Kogu ERM on sunniga tehtud asi,
mille Ansip jõuga läbi surus?
Mart Luik
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ANNELINN VÄRISEB kaakide ees
Õitsev noorsugu on
magalarajoonis oma
reegleid kehtestades põ
lisrahva seadnud õudust
äratavate valikute ette:
kohane, ühine või lahku.
Kaunase puiestee 46 teises
püstakus möllab juba nädalaid
erinevatel andmetel 15-20-pealiseks hinnatav noortekamp,
kes ülejäänud elanike eksistentsi päevast päeva võimatuks
muudab. „Lärmavad, loobivad
prügi maha – see on täiesti
õudne. Nii jube, et te ei kujuta
isegi ette,“ võttis olukorra reljeefselt kokku korteriühistu
juhatuse liige Marek Trojanovski.

Raugaea piinad
Elu õied möllavad häärberis
ka päise päeva ajal, kuid eriti
hulluks läheb asi õhtuti. „Karjuvad, hüppavad, naabrid magada ei saa. Arvan, et nad on
mingitpidi sugulased, kõik vist
seal pidevalt ei ela,“ analüüsis
Trojanovski.
Noorukite vägitükkidest
üldkasutatavates ruumides
saab kokku panna värvika pildigalerii, mille kirjeldamisega
Trojanovski ka võlgu ei jää.
„Kohvitassid ja muu prügi jätavad vedelema nii nagu juhtub.
Radikad on katki teinud, iga
kord rohkem ja rohkem. Kaevuluugi viskasid kaevu, nende
pärast on seal nüüd piire ees.
Mustad sokidki on suvaliselt
laiali. Seina peale ka toksivad
midagi, suured jäljed näha.
Esimesel korrusel elab 90-aastane pensionär ja nad taovad
talle palliga vastu seina.“
Majas tegutseva omanimelise haldusfirma juht Jüri Juntson tunnistas, et asi on tõesti
päris hull. Seepärast on ta juba
vestelnud nii kahe püstakus
asuva korteri omanike kui nende üürnike endiga, samuti enda
sõnul teavitanud lastekaitset
ja politseid. „Viimase võimalusena tuleb 22. septembri üldkoosolekul arutlusele korteri
omandite võõrandamisnõude
esitamine,“ lisas ta.
Lõuna prefektuuri pressiesindaja Maria Gonjak märkis

Kurikaelade foto on asjaosaliste protestidele vaatamata jõudnud ka populaarsele märkamiselehele sotsiaalvõrgustikus.
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pöördumise kohaselt teemast
rääkida noore vanema ja ka
tema endaga, veenduda, et
probleemist on aru saadud,
ning mõelda koos sobivale lahendusele. „Sõpradega koosolemiseks on kindlasti olemas
ka paremaid ja huvitavamaid
kohti kui kortermaja trepikoda,“ arvas Gonjak.
aga, et konkreetsetest juhtumitest pole politseile teada
antud, sekkumiseks on aga
esimeseks eelduseks rikkumistest teatamine. Päris võõraste
marakrattide vältimiseks soovitas ta alustada trepikoja sulgemisest ja lukustamisest, mis
lahendaks sel puhul nii lärmi
kui rikkumiste probleemi.
Kindlasti on Gonjaki väitel mõistlik panustada nii
trepikojasisesele kui välisele
valgustusele, kuna tihtipeale
juhtuvad taolised rikkumised

just õhtuhämaruses ja ööpimeduses. „Inimesed peaksid
tähelepanu pöörama sellele,
kes trepikojas liiguvad. Tundma huvi, mis põhjusel trepikojas viibitakse ja kui sellele
adekvaatset põhjendust ei järgne või kedagi tuttavat majas ei
ela, siis paluda aega parajaks
teha väljas,“ soovitas ta. „Sageli
otsivad noored endale seepeale
uue koha.“
Reaalses olukorras, kus
noortel juba välisukse võti
taskus on, tuleks aga politsei

Pesapall südames?
Oluline roll olukorra lahendamisel peaks olema just vanematel. „Lapsevanem peaks
tundma huvi, kus ja kellega
laps viibib, milliste tegevustega oma aega sisustatakse, ning
selgitama, et oma tegevusega
ei tohi keegi kahjustada võõrast vara ega häirida majaelanike rahu,“ resümeeris Gonjak.
Kuni aga jõugule pole mõistuspäraste vahenditega aru
pähe toodud, kasvab oht, et
viimasele piirile viidud an-

PAKUME STANDARD- JA ERILAHENDUSEGA MÖÖBLIT:
köögimööbel, garderoob, vannituba
PAKUME KODUTEHNIKAT:
ahjud, pliidiplaadid, õhupuhastid, nõudepesumasinad, külmikud
Disainime, projekteerime, paigaldame,
installeerime tehnika, ühendame vee ja äravoolu.
Septembri ja oktoobri ostud on
Liisijärelmaksuga 12 kuud 0% intressiga
Tartu, Riia 130, E-R 9-18, L kokkuleppel. Info tel 523 2597, laine@lainel.ee

