Mäletate Madruse tänava
juhtumit: inimeste identiteet
läheb neile absurdselt, aga
arusaadavalt korda.
Tõnu Runnel
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Paanikaks pole põhjust,
Tartu noored joovad edasi
Lõppenud aastale pani
nukra pitseri pealinna
kultuslokaali Shooters
tõdemus, et uksed tuleb
kinni panna, sest noored
ei joo enam nii palju.
Kuigi tasapisi tikuvad
muutuma ka siinsed harjumused, on Taaralinna
kõrtsidele mulda peale
loopida veel varavõitu.
Omalaadsel moel baari ja
ööklubi kontseptsioonid ühendanud Shootersi vaim hõõgub
Vallikraavi tänaval edasi ja
kustumise märke ei näita.
Täpset hinnangut anda on
juhataja Märt Mägi väitel keeruline, kuid Tallinna ja Tartu
tarbimiskäitumine tundub
olevat erineva mustriga. „Kui
Tallinnas on trendikaks muutumas erinevad tubased söögikohad, kus hiljem võimalik
kokteili mugavalt manustada,
siis ülikoolilinnas on eestvedavaks jõuks endiselt noorem
kontingent, kelle jaoks hind ja
sotsiaalne aspekt on tähtsad,“
pakkus ta.

Tihe konkurents
Meie Shootersi käive on
aasta-aastalt kosunud, kuid
põhjus võib Mägi arvates
suuresti olla ka hiljuti tehtud
investeeringus, mille käigus
laiendati kliendile suunatud
ruume. „Summa summaarum
on noorte alkoholitarbimine
tõenäoliselt püsinud samal
tasemel, kuivõrd Shootersi turupositsioon võrreldes teiste
öölokaalidega on paranenud,“
resümeeris ta.
Ka linna värskeima, vaid
veidi üle aasta avatud olnud
ööklubi Leveli eestvedaja DJ
Ahto Kalda möönis, et pole
siiamaani täheldanud, et
noorte seas alkoholi pruukimine vähenenud oleks. „Pigem oleme arvamusel, et kuna
uusi kohti tekib palju juurde
ja konkurents selle tõttu tiheneb, võib see ka põhjuseks

Kuigi pealinnas sunniti Shooters alla vanduma, elab kaubamärgi vaim edasi Emajõe
Ateenas, kus ka 2017. aasta mehise käraka seltsis vastu võeti. 
JAKOB MEIER
olla, miks kauem tegutsenud
meelelahutusasutustes käibed
langeda võivad,“ lisas ta.

Leplandi jälgedes
Konkurentsi ulatust pidi
tunnistama ka Zavoodi ja
Pirogovi omanik Mario Pizzolanti. Rohkem kui viinahimu
võib tema hinnangul olla vähenenud tarbijate netosissetulek.
Barlova vedur Simone Cassano rääkis, et valitsevad tendentsid teda vastavatud baari
sulgemise peale küll mõtlema
ei pane. „Tavaliselt istuvad meil
20-60-aastased sama laua taga
ja klientuuri keskmine vanus
küündib pigem üle 30 eluaasta,“ sõnas ta.
Ka Illegaardi programmija teenindusjuht Liis-Marii
Roosnupp tõdes, et kõrtsi sõbrad võivad rahulikult hingata.
„Meile on jäänud mulje, et alkoholi tarbimine muutub üha
rohkem teadlikumaks – aina
enam eelistatakse kvaliteeti ja
head maitset kvantiteedile ja
alkoholisisalduse suurusele,“
lausus ta.
Siiski leidub ka kogenud
praktikuid, kes tipsutamise populaarsuse kidumise teooriale alla kirjutavad.
Tammelinna pärli 16 Kannu

aastakümneid vedanud Mike
Lõhmus selgitas, et noorte eeskujud, nagu Tanel Padar või
Ott Lepland, on korralikuks
hakanud ja ka tema ise pole
juba poolteist aastat tilkagi
võtnud. „See aeg on ümber,
kus meie pubisse sobis minna
ainult selleks, et ennast kummuli juua,“ rõhutas ta. „Ja mul
on selle üle ainult hea meel.“

Laiajad ei toida
Edisoni kaasomanik Esper
Linask möönis, et on noorte
alkoholitarbimise ning laiemalt väljaskäimise harjumuste muutust täheldanud juba
mõnda aega. „Kui varem olid
nii-öelda head õhtud neljapäevast laupäevani, siis viimastel
aegadel on rohkem külastajaid
pigem vaid reedeti,“ lausus ta.
„Sellest tulenevalt oleme olnud sunnitud oma töötajate
koormust ka mõnevõrra vähendama ning mõtlema välja
üritusi, mille formaat ei põhine niivõrd alkoholi tarbimisel.
Kasumlikku kasvu sooviva ettevõtte omanikuna on selline
tendents murettekitav, kuid
inimlikus mõttes teeb mõistagi rõõmu, et noored vähem
joovad.“
Martin „Naiiv“ Maatee analüüsi kohaselt paneb uudne

Praktilised ja aegumatud
VILDID!

23,90€
29,90€

www.magaziin.ee
RINGTEE 10, Tartu
E-R 9-19 L 9-16 P 10-15

lastele

28,90 €
35,00 €

Pakkumine kehtib 05.01.-01.02.2017 või kuni kaupa jätkub.

KAUR PAVES

Koristus- ja
puhastusteenused
Piltidel on illustreeriv tähendus.

meestele,
naistele

olukord muretsema kõiki baare ja kõrtse, kelle ärimudeliks
on noorte kvantitatiivne joomine. „Äriliselt on muidugi
täiesti geniaalne leiutis, et sa
võtad ühe kokteili ja paned
selle klaasi asemel pitsidesse ja
saad tänu sellele palju rohkem
raha küsida. Selline projekt on
aga väga tähtajaline,“ nöökis ta
konkurente.
Võrreldes algusega on neljandat aastat ketrava Naiivi
seltskonna väärtushinnangud Maatee sõnul päris palju
muutunud. „Hea klient pole
laiav rikas mees, vaid hea inimene, kes toob endaga kaasa
hea atmosfääri,“ ütles ta. „Kui
sa suudad neid häid inimesi enda baari püsikundedena
hoida, toovad nad sinu juurde
rohkem kliente kui ükskõik
milline 2=3 kommertslaagri
pakkumine.“
Maatee leidis koguni, et Eesti alkoholikultuur on olnud
surnud juba sadakond aastat.
„Alla poole dekaadi tagasi hakati seda jälle vaikselt elustama.
Noored haaravad lihtsalt kõike
uut enne kui vanemad ning on
teadlikumad. Seepärast hakkabki noortele suunatud stagnapõhimõtetega ots esimesena
lagunema,“ arvas kõrtsmik.

