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TARTUS NARVA MNT - KRUUSAMÄE TN RISTIL

Loodan, et Tõnis Lukas ja teised
hakkavad sügisel ERMis rääkima
talukultuurist, kus kõige odavam
tööjõud olid lapsed.
Janek Luts
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Kuku raadio, 11. august
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suurus: 160*200 * 35 (h)
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- pambuskiust kangas +
siidine kangas
- 6 sm latex
- 26 sm topelt
pocket vedru
- convex pocket
- 2 sm poroloni
- 1 sm puuvilla
- pambuskiust kangas + siidine kangas
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suurus: 160*200 * 32 (h)

- eksklusiivne trikookangast
- 4 sm latex
- 5 sm memory foam
- 2 sm poroloon
- 20 sm pocket vedru
- vedru läbimõõt 2,0 mm
- 2 sm latex
- eksklusiivne trikookangast
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Näita, mida tunneb süürlane
„Nad ei tahagi midagi
muud, kui elada tavalise
noore kombel, õppida,
tunda elust rõõmu. Me
kõik oleme inimesed!
Kus on teie ehk meie
inimlikkus?“

Pagulaste tunded rahvusvahelise noorte draamatrupi kehakeeles peegeldatuna. E RAKOGU

Nii võtsid Tartu noored lühidalt kokku tunded ja mõtted,
mis reflekteerusid neis ühises
draamalaagris, kus juureldi
selle kallal, mida tunnevad
meie keskel sõja eest Euroopasse pagenud.
Laura Lehtmets, Emili Kristov, Kätriin Jaaska, Katariina
Lorenz ja Andrei Šarapov, Lille
maja draamahuvilised, veetsid
augusti alguses nädala Austrias, kus püüti süüvida neisse
tunnetesse, mis raputavad või
rõhuvad pagulastest eakaaslaste südameid. Peale Eesti,
Austria ja sinna põgenenud
Süüria noorte lõid kampa ka
Küprose teismelised.

saanud, ma ei kardagi enam
niipalju. Varem pole selliseid
kohanud, ikka tekitab judinaid.“
„Tõesti, ei ole turvaline
tunne, kui raudteejaam kubiseb burkades tegelastest või
noortest tõmmudest meestest.
Kõhe on. Lihtsalt on.“
„Aga kui ta koliks mu naabriks. Saaksime tuttavaks. Siis
ei näegi probleemi väga. Nad
osutusid vahvateks inimesteks.“
„Ilusad ka. Mõned poisid.“
„Viiksid koju emale näidata?“
„Mmmm … mine tea.“

Ärevuse hõng õhus
„Meedias kuuldu mõjul olin
lennujaamas üpris ärevil,“
meenutas Katariina hirme,
millega teele asuti. „Vahtisin
igaüht kahtlustavalt. Mis tal
kotis võib olla? Miks jope on
pungil? Meedias levitatav on
oma mõju andnud, kindlasti!“
„Me eeldasime ka, et laagrisse tulevad pagulased on
kurvad, rõhutud, kinnised.
Tegelikult osutusid nad oluliselt avatumaks kui keskmine
eestlane,“ tõi üks neiudest välja
oma eelarvamuse, mis kohapeal pea peale lendas.
„Nende vanematel polnud
tööd. Pommid kukkusid. Laibad tänavatel. Aga minu arvates
peamine põhjus, miks nad ohtliku põgenemistee ette võtsid,
oli selles, et koolid suleti. Ilma
hariduseta, ei näe ka nende vanemad oma lastel tulevikku,“
avastas teine noor daam.
Arutlus kerib tuurid üles.
Mõtteid lendab rodus. „Ühe
tüdruku isa oli jalgpallur. Ta
tütar soovis samuti vutti mängida, aga seal ei lubata tüdrukutel seda teha.“
„Samas hoopis ühte Austria
poissi ei lubatud jällegi draa-

LAUPÄEVAL,
20. AUGUSTIL KELL 11.00

TARTU VABADUSSÕJA MÄLESTUSSAMBA
(KALEVIPOEG) JUURES
EESTI VABARIIGI TAASISESEISVUMISE
25. AASTAPÄEVA TÄHISTAMINE
Kõnelevad:
Tartu linnapea Urmas Klaas
Kirjanik Hando Runnel
ENÜS-i liige Ann Tuulikki Jürgenstein
EÜS-i liige Roland Kesküla
Esinevad:
Tartu Akadeemiline Meeskoor
Puhkpilliorkester Tartu
Ansambel KÕRSIKUD
Korraldab: Tiigi Seltsimaja

Aiva avaram pilk
Lille maja noored koos juhendajaga Viini nautimas.
malaagrisse. Et tehku parem
midagi asjalikku – mängigu
jalgpalli.“
„Eks need laagrisse tulijad
olidki peredest, kus mõttemaailm pole üleliia konservatiivne. Räti kandminegi näiteks: üks tüdruk käis sellega,
tema õde mitte.“

Teadmatuse mõjud
„Peamine tunne on ikkagi
hirm. Ja meis endis on seda

rohkem veel kui pagulastes
ongi.“
„Ja miks ei peaks. Kui ta tuleb sulle vastu üleni mustas,
pealaest jalatallani ürbis. Ainult silmad välguvad. Tõesti,
ma kardan.“
„Sest sa ei tea, mis seal ürbi
all on. Hirm tundmatuse ees.
Kui sama suur naine olnuks bikiinides, ei tunneks sa sedasi?“
„Ega vist. Nüüd, olles nende
süüria tüdrukutega sõpradeks