nelinlased õigusemõistmise
enda peale võtavad. Kurikuulsal Facebooki märkamislehel
jagatakse uljalt noorte pilte ja
inkrimineeritakse neile ka majaväliseid süütegusid. „Annelinna keskuse juures tegutseb
pätikamp, kes mitmetel varasematel õhtutel on kahtlaseid
tegevusi läbi viinud,“ kirjutab
nende foto all üks kommentaator. „Lõhkusid ära Selveri
parklas oleva auto ja üritasid
seda ärandada.“
Samuti süüdistatakse suhtevõrgustikus seltskonda akende kiviga loopimises ja koguni
kurika või raudkangi taolise
esemega ringiliikumises. „Lisaks on mitu korda pimedas
üle sõidutee joostud ja liiklusohtlik olukord tekitatud – auto
pidi järsult pidurdama, et mitte otsa sõita neile,“ kurdab kirjutaja.
KAUR PAVES
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LUGEJA KIRI
Juut unustati
Esiteks soovin kõigile Iisraelist vana eesti
kombe järgi jõudu ja
edu igas algatuses.
Lugesin siingi populaarsest Tartu Ekspressist väga austatud Hillar
Palametsa pajatustest
sündmustest 1941. aasta südasuvel, muu hulgas ka üheksandal heinakuu päeval. Pean aga
lisama mõne sõna, mis
lugupeetud professoril
kahe silma vahele on
jäänud.
Nimelt kustutasid tol
päeval punamõrvarid,
keda vist „sinimütsideks“ nimetati, Tartu vanglas 193 süütu
inimhinge eluküünla.
Nende seas oli ka kirjanik Jüri Parijõgi, kelle
„Teraspoiss“ on muuseas tõlgitud heebrea
keelde. Ametlikult aga
teatati, et ohvreid oli
vaid 192.
193. õnnetu oli nimelt juut Hermann
(Zalman) Rosinko, minu
kadunud isa onupoeg.
Tema sõduripere elas
Taaralinnas juba Vene
tsaar Nikolai I aegadest
pärast sügist 1827. Jurjevi uutele anastajatele
ei sobinud kombinatsioon, et ka juut võib
olla punaste raisakullide
ohver!
Muide, minu vaarisa
Mooses M. Kaplan hukkus Türgi sõjas 1877.
aasta hilissügisel. Lesk
puhkab igavest und
aadressil Roosi 46, tema
hauakivil seisab kiri nii
eesti kui heebrea keeles.
Loodan väga, et mõnigi rida sellest kirjast
avaldatakse, sest austan Eestit väga. Minu
eesti raamatu aasta
(2000/2001) raames
välja antud raamatu „Aruanne – mõned
päevad ühe Tartu juudi
elus“ tulu läheb Eesti piirivalve toetuseks. Olen
ju seal sündinud riigivanem Kalliskivi aegu, kes
samuti timukate ohvriks
langes.
Jakob Kaplan
Tel Aviv

Märgiga otse
keset vahtimist

LAUSEGA

Jalgratturite kannatustel
ei näi lõppu tulevat – kui
nädal tagasi kajastas
Tartu Ekspress nende
särtsakaid muresid voolu
all olevate teedega, siis
tänane vaenlane on me
haanilisemat laadi.
Tasuta nädalalehe üheks
missiooniks on saanud seni
fiktiivseks peetud karakterite üleskaevamine Taaralinna
igapäevaelust. Sestap ei maksa
imestada, kui nii spordi- kui
lakkumisentusiastide suhtes
kriitiline korterientusiast kannab Kaarin Kaia Mõrra või lahke loomuga küpses eas daam
Säde Schasmini nime – tegu
on lihast ja luust inimestega.

Kummalt poolt?
Samasse ritta paistab asetuvat hilistel õhtutundidel meie
poole pöördunud hobiliikluskorraldaja, kes end Olev Aidaks nimetada tavatseb. Tuleb
küll kohe ära täpsustada, et
tegu pole teadaolevalt samanimelise käremeelse Iseseisvuspartei poliitiku ja staažika
netikommentaatoriga, kelle
eksistentsi samuti ülearu tihti
kahtluse alla seatud on.
Karlovas toimetava Aida huviorbiiti on sattunud Sõbra ja
Tähe tänava risti paigaldatud
liiklusmärk, mis otse keset kõnniteed ülekäigurajast teatab.
„Veel natuke ja siis peaks juba
küsima, kummalt poolt mööduda,“ arutles Ait, kelle hinnangul
oleks ristmikule raudselt vaja
mingit teist lahendust. „Jalgrattaga sõites on ebamugav märgist
mööduda, sest veidi paremale
on järsk äärekivi.“
Nimeka autokooli Autosõit
juhatuse liige Indrek Madar
möönis, et Aida kriitikal võib
alust olla, kuid selleks, et asjale
lõplik hinnang anda, oleks vaja
kohapeal ära käia. „Tundub, et
seal häid lahendusi ei ole,“ rääkis ta.
Autosõidu haldusjuht Riho
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Praht väljapanekul

Tasku ja saar

Linnamuuseum avab täna
kell 16 näituse „Ajaloo prügikastist ajalukku“, mis esitleb
ilusat, huvitavat ja nähtamatut rämpsu keskajast tänapäevani.

Teetööd Riia tänaval ei lõppe
enne 20. oktoobrit ning selle
ajaga ehitatakse Kaare peatusesse bussitasku ja Väike
kaare ristmikule ülekäigurajale ohutussaar.
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loomemajanduskeskusest ja
Antoniuse õuest pärit toodet
pääsesid disainerite liidu korraldatava tootedisainiauhinna
Bruno konkursi teise vooru.

Totter metallmonstrum takistab Olev Aidal küll teeületust, kuid sugugi mitte kaamera haaramist. 
ERAKOGU
Terepink aga leidis, et mure on
arusaadav juhul, kui Ait soovib
just märgist paremalt mööduda. „Aga miks mitte sõita
jalgrattaga märgist vasakult
mööda – seal on madal äärekivi ning ruumi rohkem,“ päris
ta samas.
Tuntud maanteeameti liiklusekspert Villu Vane meenutas, et ülekäiguraja märgid
paigaldatakse üldjuhul nii, et
juhi sõidusuunas vaadatuna
paremal pool asuv märk jääb
enne ülekäigurada ehk ülekäiguraja esipiirile ja vasakulasuv
märk pärast rada elik tagapiiril. „Põhimõtteliselt võiks see
märk asuda ka murupiiril, sest
tundub, et teekattemärgistus
on olemas,“ resümeeris Vane.
Aidale andis lootust ka linna
alalise liikluskorralduse spetsialist Ahto Meho, kes tänas
aktiivset kodanikku tähelepanu juhtimise eest ning lisas, et
kui olemasolev lahendus ikka
häirib, tõstetakse liiklusmärk
ümber. „Fotol kujutatud kohas
on tänavanurk suure pöörderaadiusega. Tuues märki ristmikule lähemale, oleks see jäänud keset ülekäigurada, mis
samuti ei ole hea lahendus,“
selgitas ta.