Otsime oma meeskonda aktiivset ja särasilmset

puhastusteenindajat.
Põhiliseks tööülesandeks on
hoolduskoristuse teostamine.

Tööle asumise aeg koheselt.
Kandideerimiseks saada oma CV aadressil
tartu@cleanplanet.ee
Täiendav info telefonil 5850 1166
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LAUSEGA

LUGEJA KIRI
Situtamine
ainult noortele?
Käesoleva aasta suvel
rajati Sõpruse silla kõrvale Anne kanali kaldale
tarastatud koerteaedik.
See pidi olema avalikuks
kasutuseks Tartu koeraomanikele.
Nüüd on aga selle aediku väravad lukus ja ei
ole teavitust, kust koeraomanikud saaksid võtmeid, et väravaid avada,
kui nad oma koeraga sellesse aedikusse soovivad
minna.
Sildil ühe värava kõrval on märgitud, et on
mingi aediku kasutajate
Facebooki grupp. Vanemad inimesed ja eesti
keelt mittevaldavad tartlased aga ei kasuta seda
sotsiaalvõrgustikku üldse. Kas teistel, kes selles
Facebooki grupis pole, ei
olegi õigust oma koertega jalutusaedikusse minna?
Kelle korraldusel koerte jalutusaedik avalikuks
kasutamiseks suleti? Kui
ei suletud, siis kust saab
väravate võtmeid? Kas
see aedik on ikkagi Tartu
linna omandis ja kõikidele soovijatele avatud?
Marju Silvet

Madis Tammeorg
linnapuhastuse
peaspetsialist
Sõpruse koertepark on
mõeldud ja avatud kõigile linna koeraomanikele. Probleem võis olla
värava lingis, mida tuleb
avamiseks keerata jõuga.
Kuna linkide avamine
on veidi tülikas, kaalume nende asendamist
mugavama sulgursüsteemiga. Aeda haldab
MTÜ Tartu Koertepargid, mille e-posti aadress on info@tartukoertepargid.ee ja telefon
5801 0488. Kontakt
andmed paigaldatakse
täiendavalt ka aiale. Aia
kohta tekkivate küsimuste korral võib sinna julgelt pöörduda.
Allikas: Tartu LV
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Kogu Tartumaa piires on taas
lubatud põrutada nii jalgsi
kui maastikusõidukiga Peipsi ja Lämmijärve jääle, kuid
keelatud on liikuda Uhtinina
ja Piirissaare vahelisel ning
Piirissaare kagutipus oleval
jääalal.

40
Sünnid ja surmad 2016. ALLIKAS: TARTU MAAVALITSUS

Kurg taas vikatimehest vilkam
Nagu juba heaks kombeks kujunenud, vormistati ka selja taha
jäänud aastal Tartumaal
sünniakte (1893) tuntavalt enam kui surmatunnistusi (1677). Võrreldes
2015. aastaga on surmade üldarv kerkinud vaid
kahe, ent sündide oma
suisa 40 võrra.
Omaette liigas toimetab
statistilises mõttes Tartu vald,
mis omavalitsuste hulgas (Tartu linna kõrvale jättes) juhib
nii sündide üldarvu (107) kui
juurdekasvu (+74) poolest.
Tugevalt plussis püsivad ka
Ülenurme (+54) ja Luunja vald
(+29).
Skaala teise otsa piiludes
saab nukrutsedes tõdeda, et
matusekorraldamist tuli kõige
sagedamini ette võtta Elvas,
kus igavikuteele asus 71 inimest. Rõngus ja Ülenurmes
niitis vikatimees 34 korda.
Kolmes vallas, Piirissaarel,
Varal ja Võnnus, valitseb jumalik tasakaal ehk ilmakodanikke tuli juurde täpselt sama
palju kui neid lahkus. Kõige
negatiivsem on saldo Alatskivil ja Kallastel (-7). Kokku jäi
miinuspoolele seitse omavalitsust.
Ka abielu registreeringute

PUIDUST UKSED
TREPID
AKNAD
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kilomeetrit läbivad suusahullud hooaja esimesel suusamaratonil, mis peetakse
sel laupäeval Tehvandi valgustatud ja kunstlumega
kaetud radadel.

Korraks vaid
Hetkeks järelevalveta jäetud Husqvarna lumepuhuri
pani 8. jaanuaril kella 11 ajal
18-aastane joobnud mehepoeg pikema jututa Põhja
puiestee kortermaja trepikojast pihta.

Sünnid

Surmad

Muutus

Tartu vald

107

33

74

Nabuccole lisa

Tartu maavalitsus

1381

1315

66

Ülenurme vald

88

34

54

Luunja vald

41

12

29

Puhja vald

16

8

8

Haaslava vald

15

9

6

Nõo vald

32

28

4

Kuna 7. jaanuaril Ekraani ekraanil linastunud New York
Metropolitan Opera lavastuse „Nabucco“ otseülekanne
läks täissaalile, korratakse
Verdi legendaarset ooperit
17. jaanuaril.