„Hommikuti õpitoad, hiljem
pisemates rühmades draamatunnid,“ kirjeldas laagri asisemat poolt noortetöö spetsialist
Auli Auväärt, kelle eestvedamisel reis Viini lähistele Badenisse ette võetigi. Abiks noortejuht Marion Villemson.
Kutsujaks ning korraldajaks
noorteteater Biondek Bühne,
rahastatud Euroopa Komisjoni
programmi Erasmus+ kaudu.
Laager päädis avaliku esinemisega linnaväljakul, kus ühiselt lavastatud kavaga prooviti
pagulaste hingeelu ja tundeid

ka publikuni tuua. Seda vaid
kehakeeles, ilma sõnadeta.
„Ma usun, et meist saadi aru.
Või vähemalt meie ise saime
küll rohkem aru, mida need
inimesed võivad tunda.“
„Koduigatsust näiteks. Mind
tuli juba kolmandal päeval kerge igatsus kiusama. Ma ei kujuta ikkagi päriselt ette, mida
nemad siis tunda võivad.“
„Üks neiu mainis ka, et nii
kui olukord rahuneb, tahab ta
tagasi kolida, sest sugulased
kõik jäid maha.“
„Kui oleks võimalus homme
uuesti minna, ma oleksin kohe
valmis.“
„Igatahes. Lahkumispäev oli
täielik nuturalli. Õnneks on
tänapäeval meilid, internet.“
Järgmiseks aastaks hauvad
Lille maja noored plaani uus
kohtumine korraldada. Seekord juba siin, Eestis. Ilmselt
samuti suvel, sest –25 kraadi
juures palava kliimaga harjunud külalised vist vastu ei
peaks.
Kui proovides kogetu ühte
lausesse kokku suruda, jäi kõlama tõik, et selliste käikudega
avardub maailmapilt nädalaga rohkem kui kodus kümme
aastat telekat vaadates.
RASMUS REKAND
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LUGEJA KIRI
Munad
maha

Ülenurme valla rahvaarv
8000

Tunnen huvi, kas Lille
tänava munakivikate
vastab tänapäevastele
nõuetele sõidukitega
liiklemiseks.
Selle teekatte olu
kord on juba aastaid
olnud kohutav ning
halveneb veelgi. Hilju
ti lõhkus naaberelanik
selle tänava peal auto
rehvi. Kas või millal on
linnavalitsusel plaan
see teekate korrasta
da – näiteks nagu hil
juti Pargi tänaval? Või
siis asfalteerida?
Ilmar Aasmäe

Urmas Mets
teedeteenistuse
juhataja
Tänavatel olevad
munakivisillutised on
reeglina pärand aja
loost ja sellepärast
neid kergekäeliselt
ei likvideerita. Teie
ga võib nõustuda, et
asfaltkattega tänav on
liiklemise mõttes mu
gavam.
Pargi tänav rekonst
rueeriti terviklikult.
See tähendab, et töö
de käigus tuli katend
lammutada selle alla
rajatavate tehnovõr
kude tõttu. Sellises
mahus tegevusi aga
Lille tänaval lähiajal
plaanis ei ole.
Küll parandatakse
veel sellel aastal ja
lakäijate liiklemistin
gimusi, sest tänava
linnapoolsesse serva
rajatakse uus kõnni
tee lõik. Munakivisillu
tisest sõiduteel tehak
se vajaduse tekkimisel
väiksemaid remondi
töid.
Allikas: Tartu LV
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Ülenurme tõotab
ihuüksi õilmitseda
Tartu jõuka lõunanaabri
verivärske arengukava
kohaselt püsib Ülenurme
vald ka viie aasta pärast
uhkes iseseisvuses ning
saab seega maakonnakeskuse liitumispalvetele
jätkuvalt trääsa näidata.
Septembris vastu võtta plaanitavas kavas on aukohal valla visioon, mis möönab küll tihedat
seotust linnaregiooniga, kuid
nõuab tunnustust turvalise elukeskkonnaga iseseisva vallana.
„Aastal 2021 tegutseb Ülenurme
vald jätkuvalt iseseisva kohaliku
omavalitsuse üksusena,“ lubab
dokument. „Naaberomavalitsusüksustega toimub aktiivne
koostöö erinevates valdkondades, samuti kavandatakse ühiselt
piirkondliku tähtsusega kapitalimahukamaid projekte.“

Läti kiratseb
Ambitsioonikaks plaaniks
annab vallaisadele alust usk
elanikkonna jätkuvasse kasvu,
mida toetab ka riiklik statistika – tõsi, tänavu on tõenäoliselt Tartu lasteaiapoliitika tõttu tabanud trendi tagasilöök.
Eelarvestrateegiast ilmneb aga
soov kergitada registreeritud
alamate arv koguni viiekohaliseks. „Valda on tekkinud uusi
töökohti ja sellega on kasvanud koduvallas töötavate ela-

TARTU ELUASEMEFOND
sihtasutus

LAEN KODU OSTUKS, REMONDIKS
JA EHITUSEKS. LAEN KORTERELAMULE.
Tutvu tingimustega www.eluasemefond.ee
ja vajadusel konsulteeri telefonil 742 3292.
Laen on finantskohustus. Mõtle läbi oma rahalised
vajadused ja laenu tagastamise võimalused.
Krediidi kulukuse määr on 6,36% ja krediidi kogukulu 5812,50 €
tingimusel, et laenusumma on 5000 €, fikseeritud
intressimäär 6% aastas, tähtaeg 5 aastat ja lepingutasu 25 €.

nike osakaal,“ kiidab eelnõu.
„Tehnoloogia areng võimaldab
vallaelanikel teha tööd ka kaugtööna. Niimoodi välditakse
igapäevast liikumist töökoha ja
kodu vahel, millega vähendatakse leibkonna kulutusi ebavajaliku transpordi peale.“
Vallasiseselt on kõige võimsamalt paisunud Õssu rahvastik:
kui 2004. aasta alguses tatsus
selles külas vaid 44 jalapaari, siis
mullu septembris koguni 370.
Langust pole selle perioodi kokkuvõttes pidanud kogema ainuski küla ega alevik, küll on nii Lätis
kui Soosillal jäänud inimhulk täpipealt samaks, vastavalt 21 ja 44.
Korraliku kompveki pakuvad
tulevikuplaanid ka järelkasvule.
Sündimuse hüppelise tõusu tõttu on praegu Tõrvandi alevikus
paiknev Ülenurme gümnaasiumi algklasside maja mudilastele
kitsaks jäänud, mispärast alustatakse juba teist õppeaastat osaliselt hoone kõrval Cramo moodulklassides. Abi pole aga kaugel,
sest gümnaasiumi peamajale on
kavandatud juurdeehitus ning
juba 2018. aastaks peaks kogu
koolipere Ülenurme alevikku
üle viidama. Endiselt on päevakorras juba 2012. aastal eesmärgiks võetud, kuid seni tegemata
spordihoone rekonstrueerimine.
Buum kajastub mõistagi kinnisvaras. 2014. aasta septembriga täitis valla 2152 üksikela-
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mut ja kokku 126 kortermaja,
rida- ja kaksikelamut. Kokku
on eluruumide pind 345 978 m²,
mis teeb suisa 54 m² iga elaniku kohta. Siiski on tormilisel
paisumisel olnud ka varjukülgi
ja eriti kriitiliseks on olukord
kujunenud Külitse küla piirkonnas, kus puudub täielikult
ühisveevärk ja kanalisatsioon,
samuti tänavavalgustus.