Õppigu sõitma
Vaatamata olulisele teematõstatusele leiavad eksper-

did puudujääke ka Aida enda
tegevuses. „Sõbra tänavale
ei ole tähistatud jalgratta- ja
jalgteed,“ toonitas Meho. Liiklusseaduse kohaselt ei tohi aga
jalgrattur sõita kõnniteel, kui
ta pole just alla 13-aastane või
üks viimase kuni kahest saatjast ega väikelast rattatoolis
sõidutav jalgrattur. Lisaks
võiks teoreetiliselt kõnniteel
vurada juhul, kui sõiduteel
oleks see tee seisukorra tõttu
oluliselt raskendatud, ent Selge
autokooli juhataja Madis Üti
väitel on antud kohas autotee
hoopis oluliselt paremas seisukorras.
Probleemis sottide selgeks
saamiseks käis Selge juhataja
ristmikult ka jalgsi läbi ning
kinnitas, et jalakäijana teda
märk ei seganud. „Selles suunas, millises on tehtud pilt,
jalgrattaga üle sõidutee sõita
üldse ei tohi,“ ütles ta. „Jalgrattur on juht, kes peab täitma
liiklusreegleid.“
Selle mõttelennuga ühtis ka
Motohundi sõiduõpetaja Raino Verliin. „Kindlasti saaks
märgi paigaldada paremini,
kuid samas, mida teeb täiskasvanud rattur kõnniteel!“ ei
jätnud ta emotsioone vaka alla.
„Ühtlasi võiks ka sõita mõista,
ruumipuudust seal ei ole –
olen lapsega sõitnud.“

Mõju taevani

Kurgisadu väljamaale

Värskelt avaldatud Thomson
Reutersi teaduspublikatsioonide loendis jõudis maailma
3000 mõjukaima teadlase
hulka ka maaülikooli professor Ülo Niinemets.

Äsja lõppenud kurgihooajal
pani linna toiduainetööstuse lipulaev Salvest purki üle
1250 tonni kurke, mida on
ligi 18% rohkem võrreldes
eelmise aastaga, kurgitoodete eksport aga kerkis koguni 366%.

Piirid Pirogovile
Sellest nädalast algasid Pirogovi platsiga külgneva Toomemäe nõlva kindlustamise
ja heakorrastamise tööd,
mille käigus rajatakse ajaloolise bastioni ülemisele servale metallist piire, et takistada
inimeste liikumist.

65 kunstigiganti

Neli saadikut

Hess võimule

Täna kell 15 algavale linnavolikogu istungile, kus selguvad
neli Tartu esindajat presidendi
valijakogus, saab kaasa elada
nii kohapeal raekoja saalis kui
linna kodulehel.

Tartu ülikooli rände- ja linnauuringute keskus sai
rahvusvahelise juhi, uueks
direktoriks on New Yorgi
Buf
falo ülikooli professor
Daniel B. Hess.

Kiisule appi

Sillale ei saa

8. septembri hommikul tõttasid päästjad appi Pärna tänavale, kus kortermaja rõdult
rippus jalutusrihma otsas alla
kass, kes toimetati loomade
varjupaika.

Hooldustööde tõttu suletakse tänasest esmaspäevani
kell 9-16 liikluseks Turusild.
Jalakäijatel ja jalgratturitel
soovitatakse kasutada jõe
ületamiseks Võidu silda.

SÄHVATUS

Kunstikooli 65 vilistlase tööde
oksjon peetakse 16. septembril kell 17 ning kuigi põhiosa
töödest moodustavad õlimaalid, on esindatud ka graafika, kollaaž ja assamblaaž.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

ALATI ON ALTERNATIIV: reedel kella 18-19 vahel jäid
bussifännidel paraku piletid soetamata, kuid õnneks
pakub nähtamatu käsi varmalt teisi võimalusi. 

TPILET.EE

KAUR PAVES

AM-, A-, B-, BE- ja C1-kategooria kursused

• ExpressHotYoga • Expr
• Vinyasa Flow • Seljapila
• Füsioteraapia • Ma

B-kategooria kursus
päevasel ja õhtusel ajal

LISA
OMA ELLU
POSITIIVSUST!

Meeliergutavad Yin Yoga,
Hot 50, Yoga Tone ja Seljapilates
ootavad Sind YogaMaya stuudios.
Külasta meid Tartus aadressil Teguri 45 või
uuri lähemalt kodulehelt www.yogamaya.ee

Tel 5345 3945 • info@yogamaya.ee
YogaMaya / Expresshotyoga

Ajad registreerim
INGLISE, VENE, SOOME, PRANTSUSE, SAKSA,
HISPAANIA, EESTI või ITAALIA KEEL
•
•
•
•

kogemustega õpetajad
mugavad õppeklassid
väikesed grupid, eratunnid
asutusesisene õpe

tel 636 3920, 516 0253
info@kivilinnakeeltekool.ee
Tartu, Sõpruse pst 2, III korrus
www.kivilinnakeeltekool.ee

Pille Roosmäe
juhatuse liige

• telefon 528 3542 • pille@yogamaya.ee
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Palametsa
pajatused

390.