Kambja vald

22

19

3

Pööre kunstis

Konguta vald

15

12

3

Mäksa vald

17

15

2

Tähtvere vald

8

6

2

Kunstimaja avab tänasest-homsest kolm uut
näitust: väikses saalis Ahti
Seppeti ja Epp Mardi „Juu-

Laeva vald

1

0

1

Piirissaare vald

0

0

0

Vara vald

12

12

0

Võnnu vald

13

13

0

Elva linn

68

71

-3

Meeksi vald

4

7

-3

Peipsiääre vald

2

7

-5

Rannu vald

8

13

-5

Rõngu vald

28

34

-6

Kallaste linn

4

11

-7

Alatskivi vald

11

18

-7

1893

1677

216

(795) ja lahutuste (216) suhe oli
aastal 2016 selgelt rõõmsama
sündmuse poole kaldu, ehkki
tunamullu kõlasid pulmakellad suisa 28 korda enam. Abielu registreerimistest pea iga

SÄHVATUS

RASMUS REKAND

OÜ DOZ

koolitusi:

WWW.REITING.EE

LISA ENDALE VÄÄRTUST!

24.01 – 22.06 FIE MAKSUD JA RAAMATUPIDAMINE
28.02 SEKRETÄR - JUHIABI KURSUS
KOOS RAAMATUPIDAMISKURSUSEGA
Helista või kirjuta! Koos leiame lahenduse!
reiting
tel 733 3690 | koolitus@reiting.ee

Kohtuemand jätkab
Justiitsminister nimetas Liivi
Loide teiseks seitsmeaastaseks ametiajaks Tartu maakohtu esimeheks, sest tal on
ministri sõnul selge nägemus, kuidas toimivat süsteemi hoida ja edasi arendada.

Pisut leevendust
Alanud aasta toob maksusoodustusi kahe lapsega
peredele linnale kuuluvates
lasteaedades: teise lapse
eest tuleb nüüd maksta pool
kohatasust, kolmanda ja neljanda põnni eest tasu jätkuvalt maksma ei pea.

Räpp kui luule
Linnaraamatukogu hullutab
17. jaanuarini rahvast näitusega „Räpp kui luule?!“,
mis arutleb, kas eesti räpp
on Ameerika ametivendade
hale jäljendamine või kujutavad räpitekstid endast tõepoolest luulet.

Adamsoo tagasitulek
Aasta lõpus pärast pikka
ametiaega turujuhi ameti
maha pannud Jaak Adamsoo naaseb Reformierakonna ridades linnavolikokku,
asjad peab pakkima asendusliige Ragnar Kekkonen.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

TÕELINE KUNST: viies generatsioon ei tõesta end
just ülearu taibukana.  FACEBOOK / MÄRGATUD24 TARTUS

kolmanda puhul oli tegemist
kirikliku (231) toiminguga.
Neist omakorda 70% on kahe
mehe, Peep Ain Saare (94) ja
Olavi Ilumetsa (66) tööpõld.

Väike-Kaar 41b Tartu
Info: 53424063
www.doz.ee
Vaata teisi

red“, monumentaalgaleriis
Ahto Elleri isikunäituse ning
E-Kunstisalongi näituse „Kulda väärt kunst“,
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Palametsa
pajatused

Taaralinna jõulukuuskede saatuseks
saab selgi aastal Anne kanali ääres
kunstiks põleda. 
HENRY TIMUSK

405.

Puhastustulle nii
kuused kui lelud
Nii nagu eelmistel aastatel, kibelevad ka nüüd
Emajõe Ateena noored
tuleskulptorid vanadest
jõulukuuskedest skulptuure meisterdama.
Linnarahval on võimalik
uhkest vaatemängust osa
saada reedel kell 19 kahe vee,
Emajõe ja Anne kanali vahel.
„Vanal ajal tähistati pööripäevakuuse põletamisega valguse
võitu pimeduse üle. Jõulupuude ärasaatmine sellisel moel
tänapäeval on aga meie kultuuriruumis teadaolevalt ainulaadne,“ selgitas korraldaja
Henry Timusk.

Prügikasti asemel
Kuraditosindandat korda
toimuv sündmus pakub lubaduste kohaselt nii silmailu kui
südamesooja. „See on kaunis
viis jätta hüvasti muidu prügikastide ümbruses risti-rästi
vedelevate jõulukuuskedega,“
arvas Timusk.
Vanu jõulukuuski saavad
kõik soovijad sündmuskohale
tuua reede pärastlõunani. „Nii

aitame muuta linna puhtamaks ja anname oma panuse
toimuva õnnestumisele. Kel
huvi ja tahtmist ise skulptuuri
tulla ehitama, andku korraldajale märku!“ soovitas Timusk.
Samas võtmes on pühapäeval kell 13 paslik edasi liikuda
Eedeni kaubanduskeskuse
teisele korrusele, kus avatakse
seekordne lasteasjade taaskasutuslaat. „Kõik on oodatud kas
või korrakski laadale, et näha,
mida pakutakse, ning miks
mitte ka teiste lapsevanematega kaupa tegema,“ meelitas
vabatahtlik korraldaja Monika
Mägi Lelula perekeskusest.
Kõik vanemad, kes soovivad
laadal müüa oma lastele väikeseks või üleliigseks jäänud
riideid, jalanõusid, mänguasju, koolitarbeid või raamatuid,
peaksid ette registreeruma
aadressil monikamagi@hot.ee,
sest kuigi osalustasu puudub,
jääb kohtade arv piiratuks.
Müüjal peab aga kindlasti kaasas olema enda müügipind,
olgu selleks siis pesurest, laud,
stange, pappkastid või kohvrid.
Lisaks meenutas Mägi, et

TARTU ELUASEMEFOND
sihtasutus

18. jaanuaril kell 18.00 Ülikooli kohviku talveaias

Arutleme teemal
“Ei saa me läbi Hiinata ehk kas Eestil
peaks olema oma Aasia-poliitika”.
Esinejad: Urmas Pappel, Mart Tšernjuk,
Märt Läänemets ja Jüri Adams
Üritus on tasuta.
Lisainfo: https://www.facebook.com/karikakraklubi/

REMONDI OMA KODU
SOODSA LAENU ABIL

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 €.

lasteasjade laat ei ole mõeldud
kauplemiseks äriettevõtetele
ega organisatsioonidele. „Samuti ei oodata laadale lapsevanemaid, kes müüvad edasimüügi eesmärgil muretsetud
riideid,“ lisas ta. „Tegemist on
taaskasutuslaadaga!“