Noored kurikaelad
Kuigi valla territooriumil kordasaadetavate kuritegude arv
on suhteliselt väike, on peetud
vajalikuks homset päeva eesmärgistades arvestada ka varastega. „Põllumajandusmuuseumi territoorium ei ole piiratud
ja piisavalt valgustatud ning on
ligitõmbav pahatahtlikele noortegruppidele. Lõhutakse muuseumi hoonete aknaid, areeni
pinke, risustatakse haljasalasid
ning ei jälgita sõidukitega territooriumil liiklemist keelavaid
märke,“ leiavad spetsialistid.
Positiivsel toonil resümeeritakse siiski, et raskeid isikuvastaseid kuritegusid praktiliselt
ei esine. Probleemegi tekitavad
eeskätt just väljastpoolt tulevad
noored, ka läbisõitjad. „Turistid
ja läbisõitjad jätavad sageli ise
oma vara hooletusse, mis kergendab kuritegude toimepanemist,“ seisab dokumendis.
KAUR PAVES

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.

BUSSI RENT alates 50€ päev

Citroen Jumper (2014) • 9 kohta • püsikiirushoidja

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

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

Kaubamaja vastas pargis on
augusti lõpuni avatud „Ma
armastan aidata“ annetus
keskkonna heategevuslik
fotonäitus „Kas keegi teine
ei võiks aidata?“, mis kuvab
läbi fotograaf Iris Kivisalu
kaamerasilma 41 heatege
vusorganisatsiooni rõõmud
ja mured.

tud“. Tüki valmimist on või
malik kuni 21. augustini toe
tada Hooandja leheküljel.

Kujud paberil
Täna kell 18 esitletakse
Tartmusis raamatut „Miko
ff. Skulptuurid“, mis annab
tervikliku ülevaate kunstnik
Mare Mikoffi loomingust
aastatel 1971–2016.

150

tonni vilja saatis reedel teise
ilma kaks selle alla lõksu jää
nud Tartu Milli töömeest.

Abikäed
Walla Wallast
Linnavalitsuse ning Was
hingtoni osariigi College
Place’i väikelinna Walla Walla
ülikooli koostööna toimub
augustis ja septembris kahe
sealse sotsiaaltöö magist
randi praktika Tartus. Nii
saavad võõraid abikäsi tunda
nii meie perekodu Käopesa,
vaimse tervise hooldekesku
se, laste turvakodu kui naiste
varjupaik.

Vallutusretk džunglis
Septembri alguses tehakse
loodusmaja talveaias teatrit:
publiku ette jõuab lavakuns
tikooli 28. lennu tudengite
esimese teatritööna ruumi
draama kolmele verinoorele
naisele ja ühele elunäinud
mehele – lavastus „Valluta

SÄHVATUS

Ahhaa triumf
Möödunud kuul külastas Ah
haa teaduskeskust kokku 26
839 inimest. Sellega purus
tati rohkem kui paari tuhan
dega varasem külastajare
kord, mis pärines 2014. aasta
detsembrist.

Euroopa heietajad
19.-26. augustini peetakse
üle Eestimaa taas lugude ju
tustamise festivali Jutupü
had, mille käigus ujutatakse
niigi palju kannatanud väi
keriik üle vestjatega kõikjalt
maailmast. Taaralinna osaks
saavad itaallanna Giovanna
Conforto ja hollandlanna
Pauline Seebregts, kes as
tuvad üles loomemajandus
keskuse saalis 24. augustil
kell 15.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

TOIDUABI NORRAST: meie Skandinaavia vendadel pole vaesemate sugulaste jaoks millestki kahju.

FINSBRATEN
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Palametsa
pajatused

386.

Legendaarsed moosekandid Kalle Kukk ja Markku Tiidumaa ei pea paljuks ka küpsemas eas rahvast peomeeleollu viia. 
ÕLLESUMMER

Caater toob
ISESEISVUSPÄEVA
Priiuse taastamise veerandsajandat aastapäeva
võib pühitseda nii harjumuspäraselt hardal viisil
kui anduda modernsele
hedonismile.
Traditsioonide austajail tasub seada juba laupäeva hommikul kell 11 sammud Vabadussõja mälestussamba elik
Kalevipoja juurde, kus Tiigi
seltsimaja peab maha vabariigi taasiseseisvumise 25.
aastapäeva kontsert-miitingu. Ürituse peakõnelejaks on
kirjanik Hando Runnel, kuid
osalejaid tervitab ka linnapea
Urmas Klaas ning sõna on lubanud võtta Eesti Naisüliõpilaste Seltsi liige Ann Tuulikki
Jürgenstein ja Eesti Üliõpilaste Seltsi liige Roland Kesküla.
Esinevad puhkpilliorkester
Tartu ja Tartu akadeemiline
meeskoor, eraldi kontserdi annab ansambel Kõrsikud. Üritust juhib Margus Arak.
Kell 18 jätkub päev härdal
toonil laululaval, kus poistekoor, neidudekoor Kurekell,
Ülenurme laululapsed ning

