu
maailmaränduri kaotustest ja
võitudest, hirmudest ja eelarvamustest ning üleelamistest
ja õnnestumistest. Vestlusringid võtavad „Maailma mõõtmise“ teemat kõige laiemal
võimalikul moel vaagida.
Täna kell 17.30 on luubi all
globaalne kodanik ja tema
võimalik vastutus. Kaasa
löövad Müürilehe tegev- ja
sotsiaaliatoimetaja ning kirjandusfestivali Prima Vista
kommunikatsioonijuht Henri
Kõiv, kes on tuntud mitmete

sotsiaalselt tundlike artiklite
autorina, Domus Dorpatensise tegevjuht Martin Noorkõiv
ja rakendusliku antropoloogia
keskuse asutajaliige Helleka
Koppel. Koppeli puhul on ajakirjanduse tähelepanu pälvinud tema töö seljakotirändamisest Austraalias.

Armunuile silt külge
Kui sügavatest aruteludest
kõrini, saab üles anda Eesti
armsaima paari, kellele kinkida veel üks unustamatu
suveöö romantilises linnas.
„“Suudlevad tudengid“ Raekoja
platsil on vaid üks sümbol, mis
viitab Tartu tõeliselt tundelisele atmosfäärile ja armastusfilmide festival sobib samuti
laitmatult siinsesse miljöösse,“ sõnas konkursi korraldaja
Hektor Design butiikhosteli
turundusjuht Ildiko Siimon.
Üleskutses osalemiseks tuleb saata foto paarikesest koos
pildil olevate inimeste nimedega aadressile tartuff@poff.
ee hiljemalt 6. augustil kell 12.
KAUR PAVES

TARTU PEETRI KIRIKUS
HÕBELEER

Narva mnt 104, Tartu

1991. a leerilastele
toimub 11. septembril kl 10
Ootame Sind!
Kutsuge kaasa ka oma
leerikaaslased!
Osalusest anna teada
tel 5332 7137 või e-postil
tartu.peetri@eelk.ee

POOLE HINNAGA!

FUEGO

Export Design
Otse Rummu tehasest!
ta
Vaahe!
ko

998

€

(tavahind 2.500 €)

1800 mm • 1250 kg
5 kW • CE-sertifikaadiga

HELISTA +372 5044 188
info@ultimatemarket.com

REKLAAM
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TASUTA KORVPALLILAAGER
6. - 16. a poistele
22.-30. august 2016, Tartus
Registreerimine:
tartupalliklubi@gmail.com
Tel 5341 0089.
www.tartupalliklubi.ee

Aastaaruannete koostamine

Kaluri 2, Tartu
Uus 8, Jõhvi
fmj@fmj.ee
tel 337 0391

Maksu- ja finantsalane konsultatsioon
d

www.fmj.ee

Kvaliteetne raamatupidamisteenus

KEEVITUSTEENUS
• malm
• alumiinium
• roostevaba

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%
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KINO

Tõstukijuhi koolitus. Soome
tööohutuskaart (roheline kaart). Tuletöökaart. Tel 508 8225,
524 6691.

EHITUS

CINAMON
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!

KÜTE

5.–9.08 kell 21.45; 10.08 kell
21.30 Nüüd sa näed mind 2

Ehitus ja renoveerimine vundamendist katuseni. Energia, vesi,
küte. Tel 5820 2040.

5.–9.08 kell 13.45, 19.45;
10.–11.08 kell 13.45, 19.30
Närvide mäng

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

5., 7., 9.08 kell 18; 6., 8.09 kell
22.30 Luurespetsid
5.–9.08 kell 11.45, 17.45;
10.–11.08 kell 11.45, 17.30
Üheksa elu

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

Üheksa elu

Fassaadid, katused, plekitööd,
sisetööd jm ehitustööd.
Tel 516 6152, info@ramest.ee,
www.ramest.ee