Hüljatud renessanss
Kõige kaduva üle saab mõtteid mõlgutada ka laupäeval
kell 18 raekoja saalis lahti rulluva kontserdikavaga „Baroki
koidikud“. Kavas on peamiselt 17. sajandi alguse itaalia
heliloojate muusika: Ricciolt,
Frescobaldilt, Fontanalt, Castellolt ja Cimalt.
Pillimeister Taavi-Mats Utt
meenutas, et kaunid kunstid
on alati peegeldanud ühiskonna suurte muutuste aega ning
17. sajand pole siinkohal erandiks. „Ka meie kava on koostatud väga põnevast muusikast,
mis täielikult hüljanud renessansi mõttelaadi, kuid on oma
vormilt veel väga erinev tuntud
ja armastatud kõrgbaroki heliloojatest,“ lausus ta.
KAUR PAVES

Kõige rohkem kuulutusi
odavalt ja kiiresti!
.ee/kuulutus

alates 1 €

ARVAMUS
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Uuno Kivilinnast

ILMETUST ILMEST ILMA ei jää
Oleme kojanaisest kolleeg Ilmega koos olnud
juba neli pikka kuud ning
aina paremaks läheb.
Tõsi ta on, et proua välimus
tungivalt soovida jätab, aga
minu jaoks pole see oluline.
Meid seovad nii töö kui hobid
ning nii jõulud kui uusaasta
veetsime kindlalt koos. Seekord jäi küll Kivilinna katustel
ilutulestik vaatamata, sest sent
surmale võlgu olev daam raudredelist üles juba ei roni.
Raskustes peab vaesem rahvas ikka teineteisele toeks olema. Sellel põhimõttel rajaneb
ka meie suhe. Mina käin juba
eakama Ilme eest poes ja tema
omalt poolt sponsoreerib minu
küllaltki kulukat joomahobi.
Iga ostu eest võin preemiaks
omalegi kaks õlut võtta.

Saksa rämps
Meie idülli kipub nurjama
suur probleem rõduustega.
Nimelt käin tihti rõdul suitsetamas ning nii oma kodus kui
sõbranna pool ei käi Plasto uksed korralikult kinni, eriti kui
natuke tuult ka on. Paigaldati
küll tuuleriiv, mis algul natuke
toimiski, aga vist on juba kulunud. Nii peangi suitsu tehes
ühe käega ust kinni hoidma,
nauding sigaretist kahaneb sedasi pea olematuks.
Mul on uksemeistritele ettepanek. Miks ei võiks rõduuks
käia mõlemalt poolt lingiga
nagu normaalne uks? Tean hästi, et probleemi ei esine mitte ainult kauboil. Kuuldavasti toodetakse plastuksi Saksamaal – kas
isegi sakslased ei suuda korra-

Kui riik tõsimeeli Tallinna linnahallile õla alla paneb,
võib sellest kujuneda kabelimats Taaralinna konverentsiturismile. 
WIKIPEDIA

Uuno ja Ilme romanss sai alguse ühiselt puulehti riisudes ning jätkub samadest lehtedest tahkunud igikeltsa
lahti raiudes. 
MEELIS LOKK
likku kvaliteeti pakkuda?
Jõuludeks paneb õige mees
ikka rosolje lauale. Peamiseks
koostisosaks on teatavasti
punapeet. Kuna pärast selle
keetmist potti päris puhtaks ei
saagi ja haiski laiutab üle terve
köögi, olin sunnitud Laheotsa
talu keedetud peeti soetama.

Rosolje bussi
Igal juhul rikkusid need talumehed mu jõulud ära. Kui
lõpuks rosolje kallal maiustama hakkasin, oli peet seal nii
kõva, et seda õieti süüa ei saanudki. Nagu kivid oleks kaussi
pandud. Terve potitäis salatit,
millest jagunuks kogu külale,
tuli peldikust alla lasta.
Tahakski Laheotsalt küsida, kas teil läks vool ära või
sai gaas otsa, et peedid tooreks
jäid? Pidulik õhtu läks aia taha
ja kompensatsiooniks nõuan
Laheotsalt sada eurot. Muidugi ei saanud minu pakk ainuke
selline olla. Saan aru, et asjaga
peaks tegelema tarbijakaitse,
aga autota mehena ei saanud
ma ju rosoljepotti bussiga Õpetajate tänavale vedama hakata.
Helistasin muidugi suures
raevus kohe pakilt leitud telefoninumbrile. Sealt kõlas nii jabur

vastus, et ei ajanud isegi naerma
– mida sa lolli peale ikka vihastad? Kommentaariks oli, et ka
toores peet kõlbab ju süüa. Võib
ju kõlvata, aga kuidas ma seda
rosolje seest kätte saan?
Ka pool aastat tagasi Ilme
korteri vallutanud lutikad on
kahjuks tagasi. Viimase mürgiga anti neli kuud garantiid,
ometi tundub, et asi läheb aina
hullemaks: 12 putukat ühe
päevaga kinni püüda on ikka
natuke palju. Äkki keegi oskab
head nõu anda, sest olen sellele
jamale juba 200 eurot kulutanud ja võin veel 100 mängu
panna, kui Laheotsa mulle ülekande ära teeb.

JÜRI KÕRE

SOODNE RENDIBUSS
Otsime oma Tartu meeskonda abivalmis ja
tegusat inimest, kes ei otsi igapäevast rakendust,
vaid on valmis meid

PARKIMISKORRALDAJANA
AS Ühisteenused on avaliku ja
erasektori partnerlusel põhinev
ettevõte, mis kuulub AS G4S Eesti
kontserni. Ettevõte
põhitegevuseks on parkimise
korraldamine suletud ja avatud
parkimisaladel, parkimiskontrolli
teostamine avalikel parkimisaladel ja
eraparklates, liikluse reguleerimine
teetöödel ja ürituste ajal.
Lisaks kuulub ettevõtte
tegevusvaldkonda infokaitseteenus,
millega osutatakse konfidentsiaalsete
paber- ja/või elektrooniliste
andmekandjate äravedu ning
hävitamise teenust.

aitama meie töötajate puhkuste ja/või
haigestumiste korral.
Töö asukohaks on Tartu linn,
tasu sõltub tehtud tööst.