Eeva ja Villu Talsi kodumaale
austust avaldavad. „20. august
on see päev, mil eestlased tähistavad oma taasiseseisvumist,“
kutsus korraldaja Lauri Land
üles ühisele pühitsemisele. „Sel
aastal saame uhkusega tõdeda,
et meie vabadus on meiega olnud juba veerandsada aastat.“

Võõrus õhus
Ühtlasi jõuab pidupäeval finišisse linnafestival UIT, mis
sedapuhku kutsus kunstnikke uurima võõraste suhtlust
linnas ning nende võimalikke
kokkupuutepunkte. Lähteülesanne oli luua installatsioon, mis soodustab suhtlust
võõraste inimeste vahel. Tulemusi saab imetleda Emajõe tänaval ja Kaarsilla raekojapoolses otsas.
Esimene, pealkirja „Võõra(s)
tunnel“ kandev meistriteos
püüab lõhkuda ideed võõrast,
luua lähedasem ja sõbralikum
kogukond. Tunnel segab möödujat oma tavapärasel, mugaval trajektooril – inimestel on
võimalik jätkata oma sirgjoonelist teed, kuid nad vajavad

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

selleks võõra abi.
„Minusoid on Sinusoid‘‘ aga
näitab ennast linnale vibreerivate seintega musta kastina,
kuhu sisenemine on ühtaegu
väljumine tähendustest üleküllastunud linnatänavalt.
Tegu on korraldajate sõnul
taktiilse heliinstallatsiooniga,
mis katab kinni kireva ümbruse ja loob mehhanosensatoorseks ühisvõnkumiseks
soodsa keskkonna, andes puhkust muidu üliagarale silmale.
„Võõrus on tunne, olukord või
meeleolu, mis on alati õhus
ning ootamatult kehastuda
võib. Sama on äratundmisega,“
resümeeris festivali kommunikatsioonijuht Mariliis Tago.
Ent avalöögi annab meie kõigi ühisele sünnipäevale südaöö
paiku taasiseseisvumisele
järgnenud kümnendi üks suurimaid muusikalisi saavutusi.
Klubis Vabank astub lavalaudadele endiste aegade hiilgust
taastav instrumentaalkollektiiv Caater ühes igihalja diiva
Astra Põdraga. Plaate keerutab
DJ Cristo Rääbis.
KAUR PAVES

LUULE- ja KINKERAAMAT

Tartu Rendibuss
LEA MÄNDMETS

50sonetti

Autor on eesti keele, kirjanduse ja
kunstiõpetuse õpetaja Varstu
keskkoolis. Debüütraamatu kõik 50
sonetti on eluhetkede peegeldused,
omanäolised pildid, meenutused,
kokkuvõtted, mis ajendatud
marjadest. Värvid looduses ja
inimsuhetes - kõik on seotud.
Kõvakaaneline ja värviline teos on
ühtlasi väike teatmik, kus kirjas info
taimede, puude-põõsaste
kasutusvõimaluste kohta.

Ma pintsli otsa võtan maasikvärvi ...

Utoopia

raamatupood

2016

facebook.com/torekirjastus

ARMASTUS
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Uuno Kivilinnast

Võta üks ja VISKA TEIST
Tagumine aeg on fännidele teada anda, kuidas
edenes Kivilinna kauboil
suvi kui kõige magusam
naistemurdmisaeg.
Peab tunnistama, et olen
Tartus ja eriti Annelinnas
omamoodi kuulsuseks kujunenud. Vaadatakse järele ja küsitakse, kas see ongi see Uuno,
kes ajalehes kirjutab. Alles hiljuti astus üks daam ligi ja rääkis, et tema mees on keeleteadlane ja minu tekstid meeldivad
neile just korrektsuse tõttu.
Paraku pole õrnemate tunnete osas aupaistest sugugi
alati abi. Võtkem või Laine.
Tutvusin temaga lehekuulutuse vahendusel. Telefonis kõneldes paistis ta väga viis, kuid
hilisem käitumine ei võimalda
koolipoisi kolmegi välja panna.
Nimelt helistas ta ühel hetkel

daami kus seda ja teist.
Maire suhtes pole ma siiski
oma viimast sõna veel öelnud.
Kui jälle hindeid panna, siis
hädaga venitaks talle kolme
välja küll. Asi on nimelt selles,
et peagi saabuva 63. sünnipäeva puhul tahaks end korraliku
rollerisõiduga premeerida ning
oma elektriratsu asemel tõelise bensiiniliikuri peale ajada.
Mõistagi ei sobi kauboil seda
üksi teha.
Vaatasin, et laenutuses on
kaalupiiranguks 160 kilogrammi. Ise kaalun riietega 85
kilo, nii tuli julgus kokku võtta
ja Mairelt pärida, palju tal ka
eluskaalu on. Tean, et naisterahvalt pole viisakas vanuse
kohta huvi tunda, aga massist
see keeld ju ei räägi. Maire kinnitas, et 80 tuleb ära. No ei tea,
minu arust on juba tissid kaks
puuda.

tagasi ja ütles, et härra ajakirjanik Uuno Pungar, ma ei soovi
teiega enam suhelda. Eks oli
kodutöö ära teinud.
Lainele leian siit kaks õppetundi. Esiteks olen ma pigem
kirjanik kui ajakirjanik – mingeid intervjuusid mina teha
ei viitsi. Teiseks ei tähenda
korviandmine veel seda, et ta
leheveergudel kajastamisest
pääseks. Vastupidi – kes minuga hea on, võib loota ka delikaatsemat kohtlemist.
Alatult on toiminud ka Maire, kellega suve esimesel poolel pea iga päev Anne sauna
kõrval tiigi ääres kohtinguid
pidasime. Seegi pruut hakkas
peagi jonnima, et suitsetav
mees talle ei kõlba, ja seadis
mu valiku ette: tema või sigaret. Suitsulõvina ei lasknud
ma seda omale mõistagi kaks
korda öelda ja jätsin vinguva

KEEVITUSTEENUS
• malm
• alumiinium
• roostevaba

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

Soodne

TERRASSILAUD
Annikorus
tel. 56816905

www.balticloghouses.ee

5

6

VABA AEG
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KINO

EHITUS

CINAMON
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!

