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Printech
Eristu unikaalse ja
soodsa pinnakattega!

AS TOODE KATUSEABI:

TELEFON: 659 9400, 800 7000

www.toode.ee/printech
e-kiri: toode@toode.ee

Tutvu tingimustega: WWW.TOODE.EE/JARELMAKS või lhv.ee/jarelmaks ja küsi nõu meie asjatundjalt.
* Järelmaksu pakub AS LHV Finance. Järelmaksu krediidikulukuse määr on 25,64% aastas järgmistel näidistingimustel: kauba/teenuse
maksumus 650 €, sissemakse 0%, krediidisumma 650 €, intress 19,9% jäägilt aastas (fikseeritud), lepingutasu 19,9 €, järelmaksu periood
25 kuud, tasumine igakuiste annuiteetmaksetena, maksete kogusumma 819 €.
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OHTLIKE PUUDE
LANGETAMINE
ja ÄRAVEDU
Tel 5559 3732 • www.vikatimees.eu
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Kindaheit elektrihinnale
Juulist kehtima hakkav
järjekordne elektritasu
on lõplikult kopsu üle
maksa ajanud nii neil,
kes omale linnas maja
lubada saavad, kui ka
neil, kes korteris kopitama peavad.
Värske hinnakiri kaksipidi
mõtlemiseks ruumi ei jäta: iga
tarbimiskoha peakaitsme eest
on ette nähtud igakuine tasu.
„Liitumistel on nii kõik tarbijad peakaitsme amprite eest
juba kord maksnud ja seetõttu
kujutab kuutasu endast varjatult uut liitumistasu,“ võttis
konkurentsiametile esitatud
pöördumisele ühes Tartu
majaomanike ühingu asutajaliikme Jüri Laursoniga alla
kirjutanud korteriühistute
liidu Lõuna regiooni juhataja Dagmar Mattiisen kriitika
kokku.

Kulutused asenduvad
Elektrilevi turusuhete juht
Lembit Sünt kinnitas, et hinnakujunduse muudatuste eesmärgiks on tagada klientide
tegelikele vajadustele vastav
võrk ja seeläbi hoida võrgutasud võimalikult madalal. „Selleks tuleb kaasata aga kliente,
et teada saada, kas võrguühenduse valmisoleku hoidmine
tühjaltseisvates tarbimiskoh-

Tarbija pisaraid ei usu ning nõuab Elektrilevilt arvete
kohta ühemõtteliselt aru. 
VIKTORIA ARRO
tades, mille võrgukulud on
teiste ehk elektrit tarbivate
klientide teenuse hinnas, on
endiselt vajalik,“ lisas ta.
Sünt meenutas, et kaugloetavate arvestite massilise
paigaldamise lõppemine on
loonud võimaluse viia seni
arendusstaadiumis olnud
kauglülitamise funktsionaalsus üle igapäevatöösse. „Üleminekuperioodil tuli tegeleda
rakenduse töökindlamaks
muutmisega ja paiguti ka tarbimiskohtadesse veel kohale
minna,“ sõnas ta. „Lülimistoimingute tegemisel asenduvad
üht tüüpi kulutused teistega,
näiteks kohal käimise asemel
tuleb keskenduda IT-süsteemide arendusele ja haldusele,
kokkuvõttes kulud siiski vähenevad.“

Mattiiseni väitel on ometi
arusaamatu igakuise püsitasu rakenduse põhjendus, et
see on ette nähtud võrgu optimeerimiseks ja efektiivsuse
tõstmiseks. „Varem oli eramu
peakaitsme puhul Eesti Energia nõue näha elektriprojektis eramu liitumiskeskusse
40-amprist peakaitset. Elektriprojekti realiseerimisel on iga
liituja teinud märkimisväärse
kulutuse,“ rõhutas ta.