Õnnelik värske poeomanik Epp Petrone ja tema parem käsi Marju Jeedas. Õnnekivide
pood on avatud. 
KAUPO TORIM

Kirjaneitsi kiidab kive
12. septembril kell 12.12
avati südalinnas kirjasta
ja ja kirjanik Epp Petrone
uus ettevõtmine – pood
Indiast.
Rüütli 4 sisehoovi juhatavad tänavalt sinised jalajäljed,
mida mööda sammudes ja
teisel korrusel asuvasse väikesesse hubasesse poodi tõustes,
saab igaüks kivide maailmast
senisest enam haritud. Kive on
palju, sinna võiks klasside kaupa koolijütse saata. Las näevad,
et kivi pole üksnes see, mille
peal linnas kõndides jalg astub.

Kolmas omalaadne
Kesklinnas on nüüd kolm
esoteerika ja loodustoodete
poodi: Loitsukeller Küüni,
Väike Ingel Ülikooli ja Indiast
Rüütli tänaval. „Tore ju,“ on
Petrone konkurentide olemasolu üle rõõmus, „inimesed
võiksid võtta need tunnid ja
jõuda meie kõigi juurde.“
Meedias vilksatanud pealkirjadega, et avas õnnekivide
poe, on kirjanik ise päri: „Jah,
printsiibis olen nõus, tahtsingi õnneliku kohta teha. Pood
on olnud kolm päeva avatud,
näen ju, et inimesed lahkuvad
siit õnnelikena. Aga laiemalt
on kivid huvitavad ja turvalised. Nendega seostub maailma geograafiate ajalugu ning
minu jaoks on see intellek-

TANTSUKURSUS
ALGAJATELE,
EDASIJÕUDNUTELE
Algus 15.september

Tartu, Kaunase pst 68 saalis
www.sinilind.ee // 55675011

tuaalselt põnev teema.“
Poes on sadu erinimelisi kivimeid, mille päritolu on sama
kirju nagu kivide endi kordumatud mustrid. Küsimusele
kivide päritolu kohta lõkerdab
Petrone vastuseks: „Maakoore
sisemusest,“ ning täiendab siis,
et müügis olevad kivid on mööda ilma ringi rännanud. Osa
on Indiast, osa Venemaalt, on
Saksamaalt, mujaltki. „Hämmastav, kui palju kivid liiguvad.
Sageli kaovad jäljed uttu, näiteks Karjalast tulnud kivi käib
Indias lihvimisel, liigub sealt
Saksamaale ning jõuab sealt
omakorda Eestisse müügile.“
Seda, kui palju inimesi ja kui
palju on kive enne müüki jõudmist töödelnud, kirjastajast
poepidaja öelda ei oska: „Hämmastavalt inimmahukas äri!
Püüdsin nii palju, kui suutsin,
vahendajatest loobuda. Sellepärast sõitsin ka Indiasse Jaipuri, kus on toorkivide lihvimise
keskus, et olla lättele lähemal“.
Indiast pole üksnes koht,
kust ilusaid kive ja nendest
tehtud ehteid osta. Poes on
mahe- ja looduskaupa, tõrvaja kadakatooteid, Marokost
toodud õlisid, kosmeetikatooted, vahendid kivide, aga ka
ruumide energeetiliseks puhastamiseks. Kogu kaubavalik
on Petrone tehtud. Müügil on
asjad, millesse ta ise usub.
Ent Indiast pood pole üksnes

pood. „Siia tuleb kogukonnatundega keskus,“ ütleb Petrone
veendunult. „Hakkame siin
tegelema laste ja täiskasvanute
koolitamisega, tulevad geoloogiaringid, teraapiatuba. Poe
kellaajad (12-19) valisin just selle järgi, et hommikuti ja õhtuti
saaks vestlusõhtuid teha.“

Kirjastuse jälgedes
Esimene vestlusõhtu toimub
sel reedel kell 19.15 ja teine laupäeval kell 10.15. Esinejaks on
USAst pärit geoloogiaprofessor
Jim Sullivan, kes elab praegu
Eestis ja teeb siinsetest kividest
uurimistööd. „Vaatame kive ja
kuulame nende kohta lugusid.
Jim räägib küll inglise keeles,
aga ma tõlgin. Osavõtumaks on
kolm eurot, selle kogume purki
ja anname esinejale,“ kirjeldab
Petrone plaanitava olustikku.
Juriidilises mõttes on Indiast
poe omanik Petrone. Ta arvas,
et poega läheb samamoodi
nagu Petrone Prindiga, mille
ta ainuosanikuna käivitas ning
siis peagi osalust jagas. Poe
tegemisel on Petrone parem
käsi olnud Tartu kaubamaja
kaubanduskeskuse tegevjuht,
praegu lapsepuhkusel olev
Marju Jeedas. Kuigi kultuskirjanik usub, et pood jääb paika
aastakümneteks, lubab ta peagi ikka raamatute kirjutamise
juurde naasta.
KAUPO TORIM

ARMASTUS
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Uuno Kivilinnast
Rokkiv üllatus prahirindelt
Vaheldusrikas koja
mehetöö pakub lisaks
muredele ka kuhjaga
rõõmusid.
Mäletatavasti olen prügikastist välja kaevanud nii lembehääl Jaagup Kreemi DVD
kui meelisõlle Karl Friedrichi
kuuspaki. Täiesti uskumatul
moel saatis saatus aga minu
teele rämpsu sekka võimsa
roosa kunstpeenise.
Mõistagi vedasin vahva leiu
kohe koju. Naised küll virisevad, et hoidku ma selle räpase ja ebahügieenilise riistaga
eemale, kuid mind nende
arvamus ei huvita. Tõesti vägev seltsiline – peaaegu nagu
hobusel. Ainuke häda on, et
WC-s käies hakkab enda varustuse pärast piinlik.
Ilmselt ühelgi majahoidjal ei
ole nii peeneid tööriistu kui minul: pintsette. Armastan ikka

öelda, et olen nagu günekoloog.
Kanalisatsioonireste pannakse
meil pihta ja sellepärast keevitati need kinni. Nüüd aga tehti
mulle märkus, et inimesed kaebavad, er resti alla on liiga palju
konisid kogunenud.
Ammu olen rõhutanud, et
meile oleks lisaprügikasti vaja,
aga haldur ei taha vedu võtta. Teises maja otsas on kolm,
meil ainult üks ja tühjendatakse ka vaid teisipäeviti. Nii
on meie oma praktiliselt alati
kuhjaga täis. Eks siis viin öösiti
salaja naabritele ka külakosti.
Lõpetuseks pean kohtu ähvardusel avaldama järgneva
lõigu. Palun vabandust Anne
47 juuksurisalongi käest, kus
mulle hiljuti kena soeng lõigati, mis mind sugugi retsidivisti
sarnaseks ei muutnud. Olen
ise süüdi, kui kogenud kääridaamid minu soovidest valesti
aru said.