Reiem Grupp OÜ on üldehi
tustöid ja siseviimistlust tegev
firma. Pakume teenuseid nii
eraisikutele kui ka firmadele ja
korteriühistutele. Tel 558 9911,
info@reiemgrupp.ee.
Soojustamine puistevillaga.
Tel 5665 0604, 502 0066,
puistevill@gmail.com.

19.–24.08 kell 21.15; 25.08
kell 16.30 Taskunoamees
19., 21., 23.08 kell 12, 17.30;
20., 22., 24.08 kell 12, 15.30;
25.08 kell 12 Närvide mäng

Teen remondi- ja viimistlus
töid. Tel 5648 1251.
Teen torutöid ja pisemaid kor
teri remonditöid. Tel 5333 2131.

19.–24.08 kell 16.30 Jason
Bourne

2-toal mug korter Kivi 40a
(üp 53,4 m², 3/3, renov, köögi
mööbel, pelletiküte, 77 900 €).
Kutseline maakler Sirle Uiga,
tel 526 4198, 786 8085,
www.aadlivillakv.ee

19.–25.08 kell 11.30 Jääaeg 5
19.–24.08 kell 10.45, 13.10;
25.08 kell 10.45 Kalatüdruk
Dory

Aiad, terrassid, betoontrepid,
puitfassaad, katused jne.
Tel 551 7514,
www.ehituspuusepp.ee.

Koorekiht

19.–25.08 kell 14, 19.45, 21.45
Suitsiidisalk

Aukude puurimine post
vundamentidele (palkmaja,
terass). Tel 509 3454,
www.vahvameeskond.ee

19.–24.08 kell 13.30, 17.45,
20.15, 22.15; 25.08 kell 13.30,
22.15 Pahad emmed

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

19.–25.08 kell 21.30 Madalik

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

19.–23., 25.08 kell 10.15,
11.15, 12.15, 13, 14.15, 15,
16.15, 18.15, 19.15; 24.08 kell
10.15, 11.15, 12.15, 13, 14.15,
15, 16.15, 17.45 Lemmikloo
made salajane elu
19.–25.08 kell 15.15, 17, 19
Sõjakoerad
19., 21., 23.08 kell 15.30,
19.30; 20., 22., 24.08 kell
17.30, 19.30; 25.08 kell 19.30
Koorekiht
25.08 kell 13.10 Esilinastus:
Minu sõber lohe
25.08 kell 17.30 Esilinastus:
Täitsa hullud
24.08 kell 20.30; 25.08 kell
21.15 Esilinastus: Vorstipidu

KONTSERT
ANTONIUSE ÕU

EDISON
18.08 kell 21.30 Hanna Oja
mets & Ever Haabmets

18.08 kell 20 Koit Toome ja
Jorma Puusaag

HANSA HOOV

25.08 kell 20 Allan Vainola ja
Sõpruse Puiestee

26.08 kell 21 Smilers

BIG BEN PUB
19.08 kell 21.30 Privil
20.08 kell 21.30 Perfekt
26.08 kell 21.30 Svips

TA RT U S Ü G I S NÄ I T U S

TÕULOOM 2016
3. septembril kell 10–18
Eesti Põllumajandusmuuseumis

M E E L E PÄ R A S T I G A Ü H E L E !
10–18 Suur sügislaat

11.30 Näituse Tõuloom 2016 pidulik avamine

12.00 Parimate tõuloomade ja aretajate tutvustus
Lambad • linnud • karusloomad • eesti maakari • eesti punane tõug
• eesti holsteini tõug • Eesti visside esitlused • lihaveised • hobused
Käsitsilüpsi võistlus • lamba pügamine • publiku lemmiku valimine
Šetlandi ponide ja koeratõugude tutvustused
• eksootilised loomad • vanatehnika tutvustus
• rulluisušõu • mööbli korrastamise õpituba

19.08 kell 21 Terminaator
27.08 kell 21 Metsatöll
JAANI KIRIK
19.08 kell 19 ansambel Flori
dante kontsert Alla romana
23.08 kell 21 Tornimuusika:
Robert Jürjendal
VILDE
19.08 kell 20 Round Midnight
Jazz Duo
26.08 kell 20 Ingrid Rabi &
Marvin Mitt

ANNELINNA RAAMATUKOGU
kuni 30.08 fotonäitus Mere
kutse
kuni 31.08 stendinäitus Rootsi
krimikuningriik

kuni 31.08 Karlova raamatu
kogu laste fotoringi näitus
Kirju maailm

16.00 Esineb Marko Matvere
ja Väikeste Lõõtspillide Ühing
Päeva juhivad Madis Ligi ja Olev Saveli

LINNARAAMATUKOGU

täispilet 5.–
sooduspilet 3.–
perepilet 10.–

kuni 10.09 raamatunäitus
Aasta tegijad 2016

www.epm.ee

Tasuta piimabuss väljub:
Vanemuise alumisest parklast Ülenurmele
kell 9.45, 10.30, 11.30, 12.30
Ülenurme Konsumi parklast Tartusse
kell 15, 16.30, 17.30, 18.15

kuni 12.09 Tartu lastekunsti
kooli näitus Lõputööd
Kaupmeeste, käsitöömeistrite
eelregistreerimine kuni 29. augustini
tel 738 3822, 5855 6644
Lisainfo: epm@epm.ee või 5373 7124

TÄNAME: Ülenurme Vallavalitsus, Eesti Kultuurkapitali Tartumaa ekspertgrupp

Ehitus, remont, viimistlus, lam
mutus, katusetööd. Lõuna-Eesti
piirkond. Tel 5858 6953.
Elektri- ja remonditööd.
Tel 551 5988.
Fassaadid, katused, plekitööd,
sisetööd jm ehitustööd.
Tel 516 6152, info@ramest.ee,
www.ramest.ee
Fassaadide soojustamine ja
krohvimine. Fassaadiehitus OÜ,
tel 516 6152,
info@fassaadiehitus.ee.
Katuse- ja fassaaditööd, vun
damentide remont ja soojus
tamine, vihmaveesüsteemid,
rõdude renoveerimine. Tel
5649 4929.