Poolik ettekirjutus
Samuti lükkas Mattiisen
ümber väite, nagu maksimaalselt koormamata peakaitse
koormaks võrku ja piiraks võrgu efektiivet kasutamist. „Niisugune põhjendus on väär,“
lajatas ta. „Ükski peakaitse ei
koorma võrku, vaid võimaldab

pigem efektiivsemalt võrku
kasutada, aga kõrge võrguteenustasu seejuures takistab küll
tarbimist.“
Protesteerijatel on välja
pakkuda hoopis alternatiivne
programm: võrgu efektiivsuse
suurendamiseks olevat hädavajalik alandada võrguteenustasu vähemalt 30%, mis looks
tarbijale võimaluse kasutada
efektiivsemalt nii elektrilisi
kodumasinaid kui elektrikütet. „Korteriühistute korterite
puhul rakendatakse võrguteenuse igakuist tasu jagatud
peakaitsme näol, mille ainsaks
eesmärgiks on saada tarbijatelt kätte teenimatult kas või
piskutki raha,“ arvas ta. „ Uues
hinnakirjas on kuutasu kehtestamisega püütud kuidagi
elektritarbimise vähenemisest
tulenevat sissetulekut kompenseerida.“
Mattiisen tuletas veel meelde, kuidas konkurentsiamet
tegi Elektrilevile ettekirjutuse
võrguteenustasu vähendamiseks, sest tasud ei olnud kulupõhised, olid liialt suured ning
nõudis võrguteenustasu hindade langetamist, mitte aga
peakaitsmete igakuist maksustamist. „Seega oli ametil
ettekirjutuse tegemisel selge
arusaam, et peakaitse ei põhjusta võrgule kulupõhiseid
kulutusi. Arusaamatuks jääb,

miks siis kinnitati igakuine
kuutasu,“ arutles ta.

Jäme toru
Sünt toonitas siiski, kuidas
liitumis- ja võrgutasud on oma
olemuselt erinevat tüüpi ning
ei sõltu teineteisest. „Liitumistasudest kaetakse võrguühenduse ehitamiseks või läbilaskevõime suurendamiseks tehtud
ühekordsed kulud,“ selgitas ta.
„Võrguteenuse tasust aga pidevaks võrguteenuse osutamiseks vajalikud kulud – näiteks
võrgu hooldamiseks ja uuendamiseks, rikete kõrvaldamiseks, elektrikoguste mõõtmise
korraldamiseks.“
Samuti aitab Sündi hinnangul võrgu tõhusamale kasutamisele kaasa see, kui kliendi
lepingukohane võrguühenduse
läbilaskevõime vastab võimalikult palju tegelikele vajadustele
ja võrku uuendades ei pea piltlikult öeldes ehitama põhjendamatult „jämedat toru“. „Seetõttu
sõltub võrguteenuse püsitasu
peakaitsme suurusest. See, kui
võimsa võrgu me uuendades
ehitame, sõltub klienti soovitud
suurimast tarbimisvõimsusest,
mille mõõdupuuks on peakaitse,“ võttis ta teema kokku.
KAUR PAVES
Pikemalt loe
www.tartuekspress.ee

OÜ DOZ

PUIDUST UKSED

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

TREPID
AKNAD

Sõbra Pesumajas
MAIKUU PAKKUMINE
KÕIK TEKSTIILVAIBAD
nüüd kõigest 2,5 €/kg
PESUTUBA

E – P kl 8 – 18

PESUMAJA Sõbrakeskuse sisehoov,

Tel 5303 0974

Roosi nimi
UMBERTO ECO ROMAANI PÕHJAL
LAVASTAJA JA DRAMATISEERIJA TANEL JONAS — KUNSTNIK KRISTJAN SUITS
HELILOOJA PRIIT STRANDBERG — VALGUSKUNSTNIK ANDRES SARV — LIIKUMISJUHT MARIKA AIDLA
10 ETENDUST JUULIS!
ESIETENDUS 13. JUULIL TARTU TOOMKIRIKU VAREMETES
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LUGEJA KIRI