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

Tartu Rendibuss

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

Tartu Maxima X/XX
kauplused kutsuvad tööle
- KASSAPIDAJA-MÜÜJAID
- LETITEENINDAJAID
- SAALITÖÖTAJAID
Ettevõte garanteerib:
- stabiilse palga
- tasuta lõunasöögid
- erinevad motivatsioonipaketid
- tööalase tasuta koolituse
Täitke tööotsija ankeet meie kodulehel: WWW.MAXIMA.EE
Saatke CV: PERSONAL@MAXIMA.EE. Tel 5556 6239.
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EHITUS

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

38,6 m², 2/2, rõdu, gaasiküte,
dušš, köögimööbel, 61 900 €).
Kutseline maakler Sirle Uiga, tel
506 2212, 786 8080,
www.aadlivillakv.ee
Privaatne 2-korruseline maa
maja, maad 2 ha, olemas teise
maja vundament. Tel 5817 2199.

Ehitus ja renoveerimine vunda
mendist katuseni. Energia, vesi,
küte. Tel 5820 2040.
Ehitus, katus, remont, viimist
lus, lammutustööd. Teeme töid
kogu Lõuna-Eestis.
Tel 5858 6953.

Snowden

Ehitus, remont, siseviimistlus.
Pikaajaline kogemus.
Tel 5622 9840.
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.
Katuste ja puitfassaadide ehitusja remonditööd. Tel 515 7062.
Kopplaadur. Tel 502 5738.

KINO
CINAMON
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
16.–22.09 kell 22.30 Morgan
16.–22.09 kell 19.15 Sully
16.–22.09 kell 15.10, 17
Ameerika suvi
16.–22.09 kell 12.45 Jääaeg 5
17.–18.09 kell 10.45 Kalatüd
ruk Dory
16.–22.09 kell 17.30 Suitsii
disalk
16.–22.09 kell 16.15, 19
Snowden
16.–21.09 kell 20.30 Pahad
emmed
16., 19.–22.09 kell 11.30,
12.30, 13.20, 15.30; 17.–18.09
kell 10.30, 11.30, 12.30, 13.20,
15.30 Lemmikloomade sala
jane elu
16.–20., 22.09 kell 21.45
Sõjakoerad
16.–20., 22.09 kell 11.45;
21.09 kell 11.45, 15 Minu
sõber lohe

16.–22.09 kell 20, 22 Mehaa
nik: Ülestõus
16.–20.09 kell 18.45; 21.–
22.09 kell 14.45 Nurjatud
noored
16.–20.09 kell 14.45; 21.–
22.09 kell 18.45 Peigmees
16.–20., 22.09 kell 13, 14.30,
16.15, 19.45, 22.15; 21.09 kell
12.15, 14.30, 17.15, 19.45, 22.15
Bridget Jonesi beebi
21.–22.09 kell 21.15 Eellinas
tused: Seitse vaprat
22.09 kell 20.30 Esilinastus:
Luuraja ja luuletaja

KONTSERT

NÄITUSED
ANNELINNA RAAMATUKOGU
kuni 21.10 harrastuskunstniku
Epp Nõgese akrüülmaalide
näitus Maastikud
KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU
kuni 17.09 Maalikoja maalistuudio näitus
LINNARAAMATUKOGU
kuni 16.09 raamatunäitus Mõõk
kuni 24.09 raamatunäitus
Ungari kirjandus
kuni 15.10 raamatunäitus
Kilde eesti kooliloost

BIG BEN PUB

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU

16.09 kell 21.30 Moro Pig
Band

kuni 22.09 fotonäitus Suvine
pööripäev

EDISON

kuni 29.09 Martin Kiisi tikandite näitus Kevadest saab
sügis

15.09 kell 21 Tartu tuden
gipäevad 2016: Open Mic
Night

15.09 kell 21.30 Raen Väikene

16.–22.09 kell 16.45 Ben-Hur

ROCK & ROLL

16.–21.09 kell 14 Florence
Foster Jenkins

17.09 kell 21 Vennaskond,
Nyrok City

Miniekskavaatori rent ja
kaevetööd. Tel 511 5786,
www.miniekskavaator.ee.
Plekitöökoda Tartus Tiigi 80
hoovis: aknaplekid, ääreplekid
jm. Tel 516 6152,
info@plekitood.eu.
Sanitaar- ja kapitaalremont, ka
elektri- ja torutööd. Ehitus- ja
lammutustööd. Tel 5837 2544.
Soojustamine puistevillaga.
Tel 5665 0604, 502 0066,
puistevill@gmail.com.
Tänavakivide paigaldus, haljas
tustööd, piirdeaiad.
Tel 5623 3867,
www.clinkerservice.ee
Vee- ja tehnosüsteemi paigal
dus. Ehitus ja renoveerimine
vundamendist katuseni. Garantii. Tel 5820 2040.
Vundamendi ja sokli soojusta
mine. Majale talveks sokid jalga!
Raudkäpp OÜ, tel 5568 2671.

MATERJAL

RISTIISA PUBI

16.–20.09 kell 21.15; 21.09
kell 21.45; 22.09 kell 14 Vors
tipidu

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

Müüa kruusa, liiva, sõelutud
mulda, koos kohaletoomisega.
Priit,Korterid,
tel 5192majad,
2327. majaosad

17.09 kell 21.30 BlueDreams

Tartus ja maakonnas.