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 1.09 Matis Leima foto
näitus EHM LENDAB – ümber
maailma

Terrasside hooldus. Terrasside,
varikatuste ja kuuride ehitus.
Tel 5303 1609.
Vee- ja tehnosüsteemi paigal
dus. Ehitus ja renoveerimine
vundamendist katuseni. Garan
tii. Tel 5820 2040.
Vundamendi ja sokli soojusta
mine, viimistlustööd. Raudkäpp
OÜ, tel 5568 2671, raudkapp@
gmail.com.

MATERJAL
Liiv, kruus, killustik, muld.
Tel 5821 2229.
Müüa kruusa, liiva, sõelutud
mulda, koos kohaletoomisega.
Priit,Korterid,
tel 5192majad,
2327. majaosad

Tartus ja maakonnas.

Ornamendid, dekoorid jm
Aitame kinnisvara
detailid puidust, vineerist jm.
müümisel ja üürimisel.
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

Katuste ja puitfassaadide ehitusja remonditööd. Tel 515 7062.

NÄITUSED

KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU

Muuseumi kokakool
Piimatelk „Piim on päeva pärl“
Tegevused lastele

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

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

Kõik ehitustööd ühest kohast:
www.innover.ee. Tel 5904 2174.
Miniekskavaatori rent ja
kaevetööd. Tel 511 5786,
www.miniekskavaator.ee.
Mööblidetailide ja viimistlus
puidu tühjendusmüük. Voodri
lauakeskus, Ringtee 8,
tel 5551 6285.
Plekitöökoda Tartus Tiigi 80
hoovis: aknaplekid, ääreplekid
jm. Tel 516 6152,
info@plekitood.eu.

Tel 7 420 240
528 5880
www.robinson.ee

Kinnisvarateenused aastast 1997

1- ja 2-toal mug korter Tartus ja
privaatne maamaja või vahet
maja vastu Tartus. Tel 5817 2199.
Maja Haaslava v Kriimani järve
kaldal (kinnistu 1,8 ha).
Tel 5383
6343.
Korterid,
majad, majaosad

Tartus ja maakonnas.

Taluhooned Tartust 32 km
Aitame
kinnisvara
(6,5 ha, hea
juurdepääs).
müümisel ja üürimisel.
Tel 5560 9209, 551 5479.

Kai Persidski, tel 5190 3394
Gert Suik, tel 515 3773
742 0240 • www.robinson.ee

Elamukrundid Elvas, Mah
lamäel, Herne ja Heina tn (üp
1151-1275 m², vesi, kanal, elekter,
hinnad alates 19 600 €). Kutseli
ne maakler Peeter Meus,
tel 506 2212, 786 8080,
www.aadlivillakv.ee.

KINNISVARA OST
1-toal korter Tartus või Tartu
maal. Võib vajada remonti. Pak
kumised oodatud tel 504 0334.
2-toal korter Tartus või Tartu
maal. Võib vajada remonti. Tel
504 0334.
Ahiküttega korter.
Tel 5351 7298.
Elamu- või maatulundusmaa
(Tartust kuni 15 km ja suurusega
kuni 1 ha). Tel 5554 3432, Merit.
Keskküttega korter Tartus. Tel
5681 1160.
Kööktuba või väike korter. Tel
5612 6628.
Maja Tartus või selle ümbruses.
Tel 5811 3422.
Metsakinnistud (ka läbiraiutud),
põllumaa ja raieõigus. Metsa
kinnistute ost ka koos hoone
tega, hüpoteegiga, looduskait
sealadega ja kaasomandiga. Tel
523 4445.
Mugavustega korter.
Tel 5351 7270.

ÜÜRILE ANDA
Annan tasuta üürile toa Anne
linnas inimesele, kes hooldab
70 a naist. Tasu kokkuleppel. Tel
5559 6715.

ÜÜRILE VÕTTA
Naine üürib 1-toal korteri, soo
vitavalt Annelinnas. Tel 524 6691.
Soovin üürida elamispinda, kor
terit. Nõus abistama. Korralik,
mittesuitsetav inimene.
Tel 5348 4349.

REKLAAM
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Kuuluta siin!
KOOLITUS

Otsin omale koju hooldatavat
memme. Puhas tuba, ahiküte,
pakettaknad, parkett.
Tel 5599 5766.
ADR- ja ametikoolitused veoki
juhtidele. Lõppastmekoolitus
aasta ringi 95 €. Motokool.
www.sõiduõppe.ee, 507 8230,
Kalda tee 30.

Lisatöö koristajale õhtuti Ujula
tn spordiklubis (3.50 €/h, koor
mus 96 h). Tel 5560 6858.

Arvuti algkoolitus. Algus 13.
sept (T ja R, 5 õppepäeva, 35 €).
Registreeri tel 742 8000.

Osaline tööaeg siseruumide
koristajale Reolas P-R õhtuti kell
20-23. Tel 5823 0411.

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

Pakume tööd pensionärile Tartu
Sepa keskuses müüjana.
Tel 521 5056.

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

Pesumaja REA pakub tööd pesu
maja töötajale. Ööbimisvõima
lus. Kiire. Tel 747 1464.
Vajatakse müüjat-teenindajat
kella- ja kullapoes. Vajalik vene
keeles suhtlemise võimekus,
tehniline taip, kuna tuleb teha
väikeseid peenmehaanika töid,
väljaõpe kohapeal. Soovitav
mittesuitsetaja. Tel 502 8248.

Multš (pakitud ja lahtiselt),
hobusesõnnik (pakitult, 80 l).
Kvaliteetne ja korralik.
Tel 5636 3645.

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!