Põline opositsionäär:
ESIMEES POLE INGEL
Politseiveteran on veendunud, et sajandi ühistu
esimeheks titulleeritud rahva lemmik oma
positsiooni lihtlabaselt
kuritarvitab.
Ravila tänaval toimetavale
pensionärile Hans Niilusele jääb eelmises Tartu Ekspressis portreteeritud ühistu
esimehe Marek Trojanovski
fenomen täiesti mõistmatuks.
Seda enam, et vanahärrat
enda sõnul täiesti ebaõiglaselt
kallaletungis süüdistatakse.
„Kui mina läksin juhatusele
avaldust viima, hakkas tema
mind sõnagi lausumata filmima – panin lihtsalt käe ette,
et kaamera ära koristataks,“
meenutas Niilus saatuslikku kokkupõrget. „Kui oleksin
rünnanud, peaks politseisse
avaldus olema tehtud, kuid ma
pole mitte kedagi puutunud.“

Miks ei joo?
Samuti ei saa Niilus rahul
olla süüdistustega ülearuses
napsitamises ja materjalide
teisaldamises. „Kolm aastat
tagasi juhtus küll nii, et soovisin ühistu koosoleku otsusest
koopiat, ja võtsin ta selleks seina pealt maha – enne seda olin
oma kodus tõesti õlut joonud,“
selgitas ta. „Aga ma pole ühelegi koosolekule või vestlusele
purjus peaga ilmunud.“
Esimehe eest džotile viskunud majaelanik Maie Urbanovitš on siinkohal sootuks teistsugusel seisukohal. „Seda teab
terve maja, et Niilus napsilembene on, eks ta sellepärast teisi
samas patus süüdistabki,“ kinnitas vanaproua. „Aga Trojanovski ei võta tilkagi. Ükskord
isegi küsisin talt, miks tema
siis napsi ei võta. Tema vastas,
et ma ei saa ju, kui inimesed
iga moment muredega ukse
taha võivad tulla.“
Kuid pelgalt käraka ümber
kahe kõva kivi hõõrumine ei
käi. Niiluse sõnul kannab Trojanovski tema peale vimma

KATSED
BALLETIKLASSI
5-7 a lastele
kolmapäeval,
31. mail
kell 18
Jakobi 41 (balletisaal katoliku koolis)
Täida avaldus: www.idatantsukool.ee
Info: 555 84 963

LAUSEGA
Koolitas kirvega

Narva mnt kinni

Emadepäeva õhtul ähvardas 65-aastane joobes mees
Uuel tänaval teda sõidutanud taksojuhti kirvega. Politsei pidas härra kuriteos
kahtlustatavana kinni, temaga kaasas olnud purjus ning
samuti agressiivseks muutunud naine toimetati kainenema.

Narva mnt Jaama-Vene tänava vahelise lõigu asfalteerimine algab täna kell
20 ja kestab homme kella
6ni. Linnast väljuv suund on
avatud liikluseks kuni kella
23.30ni, pärast seda toimub
ümbersõit Roosi ja Jaama
tänava kaudu.

20,7

miljonit eurot seisab aprilli
lõpu seisuga linna arvel.

Tõrjuvad magajaid

Rahva lemmiku Marek Trojanovski arvepidamine pole
sugugi nii laitmatus korras, kui esmapilgul tunduda
võib. 
KAUR PAVES
seetõttu, et ta ainsa opositsionäärina kahtlaste tehingute
vastu huvi tunneb. Näiteks
maksis ühistu veel mullu esimehele 64-eurost kütusekompensatsiooni, mille eest ametliku dokumentatsiooni järgi
korraldati väljasõite Keilasse,
Pärnumaale, Otepääle ning
mujalegi, et sealsete ühistute
soojustusega tutvuda.
Trojanovski rahustas vastast väitega, et tegu on pelgalt
fiktiivse märkega maksuameti jaoks ning kuhugi tuleb
kütus ju kulutada. „Aga Niilus sai oma tahtmise ja nüüd
lisatakse see kompensatsioon
minu palgale, millele muidugi
lisandub ka tulumaks. Nii et
ühistule läks kogu asi hoopis
kallimaks,“ kinnitas ta.
Nii Niiluse kui Urbanovitši
kinnitusel peituvad kisma tagamaad rahvusküsimuses:
jõujooned majas jagunevad
juba aastakümneid eestlaste ja
venelaste vahel enam-vähem
pooleks. „Paljud ei saa koosolekutel eesti keelestki aru, aga
volitavad Trojanovskit enda
eest hääletama,“ kurtis Niilus.
„Nii ei saavuta meie leer oma
tahtmist kunagi.“