Sobid meile, kui
• otsid endale lisarakendust ja vaheldust
igapäevaelule
• Su tervis lubab töötada välitingimustes
• oled täisealine
Kui soovid liituda meie meeskonnaga,
kirjuta hiljemalt 19.veebruaril: urve.tamme@ee.g4s.com
või helista regioonijuht Erko Poska´le, tel 651 1542
ja küsi julgesti lisainfot.

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

Tartu Rendibuss
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KINO

EHITUS

1-toal mug (keskküte) soe korter Nõos (II k) vahetada korteri
vastu Tartus. Tel 5375 6777.

CINAMON
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
13.–17.01 kell 13, 19.50; 18.01
kell 13, 17.05, 19.50; 19.01 kell
14, 16.20, 18.45 Reisijad

Aiamaja, terrass, sillad, vermid,
puukuur, prügimaja. Eriprojektid, toodame ja paigaldame.
Tel 5820 2040.

13., 16.–18.01 kell 12.45,
17.15; 14.–15.01 kell 10.30,
14.45, 17.15; 19.01 kell 12,
14.15, 16.30 Laula
13.–15.01 kell 13.45, 19.30,
21.50; 16.–17.01 kell 19.30,
21.50; 18.01 kell 16.45, 19,
22.45; 19.01 kell 13.30, 15.40,
19, 21.30 Miks just tema?

Surmakutsar

13.–17.01 kell 16.30 Kontori
jõulupidu

13., 16.–18.01 kell 12.30;
14.–15.01 kell 11, 12.30; 19.01
kell 11.45 Lumekuninganna 3
13.–15.01 kell 18, 20.15; 16.–
17.01 kell 13.20, 17.40; 18.01 kell
13.45, 18.15; 19.01 kell 17.50,
20.10, 22.30 Assassin’s Creed
13.–15.01 kell 14.30, 17.05;
16.–17.01 kell 14.30, 17.05,
22.20; 18.01 kell 14.30, 19.30;
19.01 kell 14.30 Viiking
13.–17.01 kell 18.45; 18.01 kell
14.45; 19.01 kell 20 Peidetud ilu
13.–18.01 kell 22.10; 19.01
kell 19.45 Patriootide päev
13.–18.01 kell 22.30; 19.01
kell 22 Bodom
14.–15.01 kell 10.45; 19.01
kell 12.15 Kolm vägilast ja
merekuningas
19.01 kell 15.40 Jõulupuud
13.–15., 18.01 kell 16, 22.20;
16.–17.01 kell 15.40, 22.20;
19.01 kell 21 Surmakutsar

Arvuti algkoolitus. Algus 25.01.
Hind 35 €. Täpsem info tel
742 8000. www.nort.ee

Ehitus, remont, renoveerimine
vundamendist katuseni. Energia, küte, kanal, vesi - paigaldus. Tel 5820 2040.

Arvutijoonestamise (CAD)
koolitus. Tel 5388 9110.
Emajõe Keeltekool: uued
kursused. Tel 740 4050, info@
emajoe.ee, www.emajoe.ee.

13.–15.01 kell 15.15, 20;
16.–17.01 kell 15.15, 21; 18.01
kell 15.15, 21.30; 19.01 kell
15.15 Viimse verepiisani

EDISON
19.01 kell 21.30 Robert Johnson (USA)

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

13., 16.–19.01 kell 11.45;
14.–15.01 kell 10.20, 12 Väikese varese suur võidusõit

JAANI KIRIK

Maalritööd, plaatimistööd ja
siseviimistlus. Tel 5303 1609.

18.01 kell 21 Ole rohkem:
Ööloomad
18.01 kell 20 Naisteõhtu:
Manchester By The Sea
13., 16.–18.01 kell 15;
14.–15.01 kell 12.45 Eellinastused: Baleriin
16.–17.01 kell 20 Eellinastused: Öö seadus
19.01 kell 19.30, 21.50 Esilinastus: XXX: Käima tõmmatud

13.01 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund,
esineb Anneli Klaus (orel)
RISTIISA PUBI
14.01 kell 21.30 Nedsaja Küla
Bänd
19.01 kell 21.30 Perfekt
SÕBRA PESA
14.01 kell 22 Respekt
21.01 kell 22 Kapriiz

BIG BEN PUB
13.01 kell 21.30 Mosquito

VILDE

14.01 kell 21.30 Freddy Tomingas & RIFF

13.01 kell 19 Ingrid Rabi &
Marvin Mitt

20.01 kell 21.30 Randaal

KEEVITUSTEENUS

ÕLLE TARE
13.01 kell 22 Apelsin

NÄITUS

• Mootori ja veermiku remont
• Summutite remont ja vahetus
• Õlivahetus ja korrosioonitõrje
• Rehvide müük ja montaaþ
• akude müük (garantii 3 a)

ILA
RAV

AS OY SÕIDUAUTODE ja
DL KAUBIKUTE
A
S

BETOONI

E–R 8–17
Ravila 51, Tartu
Tel 534 534 99
5664 3661
744 7719
www.sadloy.ee
www.pkp.ee

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

KÜTE
Otsime kollektiivi noori ja
töökaid Tartu autojuhte. Vajalik
CE-kat juhiluba. Tel 5687 1354,
fin.reinsaluauto@gmail.com.
Vajame osalise tööajaga puhastusteenindajaid. Tööajad erinevad. Samuti eritööde tegijaid.
Tel 5850 1166.
Vajan meestepükste õmblejaid
(viigipüksid, ilma voodrita). Tel
5629 6070

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

Vajatakse Veeriku piirkonda töökat majahoidjat, vajalik isikliku
auto kasutamise võimalus. Täpsem info E-R 8-17 tel 506 4696.

MATERJAL

LÕHUTUD KÜTTEPUUD
toores lepp / kask

kuni 20.10 MTÜ Iseseisev Elu
kunstistuudio näitus Varia
kuni 20.01 Kiira Kahro akvarellmaalide näitus Kuni su
küla veel elab...