Ornamendid, dekoorid jm
kinnisvara
detailidAitame
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

Renoveeritud ahiküttega
korter Karlovas Saekoja 1. Tel
5190 0032.

KINNISVARA OST
1-toal korter Tartus või Tartumaal. Võib vajada remonti. Pakkumised oodatud tel 504 0334.
2-toal korter Tartus või linna
lähedal. Raha kohe.
Tel 5450 6898.
2-toal korter Tartus või Tartumaal. Võib vajada remonti. Tel
504 0334.
Garaaž Tartus või lähimas ümbruses. Tel 5811 3422.

Aasia Armastus

385 0075

• Tartu Ülikooli Hambaarstiteaduse instituut pakub võimalust
soodustusega hambaraviks III kursuse üliõpilaste juures õppesemestri jooksul.
Ravi maksab orienteeruvalt 9,10 €, lisanduda võib tasu röntgenülesvõtte eest.
Registreerimine ja info kl 8-13 tel 731 9857.
Ravi teostatakse aadressil Raekoja plats 6-219 esmaspäeviti ja neljapäeviti.
• IV ja V kursuse üliõpilaste juures teostatakse hambaravi 40%- lise soodustusega
Eesti Haigekassa poolt kehtestatud hinnakirjast
Registreerimine E ja K-R tel 731 9858 kl 8-13 aadressil Raekoja plats 6-305.
• Proteesitööde puhul on soodustus 25% Eesti Haigekassa poolt kehtestatud hinnakirjast.
Registreerimine Puusepa 1a Hambaproteesikeskuse registratuuris või tel 731 9282 kl 8-16.
NB! Vastuvõtuaegade arv on piiratud.

Tel 7 420 240
504 8379
www.robinson.ee

Kinnisvarateenused aastast 1997

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
tel Vahi
515 3773
2-toalGert
mugSuik,
korter
alevik,
742allee
02402•(eh
www.robinson.ee
Pärna
2009. a, üp

Tel 514 2173

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!
Kuivad kütteklotsid ja kami
napuud, puit- ja turbabrikett,
küttegraanulid. Vedu tasuta. Tel
523 8332, 433 3130.
Kuivad puud 30, 40, 50 sm,
segapuu 40, 50 sm, kask. Vedu
tasuta. Tel 521 2015.
Küttepinnud: kask, lepp, haab.
1 pakk on 3 m pikk ja sisaldab 3
ruumi puid. Tel 526 1028.

Kööktuba või väike korter.
Tel 5612 6628.

Küttepuud (kask, lepp), vedu
tasuta. Tel 5683 3404.

Maja Tartus või selle ümbruses.
Tel 5811 3422.

Puitbrikett, puidupelletid, küt
teklotsid, kaminapuud. Tel
514 4555, www.puitbrikett.ee.

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.
Ostan maja/pool maja Tartus või
eraldi sissekäiguga ahik korteri.
Kiire. Tel 5817 2199.

OTSIN TÖÖD
Kojamees-majahoidja.
Tel 5805 3095.
Leiame koduabilise, hooldaja,
lapsehoidja. Tel 5340 2265,
www.pihel.ee

PAKUN TÖÖD

Ostan tõsisemat remonti vajava
korteri või majaosa Tartus. Tel
56 503 503, Marko.
Puuküttega korter Tartus või
lähiümbruses otse omanikult. Tel
5620 0945.

KINNISVARA VAHETUS
Vahetada 2-toal korter Kaunase
pst (5/1, eraldi toad) samaväärse
vastu Tartu linnas. Tel 5198 1345.

ÜÜRILE ANDA
1-toal möbl korter Annelinnas
omanikult. Tel 505 0124.
2-toal korter Tartus Vaba tn
(ahiküte, dušinurk, 2. k, wc ühine). Tel 503 1946.
Garaaž Tartus Künni tn.
Tel 5669 8341.

KOOLITUS

ootab uusi
võistlustantsuhuvilisi lapsi
alates 5. eluaastast

Kalda tee 28a
E - P 10 - 22
aasiaarmastus.weebly.com

30 cm, 1 ruum = 37 €
40 cm, 1 ruum = 34 €
50 cm, 1 ruum = 32 €

Keskküttega korter Tartus.
Tel 5681 1160.

Tantsukool Tango

T ja N kl 18.30
Eesti Energia saalis (Ilmatsalu 5)
või T ja N kl 18.00
Annelinna Gümnaasiumis
September tasuta!
Tel 522 6050, 515 4903.
www.tango.ee

LÕHUTUD KÜTTEPUUD
toores

ADR- ja ametikoolitused veoki
juhtidele. Lõppastmekoolitus
aasta ringi 95 €. Motokool.
www.sõiduõppe.ee, 507 8230,
Kalda tee 30.
Emajõe Keeltekool: uued
kursused. Tel 740 4050, info@
emajoe.ee, www.emajoe.ee.

KÜTE

Kujundajale ja töölisele reklaamfirmas. Tel 736 6810,
info@sportreklaam.ee.
Otsime hooajatöölisi! Tööülesanded: liiklusmärkide, ohutuspiirete, tähispostide jne paigaldamine. Tööle asumise aeg:
esimesel võimalusel. Tööaeg:
kokkuleppel. Palk: kokkuleppel.
Huvi korral võta ühendust:
madis@kiirwarren.ee, tel
5349 1862, tarmo@kiirwarren.ee,
tel 523 4466.
Otsin ehitusele koristus- ja abi
töölist osalise tööajaga, sobib ka
tegusale pensionärile.
Tel 505 4018.
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.

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

RIIDED
Jõe butiigis padjad, tekid,
voodipesu, pleedid jpm. Tule
tutvuma! Vaata meid ka Facebookis!