Niiluse unistuseks oleks esimehe või vähemalt revidendi
koht endale napsata ning arutule raiskamisele piir panna.
„5000 eurot kuus arusaamatute elektritööde eest, veefiltri
paigaldamine, kuigi Tartu vesi
on üks Eesti parimaid, valvekaamerad, mille Trojanovski
pani üles ilma ühistu loata ja
kasseeris selle eest 420 eurot,“
loetles sõiduõpetajast vanahärra puudujääke.

Kõnepruuk kui vanglas
Urbanovitš jäi siiski iidolile
truuks, mööndes, et ühiselus
ikka probleeme tekib. Niilus
aga ei saaks vastutusrikkal kohal tema hinnangul hakkama
just kesise vene keele oskuse
tõttu. „Ütleb, et kõik on õpitav.
Olen ise üle 60 aasta vana ja
tean, et ega selles eas ikka ole
küll,“ prognoosis daam.
Seni aga jätkavad uus ja vana
generatsioon oma mõõduvõttu koridoris. „Sõimas mind,
et olen jobannõi starõi ment,“
meenutas 38 aastat politseis
töötanud Niilus. „Otsigu tõendeid,“ ei jäänud 32-aastane vastane vastust võlgu.
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Linn võttis vastu ametliku
seisukoha, mille kohaselt ei
nõustu Tartu valla planeeringuga, millega soovitakse muuta ERMi lähipiirkond
linnalähedaseks magalaks,
vaid toetab atraktiivsemaid
arendusi.

Tammel lipp vardas
Kaks aastat tagasi asutatud
Tammelinna selts astus tegevuses sammu edasi: esimest korda pärast loomist
valiti uus juhatus ja pühitseti
sisse linnaosa lipp.

Rekordiline oksjon
16. Tartu noore kunsti oksjonil müüdi 89-st enampakkumisel olnud tööst 69. Oksjonil tehti läbi aegade rekord
nii müügitulus kui ka müüdud tööde arvus.

Kuhu jäi Tiit?
Politsei palub
kaasabi selgitamaks 22.
aprilli õhtul
Kärkna tanklas tugevas
joobes kadunuks jäänud 46-aastase Tiidu asukohta. Mehe tavapärane liikumisteekond viis üle
Amme jõe raudteesilla.

Lapstööjõu resultaat
Raatuse kooli õpilased andsid Sireli lasteaiale üle liikluskasvatuse projekti raames
valminud liiklusvankri, mis
sisaldab autot, valgusfoori, eraldi alustel asetsevat 14
liiklusmärki, värvikettaid ning
60 eri värvi klotsi.

Tugi konverentsidele
Linnavolikogu kinnitas täiesti
uue toetusena konverentsitoetuse, mida võivad taotleda era- ja avalik-õiguslikud
juriidilised isikud maksimaalselt 5000 euro ulatuses. Eesmärk on suurendada Tartu
kui turismisihtkoha tuntust.

Pakume suveks tööd
Tartu, Kambja või Haapsalu tanklas

KLIENDITEENINDAJALE ja
KLIENDITEENINDAJA ABILE.
Võta meiega ühendust telefonil 5650 8190
või saada CV/väike enesetutvustus
e-postiga kati@premium-7.ee

KAUR PAVES

MAI
lõpuni
AKNAD
kuni

-65%

Kehtib, kui
tellite korraga
aknad,
aknalauad,
paigalduse
ja sisepalede
taastamise.

Järelmaksuvõimalus kuni 6 kuuks (intress 0%)
Palju eri mõõdus valmis aknaid laos!
Kaunase pst 25, TARTU
aknaari@city.ee
Tel 736 6886,
www.aknaari.city.ee
5645 2502, 501 6158
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Avasõu juurde kuulus patsiendi lahtilammutamine
Teadusteatri naiste poolt.

STEN SANG

Palametsa
pajatused
423.