5., 7., 9., 11.08 kell 22.30; 6.,
8., 10.08 kell 18 Mike ja Dave
otsivad pulmakaaslasi
5.–10.08 kell 20.15; 11.08
kell 18 Kiki – kõik räägivad
seksist
5.–9.08 kell 16.15, 19.15, 22;
10.–11.08 kell 16.15, 18.40, 22
Jason Bourne
5.–11.08 kell 11.15, 12, 15.30
Jääaeg 5
5.–11.08 kell 15.45 Tuled surnuks
5.–9.08 kell 18.40 Star Trek:
Tundmatusse
5.–9.08 kell 14, 21; 10.–11.08
kell 14, 21.15 Tondipüüdjad
5.–11.08 kell 10.30, 12.15,
12.45, 13.30, 15, 17.15 Kalatüdruk Dory

10.08 kell 22.30 Eellinastus:
Madalik

12.08 kell 21 Tanel Padar &
The Sun

11.08 kell 21.30 Esilinastus:
Madalik

JAANI KIRIK

11.08 kell 20, 22.15 Esilinastus: Pahad emmed
11.08 kell 20.15 Esilinastus:
Taskunoamees

KONTSERT
ANTONIUSE ÕU
11.08 kell 20 Svjata Vatra

5.08 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esineb pianist Tiina Tomingas
9.08 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esinevad Mirjam Rennit (tshello),
Erle Kont (klarnet) ja Kaisa
Kuslapuu (orel)
PEETRI KIRIK

4.08 kell 21.30 Maria Stuart

4.08 kell 19 Orelikontsert. Esineb oreliduo Mirella Dirminti- Paolo Devito (Itaalia)

HANSA HOOV

VILDE

5.08 kell 21 Alen Veziko &
Band

5.08 kell 20 Ingrid Rabi &
Marvin Mitt

5.–9.08 kell 14.15, 16.45,
19.30, 22.15; 10.08 kell 14.15,
16.45, 19.15, 22.15; 11.08 kell
14.15, 16.45, 19.15 Suitsiidisalk

EDISON

10.08 kell 20 Naisteõhtu:
Pahad emmed

Katuse- ja fassaaditööd, vundamentide remont ja soojustamine, vihmaveesüsteemid,
rõdude renoveerimine. Tel
5649 4929.

Müüa kruusa, liiva, sõelutud
mulda, koos kohaletoomisega.
Priit, tel 5192 2327.
Müüa punased kärgtellised
240x120x65, 235 tk, hinnaga 30
Korterid,
majad,
majaosad
senti/tk.
Tel 5560
0325.

Tartus ja maakonnas.

Ornamendid,
Aitamedekoorid
kinnisvarajm
müümisel
ja vineerist
üürimisel. jm.
detailid
puidust,
E-post:
info@cnctood.ee,
Meelis
Karu, tel 511 5949
www.cnctood.ee
Ene Lina, tel 504 8379

742 0240 • www.robinson.ee

KINNISVARA MÜÜK

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.
Plekitöökoda Tartus Tiigi 80
hoovis: aknaplekid, ääreplekid
jm. Tel 516 6152,
info@plekitood.eu.

Tel 514 2173

Tel 7 420 240
5190 3394
www.robinson.ee

Kinnisvarateenused aastast 1997

1-toal mug korter Tartus või vahet 2-3-toal ahik korteri vastu
Tartus. Tel 5817 2199.
Kivimaja Variku linnaosas (2 k,
krunt 965 m², üp 184 m², garaaž,
kelder, ahiküte, köögimööbel,
tsentraalne
ja lokmajaosad
kaev, saun
Korterid,vesi
majad,
ja puukuur
eraldi,
129 000 €). Tel
Tartus
ja maakonnas.
5661 4312.
Aitame kinnisvara

müümisel ja üürimisel.

Majaosa Elvas Tiigi tänaval. Tel
Kai2777.
Persidski, tel 5190 3394
5348

Gert Suik, tel 515 3773

Puusepatööd, üldehitus, siseviimistlus. Tel 5749 4994, e-post
ragan@ragan.ee.

Siseviimistlus- ja remonditööd.
Ka väiksemad paigaldus- ja
parandustööd. Tel 5606 4572.
Soojustamine puistevillaga.
Tel 5665 0604, 502 0066,
puistevill@gmail.com.
Teen torutöid ja pisemaid korteri remonditöid. Tel 5333 2131.