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

Jõe butiigis suur valik kasuta
tud meeste, naiste ja laste jope
sid. Soola 10 (avaturg), E-P 9-17

Kask võrgus 2 €/võrk, okaspuu
1,70 €/võrk, vedu tasuta.
Tel 504 5307.

Kaubapesa, Sõpruse pst 8, ka
sutatud riidekaup kogu perele.
0,20-2 €/tk. E-R 10-18, L 10-15.

REKLAAM
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Kuuluta siin!
Müüa sügis-talve riideid, kan
gaid, meeste päevasärgid. Tel
5199 1673.

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

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

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

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

Kinnisvara puhastus kolast
(majad, korterid, krundid). Tel
521 2642, baltprojekt@gmail.com.

Ehitus- ja viimistlustööd (era
isik, KÜ, bürood jm). Töö kiire ja
kvaliteetne! Hinnad soodsad! Tel
510 0645.

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

Elektritööd! Tel 513 7844.

Sepa keskuses, Sepa 21 kellade
ja ehete parandus. Prilliraami
de remont. Ehete valmistami
ne! Tel 5668 7906.
Septikute paigaldus ja müük.
Tel 5757 0202,
erlend@eestiseptik.ee.
Soodne fekaalivedu.
Tel 5382 8791.

Energia, küte, vesi, vent paigal
dus. Tel 5820 2040.

Summutite remont Tartus.
Tel 5853 3080.

Fekaalivedu 24/7, ka L, P.
Tel 5340 2060.
Korstnapühkimisteenus kutsetunnistusega spetsialistidelt.
Akt ja arve (km-ga) hinna sees.
Teenustelt tasutakse kõik maksud! OÜ Tartu Tuli, tel 730 5387,
E-R 8-17.

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

Kuulutuse saab sisestada ja selle eest maksta aadressil:

Tasuta vanaraua ja kodumasi
nate äravedu. Välja arvatud külmikud ja telerid. Tel 5386 9008.

Teen tervendavat reikit ja hin
gerännakuid Tartus Vaksali 17a.
Tel 5342 9160.

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

Tervendamise ja harmoniseeri
mise seansid. Elena - energiaterapeut, sensitiiv ja rahva ravitseja
(Moskva)! Tel 5360 9798.

Ostan kõiki tsaari- ja EW-aeg
seid märke ning nõuka ajal
kogutud märgikarpe.
Tel 5649 5292.

TUTVUS
61 a majaga naine Tamsalt tutvub autoga sõbraga, kes soovib
elada minu kodus. Tel 5886 9172.

MÜÜK

Ostan ripatseid, münte, märke,
nõusid. Pakkuda võib kõiki
esivanematest jäänud asju! Tel
5649 5292.

Korstnate ehitus ja renoveeri
mine, vajalikud plekitööd. Tel
5625 1750, www.tomeli.ee
Fekaalivedu, survepesu,
ummistuste likvideerimine.
Tel 558 8811, www.fekto.ee.
FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.
Fotograafiteenus, fotomaterja
li ja koduvideode digitaliseeri
mine. Tel 5808 4419,
fortiusfoto@gmail.com.

Kändude freesimine, muru
niitmine ja trimmerdamine.
Tel 5346 1476, www.niitmine.ee
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Teen tellimustöid. Maalin õli
värvidega foto järgi portreesid.
kairimaalid@gmail.com

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

Lõngalao tühjendusmüük!
Teeme lattu uuele kaubale ruumi.10 kg kott erineva jämeduse
ja koostisega lõnga maksab 25
€ (2.50 €/kg, (puuvillane, villane,
viskoos, akrüül). Kudumiseks,
heegeldamiseks, kangastelgedele jne. Ropkamõisa 10 hoovis
Tartus, tel 520 7727,
www.aardlakaubandus.ee

Plaanid kolida või said päranduseks korteri? Ostame üleliigse
vanakraami/raamatud.
Tel 5649 5292.
Raamatud, märgid, mündid,
postkaardid, ehted, hõbe, maa
lid jm vanavara. Tartus ja Elvas!
Tel 5649 5292.

Selja- ja kõhulihaste trenažöör
(35 €). Tel 5669 8341.
Õunamahl (0,8 €/l).
Tel 5330 1581.

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ
E T K N R 10.00 - 18.00 Telefon: 765 4202
Aadress: Ringtee 1, TARTU

HAUAPIIRDED VAASID PINGID

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

Uus vann vanasse vanni, garantii 3 a. Lisainfo tel 503 1943,
www.vannvannis.ee.
Ohtlike puude raie, hooldus,
äravedu, kändude freesimine.
Töö kiire, korralik ja soodne!
Töötame ka nädalavahetustel!
Tel 5559 3732.
Plastakende remont, hooldus
ja paigaldus. Tel 5698 1284.
Pottsepp. Tel 5836 9194.
Pressin õunamahla Lohkva
külas. Tel 5621 3473.

Aeg kutsuda korstnapühkija!
Väljastan kehtiva akti, Tartus tulen kohale tasuta! Tel 5330 1841.

Akende pesu, muru niitmine,
võsa trimmerdamine ja muud
kodused hooldustööd.
Tel 5872 5458.
Auto ja kaubiku keretööd, taas
tamine, ümberehitus. Uued ja
kasutatud keredetailid.
Tel 504 0334.
Autoelektrik Tartus.
Tel 5853 3080.
Autoremont. Sõiduautode,
kaubikute, haagiste remondija hooldustööd Tartus.
Tel 5853 3080.
Boileri puhastus, paigaldus.
San-tehnilised tööd.
Tel 507 2387.

Veneaegne fototehnika ja
vanad fotod. Tel 5872 5458.

OST

Pressin õunamahla.
Tel 5353 4624.
Jalgrataste müük, hooldus ja
remont. Master Sport OÜ Tartus
Aardla 6b. Tel 659 1109,
www.mastersport.ee.