Ahhaa koorib naha
MÕNUGA MAHA!
Möödunud nädalal avas
Ahhaa elamuskeskus uue
pooleaastase näituse
inimkehade saladustest.
„Ahhaa, inimkehad“ on
teadusmeka kõige kallim
näitus ning jääb avatuks
5. novembrini.
Kakssada tuhat eurokupüüri maksev väljapanek tiirleb
üle maailma juba tubli üheksa
aastat. Keskuse turundusjuhi
Mathis Bogensi sõnul on see
meelitanud kohale miljoneid
külastajaid. Bogens sõnab:
„Näituse omanikuks saab tituleerida Murcia ülikooli Hispaanias ja seda levitab ettevõte
Musealia Enterntainment. Selliseid näituseid leiab üle maailma umbes kümme ja menukus käib nendega alati kaasas.
Esimesed sarnased näitused
tekkisid 90ndate keskpaigas.“
Antud väljapaneku puhul
kasutakse esimest korda audiogiide. Ala ülesehitamisel on
proovitud rõhuda võimalikult
palju eksponaatide välimusele
ja tekstiline pool on kaasas he-

lina kõrvaklappides.
Pressiesindaja sõnul on arusaadavatel põhjustel tegemist
näitusega, kus käega midagi
katsuda ei saa. Ülejäänud maja
pea paarisaja kanti eksponaati võib huviline mõnuga läbi
käperdada ja leevendada meelehärmi, mis vallutab inimorganismi kajastavas saalis.
Näitust imetleda on jõudnud
esimese viie päeva jooksul juba
neli tuhat inimest, mis annab
saalile ühe populaarsema väljapaneku tiitli.

Nõuavad seksi
Bogensi hinnangul ei ole
ükski külastaja siiski kurtnud
käega katsumise võimaluse
puudumise üle: „Pigem näeme
huvilisi, kes panevad pea eksponaatidele väga lähedale ja
vaatavad. Oma käega katsuda
nad siiski ei julge.“
Lätlaste osakaal maja külastusest on pea pool ja kogu
välismaalaste osakaal üle 55%.
Soomlaste külastused jäävad
paari protsendi peale kogumahust. Ahhaalased alusta-

sid põhjanaabrite suurema
meelitamisega sellel aastal
ning nende külastajanumbrid
kasvavad vaikselt. Praegu otsitakse võimalusi, mis neid teadusmaja kõrval veel Tartusse
meelitaks. Bogens nukrutseb:
„Praegu külastab Tartut küll
võrdlemisi suur osakaal soomlasi, kuid kahjuks on nad meie
sihtgupiks natuke liiga vanad.“
Maja meeskonnalt küsitakse
pidevalt spordi-, seksi-, dinosauruste- ja kosmoseteemalisi
näitusi. Sügisel pannaksegi
välja näitus, mis räägib talispordialadest (curling, jäähoki
ja laskesuusatamine) ning kevadel ootab oma järge suur ja
uhke saal meredinosaurustest.
Suveplaanidena toob Ahhaa
turundusjuht välja ootuse, kus
tee imedemaailma leiab juba
75 000 külastajat. Eelmisel suvel saadi number 68 000 peale
ning sel hooajal oodatakse lisa.
„Suve peamine tähelepanu
ongi uuel näitusel ja klientide
teenindamisel,“ sõnab Bogens
lõpetuseks.
STEN SANG

käe-, jala- ja rinnaproteesid

R 26. ma

i kell 19
TARTUS,
KOOLI TUBELLERI MUUSIKAINA SAALIS

ll 17
L 27. maKiUUkReSAALIS
HAAPSALU

LAVAL:

2015. - 2017. a.

individuaalsed, kohaldatavad, sporditallatoed

käele, jalale, seljale valmistamine ja individuaalne kohandamine
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OOSE

D
MASTATU
KAVAS AR-, ESTRAADIPILET 5.- LAULE POP SIKAST.
LAPSED, T
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JA PENS UDENGID JA R
IONAR
TASUTA. ID

laias valikus ortopeedilisi ja anatoomilisi jalatseid, ka lastele

INDIVIDUAALNE KONSULTATSIOON
Info ja registreerimine tel 740 2316
Ootame Teid E - R 9 - 16, Turu 21b, Tartu
(asume Turu 21 sisehoovis)