Majaosa.
Tel•558
2306.
742 0240
www.robinson.ee

KINNISVARA OST

Kõik lastetoa kardinad

-15% kuni -25%
Kampaania kehtib augustis

Terrasside hooldus. Terrasside,
varikatuste ja kuuride ehitus.
Tel 5303 1609.
Tänavakivide paigaldus, haljastustööd, piirdeaiad, väravad.
Tel 5623 3867,
www.clinkerservice.ee

Tartu salong • Sõbra 54 (Turu Ärimaja)
Tel: 58 281 928

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

Kasumetsa küttekontor. Erinevat sorti kvaliteetsed küttepuud veoga. Tel 529 2305,
734 9800, www.kasumetsa.ee.
Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puit- ja turbabrikett,
küttegraanulid. Vedu tasuta. Tel
523 8332, 433 3130.

2-toal korter Tartus või Tartumaal. Võib vajada remonti. Tel
504 0334.

Küttepinnud: kask, lepp, haab.
1 pakk on 3 m pikk ja sellest saab
3 rm küttepuid. Tel 526 1028.

Ahiküttega korter.
Tel 5351 7298.

Küttepuud (lahtiselt, kottides,
kuivad, märjad). Tel 504 6111.

Elamu- või maatulundusmaa
(Tartust kuni 15 km ja suurusega
kuni 1 ha). Tel 5554 3432, Merit.

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

Keskküttega korter Tartus. Tel
5681 1160.
Kööktuba või väike korter. Tel
5612 6628.

Metsakinnistud (ka läbiraiutud),
põllumaa ja raieõigus. Metsakinnistute ost ka koos hoonetega, hüpoteegiga, looduskaitsealadega ja kaasomandiga. Tel
523 4445.
Mugavustega korter.
Tel 5351 7270.

KINNISVARA VAHETUS
Vahetada 2-toal mug ja 1-toal
mug korter Tartus maja vastu
Tartu linnas. Tel 5817 2199.

KOOLITUS

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,
Tartu.

PÕLLUNDUS
Multš (pakitud ja lahtiselt),
hobusesõnnik (pakitult, 80 l).
Kvaliteetne ja korralik.
Tel 5636 3645.
Müüa murumuld 6 €/m³, kasvuhoone muld 8 €/m³, täitepinnas
4 €/m³. Tel 5385 3814.
Müüa sõelutud mulda 5 €/tonn.
Pakun ka transporti.
Tel 526 1028.
Sorteeritud männikooremultš
suurusega 0-20 ja 20-50 mm.
Lahtine ja pakitult. Tel 526 1028.

MATERJAL

Kõik Sunoreki kardinad on väikelastele turvalised.

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

Kuivad puud 30, 50 sm, segapuu, kask, sanglepp, koos
veoga. Tel 521 2015.

Vee- ja tehnosüsteemi paigaldus. Ehitus ja renoveerimine
vundamendist katuseni. Garantii. Tel 5820 2040.

Liiv, kruus, killustik, muld.
Tel 5821 2229.

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!

1-toal korter Tartus või Tartumaal. Võib vajada remonti. Pakkumised oodatud tel 504 0334.

Maja Tartus või selle ümbruses.
Tel 5811 3422.

Terrassid, betoontrepid,
puitfassaad jne. Tel 5608 5675,
www.ehituspuusepp.ee.

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

Katuste ja puitfassaadide ehitusja remonditööd. Tel 515 7062.

Reiem Grupp OÜ on üldehitustöid ja siseviimistlust tegev
firma. Pakume teenuseid nii
eraisikutele kui ka firmadele ja
korteriühistutele. Tel 558 9911,
info@reiemgrupp.ee.

Et uni oleks magus
ja päev tegus!

Müüa kottides puistevilla käsitsi soojustamiseks koos transpordiga Tartus ja lähiümbruses. Tel
527 9863.

Liiva, kruusa, killustiku müük
koos transpordiga. Tel 5689 8092,
Dampertrans@gmail.com.

ADR- ja ametikoolitused veokijuhtidele. Lõppastmekoolitus
aasta ringi 95 €. Motokool.
www.sõiduõppe.ee, 507 8230,
Kalda tee 30

Müüa 2 m alumiiniumvinklid
50x50x5, 40x40x3 ja 30x30x2 vst
5,3 ja 2 €/tk. Tel 5560 0325.