Printerikassettide kiire täitmi
ne! E–R 9–17, Raekoja 13, Tartu.
Tel 744 1100, www.futari.ee
Raamatupidaja pakub teenust,
arve asutuselt. Tel 5569 0228,
katnurk@gmail.com.
Rakke- ja salvkaevude pu
hastamine, süvendamine,
kaevamine ja remont. Vajadusel
ülemiste rakete vahetamine.
Tel 5638 1774.

Kaardid ennustavad!
Tel 900 1727, ennustus.ee
Kanalisatsiooni-, toru- ja elekt
ritööd. Tel 735 3777, 5566 1888.
Kandlemees Sander - laulud ja
kandlemuusika Su peole!
Tel 504 3202 või simmaniduo@
gmail.com.
Kellassepp Annelinna keskuses.
Ehte-, prilli- ja
kellaparandus.
Patareivahetus
vaid 3,50 €!

Veame tasuta ära vanarauda,
kodutehnikat, elektroonikat,
akusid, vanapaberit.
Tel 5825 9300.
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. Garantii. Tel 5820 2040.
Veo- ja kolimisteenus 24/7. Tel
5340 2060.
Veo- ja kolimisteenus, utilisee
rimine, laadijad. Vedu üle Eesti
parima hinnaga. Tel 553 7638.
Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.

San-tehn tööd, kraanid, torud,
potid, jne. Ummistuste likvi
deerimine, elektritööd.
Tel 5621 7955.
San-tehnilised tööd. Boilerid,
torud, WC-potid, kraanid, vee
mõõturid, veeavariid, ummis
tused. Tel 553 7638.

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

Enne kui müüd, küsi ka meie
hinda! Hõbe, raamatud, mär
gid, jne! Tel 5803 6752,
Inderlin OÜ
Hõbedast lusikad, pitsid,
ehted, sõled jm. Kokkuostudest
kuni kaks korda parem hind! Tel
5649 5292.
Maalid, ikoonid, graafika
(ka nõuka perioodist). Muuda
kasutuna seisev kunst rahaks! Tel
5649 5292.

Rakkekaevude kaevamine, pu
hastamine ja remont. Rõngaste
vahetamine. Tel 557 4792.
San-tehn torutööd, elektritööd
(boilerid, veemõõtjad, segistid,
wc-potid, ummistused).
Tel 5349 9106.

Ostan nõukaaegse või veel
gi vanema ümmarguste või
ovaalsete kividega merevai
gust kee, maksan kuni 600 €. Tel
5871 0351.

VABA AEG
Maalimine algajatele ja eda
sijõudnutele, portselanimaal
kõrgkuumusvärvidega - Tartu
kunstimajas Meiu Münti ateljees.
Rohkem infot tel 517 3939,
www.kunstitegu.ee
Sulgpall lastele (7-15 a) Raatuse
koolis ja A. Le Coq spordihoones.
Tel 5555 9501.
Tantsurühm ootab tervislikku
liikumist ja head seltsielu armastavaid 55+ uusi liikmeid. Eriti
oodatud on meesterahvad. Tel
5687 2799.

Arkaadia Puhastuse OÜ on sellise nimega 10 aastat
puhastusteenuse turul tegutsenud ja üle 300 töötajaga
Eesti omanike firma, kelle krediidireiting on A++.
Meie suurimaks väärtuseks on töötajad, kelle rõõmud ja
mured on ka firma omad. Paljud kliendid ja inimesed on
meiega olnud algusaastaist käesoleva ajani.

Veotakso. Tel 501 5312.
Õunamahla pressimine Nõos.
Tel 5686 0688,
veinitalu@gmail.com

Ootame oma uuele, Tartu Ülikooli objektile

TERVIS
Alkholi ja suitsetamise vastane
kodeerimine. Tel 5669 0462,
Margus.

Veneaegsed erinevad ehted:
sõled, prossid, sõrmused, käe
võrud, käekellad jne. Huvitavad
ka vanad raamatud, mööbel,
nõud, kujukesed, moeajakirjad,
seinapildid ja palju muud! Teen
hea pakkumise ja aus asjaajamine. Tel 5639 7329, Liina

PUHASTUSTEENINDAJAID

Töö sobib pensionäridele, lisatööks, üliõpilastele ja väikelaste emadele.
Vajadusel koolitame teid õigesti koristama.
Küsimustele vastab objektijuht Jekaterina, tel 5300 3116

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

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, 15. september 2016

BUSSI RENT alates 50€ päev

KEEVITUSTEENUS

Citroen Jumper (2014) • 9 kohta • püsikiirushoidja

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

• malm
• alumiinium
• roostevaba

511 6923
info@aurel.ee
aurel.ee/buss
Rendiauto
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maKRA ugok
12.–18. SEPTEMBER

TARTU: Ringtee 78
TALLINN: Pärnu mnt. 238,
(Järve keskus)

*Pakkumine ei laiene
kampaania toodetele

PAIDE: Tööstuse 26
RAKVERE: Vaala keskus
NARVA: Tallinna mnt 30b

WWW.TÖÖRIISTAMARKET.EE

Hinnaparaad

Kõik tapeedid laiusega 0,53 m

8.-25. september

-25%
€

99

00

Tavahind

€

16900

Tavahind

159.00

Aku
utrell PowerMaxx Ba
asicc

259.00

WC--pott Hygienic Flush
h 5G
G84
4

ISOVER KL 37
50 mm/9,83
3 m2

INE!
ER
ERIPAKKUMIN
€
Min
neraalvill 565 KL37
7

90
/paakk

INE !
ER
ERIPAKKUMIN
€
Vala
amusegisti Grohe Sta
art Eco

000

Võida

iPad Air 2!

Loosi
oosi läheb 5 tahvelarvutit
tahvelarvutit.

Lisainfo
f www.ehituseabc.ee
hit
b