Kask võrgus 2 €/võrk, okaspuu
1,70 €/võrk, vedu tasuta.
Tel 504 5307.
Kuivad kütteklotsid ja kami
napuud, puit- ja turbabrikett,
küttegraanulid. Vedu tasuta. Tel
523 8332, 433 3130.
Kuivad segapuud (sanglepp,
kask 30, 50 sm). Tel 521 2015.
Küttepinnud: kask, lepp, haab.
1 pakk on 3 m pikk ja sisaldab 3
ruumi puid. Tel 526 1028.
Müüa kvaliteetset puitbriketti
hind al 130 €/tonn, preemium
kvaliteediga puidugraanulit
185 €/tonn. Transport. Info ja
tellimine tel 5687 8223.
Puitbrikett, puidupelletid, küt
teklotsid, kaminapuud. Tel 514
4555, www.puitbrikett.ee.

MÖÖBEL
Mööbli komisjonimüük Puies
tee 114, E–R 9.30-17, L 10-15.

Kandlemees Sander - laulud ja
kandlemuusika Su peole! Tel
504 3202 või
simmaniduo@gmail.com.
HAUAPIIRDED VAASID PINGID

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

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

Auto ja kaubiku keretööd, taas
tamine, ümberehitus. Uued ja
kasutatud keredetailid.
Tel 504 0334.
Autobussiteenused 52-, 51- ja
29-kohaliste bussidega (sh Vene
maa). www.noobelreisid.eu

Elektritööd eraisikutele ja ette
võtetele! Tel 513 7844. Vajadusel
tuleme välja 24 h ööpäevas.
Elektritööd. Tel 5609 3099.

Kellassepp Annelinna keskuses.
Ehte-, prilli- ja
kellaparandus.
Patareivahetus
vaid 3,50 €!
Korstnapühkija Tartus, Põlvas,
Elvas jm, ka maakondades.
Ametlik korrasoleku akt.
Tel 5191 6605.

Rakkekaevude kaevamine, pu
hastamine ja remont. Rõngaste
vahetamine. Tel 557 4792.
Rakkekaevude kaevamine,
puhastamine, süvendamine ja
remont. Tel 5638 1774.

TERVIS
Alkoholi ja suitsetamise vasta
ne kodeerimine Tartus.
Tel 5669 0462.
Tervendamise ja harmoniseeri
mise seansid. Elena - energiate
rapeut, sensitiiv ja rahva ravitseja
(Moskva). Ootan teid seansside
le! Tel 5360 9798.

OST

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

Enne kui müüd, küsi ka meie
hinda! Hõbe, raamatud, mär
gid, jne! Tel 5803 6752,
Inderlin OÜ

San-tehn torutööd, elektritööd
(boilerid, veemõõtjad, segistid,
wc-potid, ummistused).
Tel 5349 9106.

Ostame vanavara, kulda ja
hõbedat! Tartu, J. Kuperjanovi
62. Tel 5815 0312.

San-tehn tööd, kraanid, torud,
potid, jne. Ummistuste likvi
deerimine, elektritööd.
Tel 5621 7955.
San-tehnilised tööd, vannitu
bade remont. Tel 5813 5496.
San-tehnilised tööd. Boilerid,
torud, WC-potid, kraanid, vee
mõõturid, veeavariid, ummis
tused. Tel 553 7638.
Soodne fekaalivedu.
Tel 5382 8791.
Sõidukite keretööd, taasta
mine, ümberehitus. Uued ja
kasutatud detailid.
Tel 504 0334, allroads.ee.
Teen torutöid ja pisemaid re
monditöid. Tel 5333 2131.

Soovin osta veneaegseid eri
nevaid ehteid: sõled, prossid,
sõrmused, käevõrud, käekellad
jne. Huvitavad ka vanad raama
tud, mööbel, nõud, kujukesed,
moeajakirjad, seinapildid ja
palju muud! Hea pakkumine ja
aus asjaajamine. Tel 5639 7329,
Liina.
Vanavara, pakkuda võib kõike.
Tel 513 2251.

Korstnapühkija. Korralik töö ja
tehtud tööde kohta akt. Helista
TahmaToomasele tel 5347 4363.

VABA AEG

Energia, küte, vesi, vent paigal
dus. Tel 5820 2040.
Fekaalivedu 24/7, ka L, P.
Tel 5340 2060.
Korstnapühkimisteenus kut
setunnistusega spetsialistidelt.
Akt ja arve (km-ga) hinna sees.
Teenustelt tasutakse kõik mak
sud! OÜ Tartu Tuli, tel 730 5387,
E-R 8-17.

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

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

Kaubaveod ja kolimisteenu
sed – töötame iga päev, hind
kokkuleppel. Tel 522 5196.

Raamatupidaja pakub teenust,
arve asutuselt. Tel 5569 0228,
katnurk@gmail.com.

Õunamahla pressimine Nõos.
Tel 5686 0688,
veinitalu@gmail.com

Emailin vanne. Tel 552 2879.

SÕIDUKID

Autoremont Tartus. Sõiduau
tode, kaubikute ja haagiste
remonditööd, veermik, moo
tor, elektritööd, diagnostika,
õlivahetus, rehvitööd, gene
raatorite ja starterite remondi
tööd. Tel 5853 3080.

Kardaanide remont.
Tel 513 8317, 5612 7270.
Katuste pesu ja hooldus. Tel
5303 1609.

Ehitus ja renoveerimine. Vun
damendist katuseni. Kvaliteetne
garantiiga teostus.
Tel 5820 2040.

Kasutatud riided, jalanõud ja
kotid saate tasuta ära anda
aadressil Tartu Raatuse 37. Tel
5665 7659.

Ahju- ja katlapuud (kuiv, 50 cm,
lepp, haab, kask). Min kogus 3
rm. Vedu tasuta. Tel 5301 1161.

Kanalisatsiooni-, toru- ja elekt
ritööd. Tel 735 3777, 5566 1888.

Sorteeritud männikooremultš
suurusega 0-20 ja 20-50 mm.
Lahtine ja pakitult. Tel 526 1028.

Jõe butiigis naiste tuulejoped,
meeste kilekad ja laste joped.
Soola 10 (avaturg), E-P 9-17.

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

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

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

RIIDED

Pressin õunamahla.
Tel 5353 4624.