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

PAKUN TÖÖD
Firma vajab kvalifitseeritud
maalreid. Tel 505 1059.
Hooldajale, kes tuleks elama
hooldatava (70 a naine) juurde
Tartus Annelinnas. Tasu kokkuleppel. Tel 5559 6715.

REKLAAM

Neljapäev, 4. august 2016

Kuuluta siin!
Lisatöö koristajale õhtuti Ujula
tn spordiklubis (3.50 €/h, koormus 96 h). Tel 5560 6858.
Lisatöö siseruumide koristajale
Reolas E-R õhtuti kella 19.0022.00, lisainfo tel 5823 0411.
Pakume tööd prügivedajale
Tartu linnas. Tööaeg E-P üle nädala. Töö sisuks on prügikonteinerite tühjendamine tõstemehhanismi abil. Eelduseks on hea
füüsiline vorm. Helistada kl 9-15
tel 504 8435, tartu@ekovir.ee.
Tartu Lasteaed Ploomike kuulutab välja konkursi muusikaõpetaja 0,25 ametikoha täitmiseks.
Tööle asumise aeg september
2016. Avaldus, CV ning haridust
ja kvalifikatsiooni tõendavate
dokumentide koopiad saata kuni
19. VIII 2016 aadressile Ploomi 1,
Tartu 50110 või e-postile Merike.
Tiimann@raad.tartu.ee. Info tel
5305 5413.
Tartu Lasteaed Ploomike
kuulutab välja konkursi õpetaja 1,0 ametikoha täitmiseks.
Tööle asumise aeg september
2016. Avaldus, CV ning haridust
ja kvalifikatsiooni tõendavate
dokumentide koopiad saata kuni
19. VIII 2016 aadressile Ploomi 1,
Tartu 50110 või e-postile Merike.
Tiimann@raad.tartu.ee. Info tel
5305 5413.
Tartu Lasteaed Poku rõõmsasilmsed tasandusrühma lapsed
ootavad uut õpetajat. Õpetaja
võiks olla eripedagoog või vähemalt 5-aastase pedagoogilise
töö kogemusega lasteaiaõpetaja.
Avaldus ja CV saata hiljemalt 15.
augustiks e-postile olivia.voltri@
raad.tartu.ee. Info 53080079.
Tartu Lasteaed Ristikhein võtab
konkursi korras tööle 1,0 koormusega sõimerühma õpetaja
(asenduskoht). Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide
koopiad saata 12.augustiks 2016.
a aadressil Ropka tee 25, 51013
Tartu või e-postiga ristikhein@
raad.tartu.ee. Täiendav info 736
1600 või 511 5057.

Autoremont Tartus. Sõiduautode, kaubikute ja haagiste
remonditööd, veermik, mootor, elektritööd, diagnostika,
õlivahetus, rehvitööd, generaatorite ja starterite remonditööd. Tel 5853 3080.
Müü oma auto meile. Sobiva
tehingu puhul raha kohe kätte.
Info tel 5823 2707.

Kuulutuse saab sisestada ja selle eest maksta aadressil:

Kuulutusi võetakse vastu ka Lõunakeskuse ja Eedeni infoletis
ning kuulutus@tartuekspress.ee
Boilerite puhastus, veemõõtjate vahetus, san-tehnilised
tööd. Tel 5646 9025, 734 8044.

Rakkekaevude kaevamine, puhastamine ja remont. Rõngaste
vahetamine. Tel 557 4792.

Alkoholi ja suitsetamise vastane kodeerimine Tartus.
Tel 5669 0462.

Ehitus ja renoveerimine. Vundamendist katuseni. Kvaliteetne
garantiiga teostus.
Tel 5820 2040.

Rakkekaevude kaevamine,
puhastamine, süvendamine ja
remont. Tel 5638 1774.

Tervendamise ja harmoniseerimise seansid. Elena - energiaterapeut, sensitiiv ja rahva ravitseja
(Moskva). Ootan teid seanssidele! Tel 5360 9798.

Elektri- ja remonditööd.
Tel 551 5988.
Elektritööd eraisikutele ja ettevõtetele! Tel 513 7844. Vajadusel
tuleme välja 24 h ööpäevas.

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

Elektritööd. Tel 5609 3099.

Kleebiste valmistamine.
Vaba 38a, Tartu, tel 5456 3333,
www.alivinauto.ee

San-tehnilised tööd.
Tel 5660 1567.