Korterid, majad, majaosad
Tartus ja maakonnas.
Aseri keraamilised kivid
Aitame
kinnisvara
(12X25x33
cm, sobivad
vaheseija üürimisel.
naks jamüümisel
ka põrandale,
kogus ca
tel 511 5949
2200Meelis
tk). TelKaru,
501 1484.
Ene Lina, tel 504 8379
742 0240 • www.robinson.ee

KINNISVARA MÜÜK

Tel 514 2173

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!
Ahju- ja katlapuud (50 cm,
kuivad, kask, haab, lepp).
Tel 5301 1161.
Kask võrgus 2 € võrk, kuiv kask
40 sm, 38 €/rm. Vedu tasuta. Tel
504 5307.
Kuiv lepp 30, 40 sm, kask 30,
50 sm, väiksed kogused, vedu
tasuta. Tel 521 2015.

Tel 7 420 240
5190 3394
www.robinson.ee

Kinnisvarateenused aastast 1997

Hoonestatud kinnistu Meeksi v
Aravu k (odavalt). Tel 58417 373,
eksvahendus@gmail.com.

Kuivad kamina- ja pliidipuud
40 l võrgus (1.80–2.20 €/võrk,
vedu tasuta). Tel 5636 3645.
Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puit- ja turbabrikett,
küttegraanulid. Vedu tasuta. Tel
523 8332, 433 3130.
Kuivad küttepuud 40 l võrgus
(kuusk). Tel 5821 2229.

kuni 24.01 näitus #Oskar Luts
TAMMELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 14.01 Tartu puuetega
inimeste koja käsitööringi
ülevaatenäitus On aeg pisut
peatuda

MUU
LINNARAAMATUKOGU
12.01 kell 18 Vestlusõhtu,
külas on Marianne Suurmaa,
raamatu Minu Saksamaa.
Kirju lapitekk autor

PÕLLUNDUS

30 cm, 1 ruum = 37 € / 39 €
40 cm, 1 ruum = 34 € / 37 €
50 cm, 1 ruum = 32 € / 35 €

kuni 14.01 raamatunäitus Saja-aastased raamatud meie
raamatukogus: ilmunud
1916
kuni 17.01 näitus Räpp kui
luule?!

Lemmikloomade ravi jm
teenused. E-P 24 h tel 514 8998,
riinak1@hot.ee.

Veokijuhi ameti- ja ADR koolitused. A- (270 €), B- (360 €), C(320 €) kat. Lõppastmekoolitus
85 €. Tel 507 8230, Kalda tee 30,
www.sõiduõppe.ee,
soiduoppe@gmail.com.

Plaadi-, kipsi-, maalri-, krohvi-,
puidu-, põranda-, fassaadi,
katuse- ja üldehitustööd ühest
kohast. Paremad hinnad kokkuleppel. Garantii. Järelmaksu
võimalus. Seron Ehitus - Teie
komfort ja soojus meie käes!
Üle Lõuna-Eesti. Tel 5693 6548,
Ehituse.ekspert@gmail.com.

LINNARAAMATUKOGU

• malm
• alumiinium
• roostevaba

LOOMAD

Autokraana juhile. Kint Logistics
OÜ, tel 524 4250,
www.kintlog.ee

TARTU ÜLIKOOLI AULA
20.01 kell 19 Tartu ülikooli
kammerkoori kontsert Mets
talvel

KONTSERT

Pellet (kvaliteetne kõrge kütteväärtusega, 6 mm, preemiumklass, 15 kg kotis). Hea hind!
Transport. Ringtee 8, tel 551 2162.

PAKUN TÖÖD

Katuste ja puitfassaadide ehitus- ja remonditööd.
Tel 515 7062.

14.–15.01 kell 11.15 Vaiana

Metsakuiv okaspuu 35 €/rm,
vedu tasuta. Tel 504 5307,
ennkull.tullo@gmail.com.

KOOLITUS

Ivari Ehitus OÜ teeb ehitus- ja
remonditöid. Puutööd, plaatimine, kipsi- ja torutööd.
Tel 5885 5341, Ivar

13.–19.01 kell 17.30 La La
Land: California unistused

Küttepuud. Lahtiselt ja võrgus.
Tel 5683 3404.

2-toal keskk korter Pepleri tn
(I k, vaikne, soodne) vahetada
viimase korruse korteri vastu.
Tel 5647 7418.

Ehitus- ja viimistlustööd Tartus
ja Tartumaal. Tel 5749 4994,
www.ragan.ee

Elektritööd. Tel 5609 3099.

13.–15.01 kell 21; 16.–18.01
kell 20.10 Ameerika pastoraal

13.–15.01 kell 13.30; 16.–
17.01 kell 13.45; 18.01 kell
12; 19.01 kell 13, 17.05 Rogue
One: Tähesõdade lugu

KINNISVARA VAHETUS

Korterid,
majad,
majaosad
Garaaž.
Tel 5811
3422.
Tartus ja maakonnas.

Kai Persidski,(ka
tel läbiraiutud),
5190 3394
Metsakinnistud
Gert ja
Suik,
tel 515 3773
põllumaa
raieõigus.
Metsakinnistute
ka koos hoone742 0240ost
• www.robinson.ee
tega, hüpoteegiga, looduskaitsealadega ja kaasomandiga.
Tel 523 4445.
Ostan Tartus remonti vajava
väiksema korteri või kööktoa.
Eelistatult ahiküte.
Tel 56 503 503.
Väiksem korter. Tel 5612 6628.

RIIDED
Alates 13.01 Jõe butiigis uus
kogus naiste ja meeste kingi,
botaseid ning hommikumantleid. Soola 10 (avaturg). FB: Jõe
butiik
Jõe butiigis palju naiste kaupa
kuni -50%! Soola 10 (avaturg),
avatud E-P 9-16. FB: Jõe butiik
Odavad rõivad, Kastani 121.
Müügil suusapüksid ja - joped,
kindad, uisud jpm. E- R 10-18,
L 10-15.
Pakume tasuta riideid ja
jalanõusid 26.-28. jaanuaril kl
10-16 Tiigi 55, Tartu, Tartu Laste
Turvakodu

KINNISVARA OST
Lao-, äri-,
tööstus-,
põllumaAitame
kinnisvara
jandushoone.
3422.
müümiselTel
ja 5811
üürimisel.