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

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

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

Plaatimistööd 15 €/m².
Tel 5645 9625.

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

Müüa murumuld 6 €/m³, kasvu
hoone 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

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

PAKUN TÖÖD

PÕLLUNDUS

LÕHUTUD KÜTTEPUUD
toores / kuiv

www.tartuekspress.ee/kuulutused

OTSIN TÖÖD
Naine otsib lisatööd.
Tel 524 6691.

KÜTE

Kuulutuse saab sisestada ja selle eest maksta aadressil:
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Küttepuude ladumine.
Tel 5681 4586, www.laduja.ee.
Fekaalivedu, survepesu,
ummistuste likvideerimine.
Tel 558 8811, www.fekto.ee.

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

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

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

Fotograafiteenus, fotomaterja
li ja koduvideode digitaliseeri
mine. Tel 5808 4419,
fortiusfoto@gmail.com.

Uus vann vanasse vanni, ga
rantii 3 a. Lisainfo tel 503 1943,
www.vannvannis.ee.
Vajad abi? Telli abimehed
tunniks-paariks või päevaks.Tel
5857 2110, www.abimehed.ee
Vedu ja kolimine, utiliseerimi
ne, klaverid, laadijad, hea hind.
Tel 5621 7955,
www.kiiredkolijad.ee
Vee- ja tehnosüsteemi paigal
dus. Ehitus ja renoveerimine
vundamendist katuseni. Ga
rantii. Tel 5820 2040.
Veo- ja kolimisteenus, utilisee
rimine, laadijad. Vedu üle Eesti
parima hinnaga. Tel 553 7638.

Nõukogudeaegse kultuurimaja
saali rent ürituste korraldami
seks (Tartust 8 km). Tel 5770
2550, 5373 8770, noobelreisid@
gmail.com.
Seltskonnatantsu kursus
algajatele alates 04.09.2016.
Tunnid 1x nädalas pühapäeviti
kell 12.15-13.45, Laulupeo pst 25,
Tartu. Info ja registreerimine tel
515 3698 (Indrek Ehaste),
www.tantsukursused.ee

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

TEENUSED
Aeg kutsuda korstnapühkija!
Väljastan kehtiva akti, Tartus tu
len kohale tasuta! Tel 5330 1841.

Kaevan ja puhastan tiike. Eri
nevad kaeve- ja pinnasetööd.
Tel 5645 1927, info@meiletop.ee,
www.meiletop.ee

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

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

Veotakso. Tel 501 5312.
Veoteenus väikekaubikuga.
Lisaks haagis. Võib pakkuda ka
lepingulist vedu. Tel 5348 8766.

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

Tähista sünnipäeva HipHop
mängumaal. Tel 526 1043,
www.hiphopmängumaa.ee

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, 18. august 2016

 TÖÖRIIDED  KUMMIKUD  LED LAMBID  TÖÖKINDAD  TÖÖJALANÕUD  KODUKAUP

www.um5.ee

www.um5.ee

www.um5.ee

Marmorkattega
pannid
•

Tugev marmorkate tagab
panni pika kasutusea

•
•
•

Soojuse kiire jaotuvus

•

€
261.9.999€
3

TIROSS marmorkattega sügav pann kaanega 24 cm TS-1237

Põhja paksus 3–4,5 mm
Marmorkattega panni on
ülilihtne puhastada kuna
pind on mittenakkuv
ja vajab küpsetamiseks
vähe õli
Sobib kasutamiseks
elektri-, keraamilise-,
metallkattega-, puu-,
gaasi- ja induktsioonipliidil

€
13.9.99
9€
17

€
15.9.999 €
19

€
19.9.99
9€
24

Roostevabast terasest
kõrgekvaliteedilised potid
• Poti paks põhi tagab soojuse kiire
jaotuvuse

•
•

TIROSS marmorkattega pann 24 cm TS-1251
TIROSS marmorkattega pann kaanega 24 cm TS-1251P
TIROSS marmorkattega pann 28 cm TS-1252
TIROSS marmorkattega pann kaanega 28 cm TS-1252P

€
12.4.999 €
14

Sobib kasutamiseks elektri-,
metall-kattega, puu, gaasi- ja
induktsioonpliidil

€
15.9.999 €

Tohib pesta nõudepesumasinas

€
21.9.999 €

18

25

KING HOFF pott kaanega 16 cm 1,5 L KH-4342
KING HOFF pott kaanega 18 cm 2,1 L KH-4343
KING HOFF pott kaanega 20 cm 3,0 L KH-4344
KING HOFF pott kaanega 22 cm 4,0 L KH-4345
KING HOFF pott kaanega 24 cm 6,0 L KH-4346

€
15.99
9€
19.9

€
19.9.999 €
24

€
17.9.99
9€
22

€
23.9.999 €
28

€
13.9.999 €

€
16.9.999 €
19

16

2.99 €
€ 2 26.99 €
18.99€
22.99

TIROSS marmorkattega pann 20 cm TS-1253
TIROSS marmorkattega pann kaanega 20 cm TS-1253P
TIROSS marmorkattega pann 24 cm TS-1254
TIROSS marmorkattega pann kaanega 24 cm TS-1254P
TIROSS marmorkattega pann 26 cm TS-1255
TIROSS marmorkattega pann kaanega 26 cm TS-1255P

€
17.9.999 €

9€
294.9
.99 €

22

€
19.9.999 €

3

24

€
21.9.999 €

TIROSS marmorkattega sügav pann kaanega 28 cm TS-1238

26

€
11.4.999 €
13

KING HOFF pott kaanega 18 cm 2,1 L punane KH-4549
KING HOFF pott kaanega 20 cm 3,0 L punane KH-4555
KING HOFF pott kaanega 22 cm 4,0 L punane KH-4561
KING HOFF pott kaanega 24 cm 6,0 L punane KH-4567

€
19.99
9€
23.9

€
24.9.99
9€
29

€
13.999 €
16.9

KING HOFF kastmepott kaanega 16 cm 1,5 L KH-4323
KING HOFF kastmepott kaanega 18 cm 2,1 L KH-4324