Energia, küte, vesi, vent paigaldus. Tel 5820 2040.
Korstnapühkija. Korralik töö ja
tehtud tööde kohta akt. Helista
TahmaToomasele tel 5347 4363.

TEENUSED

San-tehnilised ja elektritööd.
Ummistused, veeavariid, boilerid, potid, kraanid jne.
Tel 5621 7955.
San-tehnilised tööd, vannitubade remont. Tel 5813 5496.

Emailin vanne. Tel 552 2879.

Soodne fekaalivedu (ka L ja P,
24/7) Tartus ja Tartumaal. Tel
5340 2060.
Soodne fekaalivedu.
Tel 5382 8791.

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

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

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

Teen torutöid ja pisemaid remonditöid. Tel 5333 2131.

HAUAPIIRDED VAASID PINGID

Fekaalivedu, survepesu,
ummistuste likvideerimine.
Tel 558 8811, www.fekto.ee.
FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.
Fotograafiteenus, fotomaterjali ja koduvideode digitaliseerimine. Tel 5808 4419,
fortiusfoto@gmail.com.
Hekkide pügamine, muru niitmine, trimmerdamine.
Tel 5374 8984.
Hekkide pügamine, (vilja)puude hooldus-lõikus. Tel
5699 9884, laur@puujuuksur.ee.

Armin Puit OÜ valmistab eritellimusel puidust uksi ja aknaid.
Tel 529 5312,
arminpuit@gmail.com
Auto ja kaubiku keretööd, taastamine, ümberehitus. Uued ja
kasutatud keredetailid.
Tel 504 0334.
Autobussiteenused 52-, 51- ja
29-kohaliste bussidega (sh Venemaa). www.noobelreisid.eu

Korstnapühkimisteenus kutsetunnistusega spetsialistidelt.
Akt ja arve (km-ga) hinna sees.
Teenustelt tasutakse kõik maksud! OÜ Tartu Tuli, tel 730 5387,
E-R 8-17.

Terrasside hooldus. Terrasside,
varikatuste ja kuuride ehitus.
Tel 5303 1609.

Külmikute remont.
Tel 505 0124.

Vedu ja kolimine, ka klaverid,
utiliseerimine, laadijad.
Parim hind. Tel 553 7638,
kiiredkolijad.ee

Ohtlike puude raie, hooldus,
äravedu, kändude freesimine.
Töö kiire, korralik ja soodne!
Töötame ka nädalavahetustel!
Tel 5559 3732.

Autoklaaside toonimine/kiletamine. Vaba 38a, Tartu, tel
5456 6333, www.alivinauto.ee
Helena Lastekaubad Kalda tee
24 Tartu. Suurim ja soodsamate
hindadega Disney originaalriiete ja lastekaupade pood
Lõuna-Eestis. Kleidid, T-särgid, dressipluusid ja -püksid,
ujumisriided, komplektid ja
palju veel.

Kaevan ja puhastan tiike. Erinevad kaeve- ja pinnasetööd.
Tel 5645 1927, info@meiletop.ee,
www.meiletop.ee
Kanalisatsiooni-, toru- ja elektritööd. Tel 735 3777, 5566 1888.
Kandlemees Sander - laulud ja
kandlemuusika Su peole! Tel
504 3202 või
simmaniduo@gmail.com.
Kardaanide remont.
Tel 513 8317, 5612 7270.
Katuste pesu ja hooldus. Tel
5303 1609.

Odavad rõivad Kastani 121.
Kogu kaup -20%. E-R 10-18, L
10-15.

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

Autoklaaside vahetus, parandus, kahjukäsitlus. Vaba 38a,
Tartu, tel 5456 3333,
www.alivinauto.ee

Autode ost, kiire tehing, raha
kohe kätte, pakkuge kõike! Tel
525 1243.

Boileri puhastus, paigaldus.
San-tehnilised tööd.
Tel 507 2387.

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

Pakun kvaliteetset raamatupidamisteenust. Minuga saab
ühendust meilil anneli@domus.ee
või tel 5331 5448.
Printerikassettide kiire täitmine! E–R 9–17, Raekoja 13, Tartu.
Tel 744 1100, www.futari.ee

Korralikud 1200 raamatut +
ajakirjad. 60 €. Tel 748 0902.