Müüa puitkasvuhooneid. Kaared sobivad ka lambalauda või
muu abihoone ehitamiseks.
puitkasvuhooned.wordpress.com

SÕIDUKID
Kvaliteetne puitbrikett terve
alusega või väiksem kogus 10 kg
pakkidena. Parim hind, transport! Ringtee 8, tel 551 2162.

1994.-2008. a sõiduautode
kokkuost. Väga kiired tehingud!
Raha kohe kätte! Tel 553 3060,
info@carus.ee.

Kvaliteetsed kamina- ja pliidipuud (40 l võrgus, 2 a kuivanud,
1.70 €, vedu tasuta).
Tel 5395 9615.

Auto keretööd: taastamine,
ümberehitus, uued ja kasutatud keredetailid paigaldusega.
Tel 504 0334.

Küttepinnud: kask, lepp, haab.
1 pakk on 3 m pikk ja sisaldab 3
ruumi puid. Tel 526 1028.

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

REKLAAM
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TEENUSED
R.K.ÕIGUSBÜROO

R.K.ÕIGUSBÜROO

Ehitus-, viimistlustööd (eraisik,
Tõlketeenused, toimetamine ja
KÜ, bürood jms). Töö kiire ja kvakorrektuur. Tõlkebüroo Tritek,
liteetne! Pikaajaline kogemus.
info@tritek.eu,
www.tritek.eu
KOGEMUSED,
MIDA SAATE
USALDADA!
Hinnad soodsad! Tel 510 0645.

Vanad raamatud, nõud, maalid, graafika, mööbel, sõled,
merevaigust ehted, mündid,
paberraha, postkaardid, fotod,
märgid, medalid jne.
Tel 5829 9810,
saar.urmas770@gmail.com.

OST

KOGEMUSED, MIDA SAATE USALDADA!

raivo@kiisk.ee • 5333 0888

www.rkb.ee

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

Fekaalivedu, survepesu,
ummistuste likvideerimine.
Tel 558 8811, www.fekto.ee.
FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.

Uus vann vanasse vanni, garantii 3 a. Lisainfo tel 503 1943,
www.vannvannis.ee.
Veame tasuta ära metalliromu,
kodumasinad, vanapaberi,
akud. Puhastame kinnisvara
kolast ja krunte vōsast.
Tel 5825 9300.
Vedu ja kolimine, utiliseerimine, klaverid, laadijad.
Tel 5621 7955, kiiredkolijad.ee

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

HAUAPIIRDED VAASID PINGID

Kaardid ennustavad! Kogenud
ennustajad 24 h. Tel 900 1727,
ennustus.ee
Kanalisatsiooni-, toru- ja elektritööd. Tel 735 3777, 5566 1888.
Kellassepp Annelinna keskuses.
Ehte-, prilli- ja
kellaparandus.
Patareivahetus
vaid 3,50 €!
Koduhooldus. Abi peredele, kes
töö kõrvalt hooldavad lähedast.
Tel 5664 0259.

Eesti linnavaadetega nõud, tuhatoosid ning Eesti vapiga esemed.
Raha kohe! Tel 5649 5292.

Kunstikombinaadi/ARS-i hõbedast käevõrud. Maksan 50 €/tk!
Raha kohe kätte! Tel 5649 5292.

Hõbe ja kuld! Ehted, mündid,
söögiriistad, portsigarid. Alati
parim hind! Tel 5607 7449.
Hõbedast lusikad, sõled, ehted,
pitsid jm. Kokkuostudest kuni
kaks korda parem hind!
Tel 5649 5292.

Veo- ja kolimisteenus Iveco
Daili kaubikuga (kaubaruumi
pikkus 5 m). Vedu iga päev.
Tel 5636 3645.

Maksan 100 € pildil oleva karahvini eest. Tel 5893 8528.

Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.
Maksan 20 €/tk - vanad plekist
kindlustussildid. Tel 5893 8528.

TERVIS
Alkoholi- ja suitsetamisvastane
kodeerimine Tartus.
Tel 5669 0462, Margus.

Korea, Jaapani ja Euroopa
autode diagnostika ja elektroonika remont. Tel 5610 8777,
www.simron.ee

Hõberublad 20 €/tk. Pakkuda
võib ka muid hõbe- ja kuldmünte. Tasun kohe! Tel 5803 6752.

kuulutus
2 minutiga

Kõik väiksemad ja suuremad
elektritööd! B1-pädevusega
elektrik. Tel 513 7844
Laen kinnisvara tagatisel –
www.tarklaen.ee, tel 508 8518,
info@tarklaen.ee.
Märgin maha ehitisi.
Tel 5844 4953,
mkoppel@online.ee.

Tsaariaegsed hõberublad kuni
50 €/tk! Raha kohe kätte! Paku ka
kuldmünte! Tel 5649 5292.

Maksan 50 € pildil oleva sõle
eest. Paku ka teisi vanu sõlgesid!
Tel 5893 8528.

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

Rakkekaevude kaevamine, puhastamine ja remont. Ülemiste
rõngaste vahetamine.
Tel 557 4792.
Autoklaaside kvaliteetne toonimine - al 70 €. Vaba 38a, Tartu.
Tel 5456 3333, alivinauto@
gmail.com, www.alivinauto.ee

alates 1 €

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

Raamatupidamisteenus.
Tel 5361 8144,
alaconsult@online.ee.

San-tehn torutööd, elektritööd
(boilerid, segistid, wc-potid,
ummistused). Tel 5349 9106.
San-tehn tööd, boilerid, torud,
wc-potid, kraanid, veemõõturid, veeavariid. Tel 553 7638.
San-tehn tööd, kraanid, torud,
potid jne. Ummistused ja vee
avariid. Tel 5621 7955.

Teen klassikalist- ja ravimassaaži. Vajadusel tulen Tartu piires
koju. Silver Teder, tel 5685 6773.
Tervendamise ja harmoniseerimise seansid. Elena - energiaterapeut ja rahva ravitseja
(Moskva). Tel 5360 9798.

Ehitus, remont, viimistlus,
elektritööd, san-tehnilised
tööd. Tel 507 2387.