OST
Mündid, medalid ja paberraha.
Tel 550 2073.
Ostame vanavara, kulda ja
hõbedat! Tartu, J. Kuperjanovi
62. Tel 5815 0312.

Laupäeval, 6.08 kl 18 Tartu
tähetornis kammeransambel
Di Ana koosseisus Monika Ruusmaa (harf), Külli Org (kromaatiline kannel). Kaastegev Paul
Leenhouts (Holland, flöödid).
Itaalia, iiri, prantsuse muusika.
Pilet 5 €.
Noorte kalameeste klubi
Kalakratid korraldab 14.-19.
augustil Võrumaal Kirikumäe
matkamajas kalastuslaagri lastele ja noortele. Tuusiku hind 70
eurot. Ringi liikmetele soodushind. Laagrisse registreerumine
ja uute liikmete vastuvõtt tel 522
0963. Anne Schotter

Viime tasuta ära teie terved
terved ja korralikud seisma
jäänud riided, kodutarbed ja
väiksemad mööbliesemed, k.a
lauad. Tel 5647 9101.

Abi alkoholisõltuvuse korral,
98%. Hiina meditsiin. Tartu, Ly
Chini OÜ, eesti ja vene k, vajalik
reg tel 505 8381.

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

Korstnapühkija Tartus, Põlvas,
Elvas jm, ka maakondades.
Ametlik korrasoleku akt.
Tel 5191 6605.

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

MÜÜK

Veotakso. Tel 501 5312.

TERVIS
Põhjalik süle- ja lauaarvutite
puhastus, hooldus ning muud
IT tööd: www.itkolmnurk.ee

61 a majaga naine Peedult tutvub autoga sõbraga, kes soovib
elada minu kodus. Tel 5569 9574.

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

Vee- ja tehnosüsteemi paigaldus. Ehitus ja renoveerimine
vundamendist katuseni. Garantii. Tel 5820 2040.

Kaardid ennustavad! Tel
900 1727, 24 h, ennustus.ee

54 a vaba Tartumaa naine soovib tutvuda kuni 58 a heatahtliku ja intelligentse mehega. Tel
5740 9974.

Vanavara, pakkuda võib kõike.
Tel 513 2251.

Meesterahva abikäsi väiksemates ehitus-, remondi- ja majapidamistöödes. Tel 5374 8984.
Muru niitmine, trimmerdamine
ja muud haljastustööd. Tel
5341 2026, www.gramina.ee

TUTVUS

„Seiklusjutte maalt ja merelt“
sarja raamatud (55 tk), hind kuni
190 €. Tel 5663 9310.

Küttepuude ladumine.
Tel 5681 4586, www.laduja.ee.

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

RIIDED

SÕIDUKID

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

www.tartuekspress.ee/kuulutused

Müüa Opel Omega 2.0 universaal või vahetada küttepuude
vastu. Tel 741 2323.

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

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

Nõukogudeaegse kultuurimaja
saali rent ürituste korraldamiseks (Tartust 8 km). Tel 5770
2550, 5373 8770, noobelreisid@
gmail.com.

TÕNU SILLO
kiviraidur
Tartu
Tammelehe 4
738 3204
501 7237

HAUAKIVID
MATUSEPLAADID

Hauakivid ka tellija
materjalist-maakividest.
Vedu ja paigaldus.

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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Trendikas
mööbel igas
vanuses lapsele!

Koolilaste
mööblilahenduse
komplekt -22%
Sisaldab: kapp+liuguksed, raamaturiiul, laud, sahtliboks
TARTU Sõbra 54 (Turu Ärimaja)

tankindoor.ee

Julie ja tähed
LOONE OTSA TOOMEMÄE NOKTURN
LAVASTAJA MARGUS KASTERPALU — KUNSTNIK MARION UNDUSK
MUUSIKALINE KUJUNDAJA TOOMAS LUNGE
OSADES MARIA SOOMETS — RAIN SIMMUL (TALLINNA LINNATEATER)
MARIKA BARABANŠTŠIKOVA — MARGUS JAANOVITS — REIMO SAGOR — KRISTJAN SARV
ESIETENDUS 10.08 TARTUS TOOMEMÄEL TÄHETORNI ÕUEL