Seltskonnatantsu kursus algajatele alates 06.02.2017. Tunnid
1x nädalas esmaspäeviti kell
20.00-21.30, Aardla 23, Tartu.
Info ja registreerimine
tel 515 3698 (Indrek Ehaste),
www.tantsukursused.ee
Sulgpallitrennid lastele (7-15 a).
Tel 5555 9501.

Ilusate köidete ja nahkehistöö
ost. Pildil olev raamat 150 €.
Raha kohe! Tel 5607 7449.
Kauplus Inderlin ostab raamatuid,
ehteid, vanavara! Küsi hinda
enne, kui müüd! Tel 5803 6752.
Palksaun (sisemõõdud 4x5 m,
terrass 1,3 m, seina paksus 20
cm, Norra tapp). Tel 5348 9382,
rait.kivisild@gmail.com.

Kollektsioonide ost - mündid,
paberrahad, märgid, vanad
postkaardid jne! Parim hind!
Tel 5649 5292.
Koolimärkide ost 10-50 €/
tk. Pakkuda ka muid märke ja
medaleid! Parim hind!
Tel 5607 7449.
Kõik tsaari- ja EW-aegsed märgid ning nõuka ajal kogutud
märgikarbid! Tel 5649 5292.

Tulede taastamine 30 € paar.
Vaba 38a, Tartu. Tel 5456 3333,
alivinauto@gmail.com,
www.alivinauto.ee

Ostan käibemaksukohuslase
või mitte käibemaksukohuslase ettevõtte. Tel 5808 8088,
alext@neti.ee.

MÜÜK

Boilerite puhastus, remont,
hooldus. Tel 518 7207.
Boilerite puhastus, veemõõtjate vahetus, san-tehnilised
tööd. Tel 5646 9025, 734 8044.

VABA AEG
Kandlemees Sander - laulud ja
kandlemuusika su peole!
Tel 504 3202,
simmaniduo@gmail.com

62 a maja ja autoga naine - korralik abivalmis mees, tule minu
ellu! Tel 5886 9172.

Torutööd (veemõõtjate vahetus,
soojusvahetite läbipesu, boilerite
puhastus jne). Tel 5552 8525.

Autoklaaside vahetus ja kivitäkete parandus. Kaskokindlustuse kahjukäsitlus kohapeal
Vaba 38a, Tartu. Hinnad soodsad
- küsi pakkumist! Tel 5456 3333,
alivinauto@gmail.com,
www.alivinauto.ee

Igasuguse vanavara ost parima
hinnaga. Pakkuda võib kõiki
esivanematest jäänud asju.
Tel 5649 5292.

Vanavara, kulla ja hõbeda
kokkuost hea hinnaga Tartus! J.
Kuperjanovi 62. Raha kohe kätte!
www.emiliaantiik.ee

Nõukaaegsete ehete, käevõrude, märkide, fotoaparaatide,
metallist mänguasjade jne ost.
Tel 5649 5292.

TUTVUS

Tasuta vanaraua ja kodumasinate äravedu. Välja arvatud
külmikud ja televiisorid.
Tel 5386 9008.

Transport väikeveokiga (3x2 m),
ehitusmaterjalid, vana mööbel,
masinad, lammutuspraht.
Tel 501 6453.

Maksan 40 € eestiaegse piimakannu eest. Tel 5893 8528.

.ee/kuulutus

Ohtlike puude asjatundlik langetamine, äravedu, freesimine.
Tel 5559 3732, info@vikatimees.eu.

Autoelektrik, diagnostika,
remondi- ja hooldustööd. Sõiduautod, kaubikud ja haagised.
Tartu, Viljandi mnt 48, E-R 9-18,
tel 5853 3080.

Sõlgede ost! Pakkuda võib ka
prosse, käevõrusid ja muid ehteid. Tasun kohe! Tel 5803 6752.

Veo- ja kolimisteenus, utiliseerimine, laadijad, vedu üle Eesti
parimahinnaga. Tel 553 7638.

Kopplaadur. Tel 502 5738.

Akende hooldus, reguleerimine ning remont. Tel 5698 1284.
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Pingid (ise tehtud, pikkus 90 cm,
kõrgus 40 cm, laius 30 cm).
Tel 512 8332, 501 3827.

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

Paberrahad enne 1950. a –
maksan keskmiselt 1 €/tk. Mida
rohkem, seda parem!
Tel 5893 8528.
Plaanid kolida, said päranduseks korteri? Ostame üleliigse
vanakraami/raamatud.
Tel 5649 5292.
Raamatute ja vanavara ost üle
Eesti! Ka nõuka! Tulen kohale ja
tasun kohe! Tel 5607 7449.
Raamatute ost Tartus ja Elvas.
Pakkuda võib kõike. Tulen ise
kohale, raha kohe kätte!
Tel 5649 5292.
Raamatute ost! Aabitsad,
piiblid, teatmeteosed jne enne
1940. Raha kohe! Tel 5803 6752.
Vanad kindlustus-, reklaam- ja
ametiasutuste sildid. EW- ja
nõukaaegsed. Raha kohe! Tel
5649 5292.

Ajaleht OÜ, Ülikooli 1, 51003 Tartu
Toimetus 730 4535
Reklaam 521 3038
Kuulutused 730 4455
tartuekspress.ee
Vastutav väljaandja: Kaupo Torim,
511 6923
Peatoimetaja: Kaur Paves,
517 0933
Keeletoimetaja: Terje Jepiselg
Kujundaja: Priit Kivisoo
Reklaam: Malle Pastak
Reporterid: Kaspar Aug,
Meelis Kaldalu, Janari Kintsiraud,
Kadri Külaots, Rauno Põld,
Aet Rebane, Rasmus Rekand,
Sten Sang
e-post: nimi@tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress
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REKLAAM

UUS JA UHKE
KONTORIMÖÖBEL

AJ pakub juba 40 aastat parimaid sisustuslahendusi töökohtade kujundamisest kuni montaazini.
Pikaajalised kogemused muudavad meid oma ala asjatundjateks. Meie valikus on üle 15 000
toote kontorisse, kooli, lattu ja tööstusele. Vaata ajtooted.ee

Neljapäev, 12. jaanuar 2017