REKLAAM
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KEEVITUSTEENUS
• malm
• alumiinium
• roostevaba

Lisalukk FAS 309
FAS 309 on
suurepärane
lisalukk
plaatmuuksisuga

45 €

110 €

Asume Lõunakeskuses
(Liuvälja ja Myfitnessi naabruses)

www.palmett.eu
www.steel.ee

Soodushinnad
maikuu lõpuni!
Meediapartner:

Soovi korral paigaldus.
Helista 550 3200 või kirjuta paring@steel.ee.
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VABA AEG

KINO

EHITUS

Ring

CINAMON

Korterid, majad, majaosad
Tartus ja maakonnas.
Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel.
Meelis Karu, tel 511 5949
Ene Lina, tel 504 8379
742 0240 • www.robinson.ee

KINNISVARA MÜÜK

Neljapäev, 18. mai 2017
Emajõe Keeltekool: uued kursused. Tel 740 4050, info@emajoe.ee,
www.emajoe.ee.

KÜTE

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!

Müüa hobusesõnnikut 80 l kottides. Hind 4.50 € kott. Transport
Tartu piires tasuta. Tel 565 3845.

Tel 7 420 240
515 3773
www.robinson.ee

19.05 kell 14.15; 20.–25.05 kell
14 Ema soovid

Müüa mustmuld 6 €/m³.
Tel 5365 8185.

Kinnisvarateenused aastast 1997

Ostan korraliku dok-ga T-25 (30),
T-40 (AM) või MTZ 80 (82). Hind
kuni 2500 €. Tel 5348 8766.

19.05 kell 11.30, 12.20, 16.15,
19; 20.–24.05 kell 11.15, 12.30,
16.30, 19.15; 25.05 kell 12.15,
15, 17.45 Galaktika valvurid
vol. 2

19.–24.05 kell 12.40, 22.15;
25.05 kell 12.45, 22.15 Kiired ja
vihased 8
19.05 kell 13.45, 17.40, 21.45;
20.–24.05 kell 13.45, 17.40, 22;
25.05 kell 11.45, 17.05, 22.30
Kuningas Arthur: Mõõga
legend
19.–25.05 kell 17.30, 21 Lubadus
19.–25.05 kell 22.30 Nocturama

Tänavakivi paigaldajale ja trassitöödele. Tel 5564 9350,
tiit@trassid.com

PÕLLUNDUS

19.05 kell 12.50, 15, 17.15;
20–24.05 kell 10.40, 12.50, 15,
17.15; 25.05 kell 12, 14.15, 16.30
Boss beebi

25.04 kell 19, 22 Kariibi mere
piraadid: Salazari kättemaks

Teedeehituse tööjuhile.
Tel 5663 5601.

RIIDED
24.05 kell 16.15, 18.45; 25.05
kell 11.30, 16.15, 18.30 Ring
19.05 kell 11.45; 20.–24.05 kell
10.30, 11.45 Rokikoer

Aedade, väravate, väravaautomaatika ja tõkkepuude müük ja
paigaldus. Tel 501 6453,
www.nr1aiad.ee

20.–24.05 kell 10.50 Smurfid:
Kadunud külake

Alumiiniumkatuseredelite valmistamine. Tel 515 9155.

19.–24.05 kell 20.15; 25.05 kell
20.30 Stiilne lahkumine

Betooni-, müüri- ja väiksemahulised ehitustööd. Tel 5634 5782.

19.–24.05 kell 15.15, 20.05,
21.30; 25.05 kell 14.30, 19.35
Tulnukas: Covenant

Ehitus, remont, siseviimistlus. Pikaajaline kogemus. Tel 5622 9840.

KONTSERT

19.–24.05 kell 15.30, 19.30,
22.30; 25.05 kell 15.30, 20.15,
22 Puhkuse pantvangid

EESTI RAHVA MUUSEUM

19.05 kell 16.30, 18.45; 20.–

20.05 kell 20 Mahavok

Korterid, majad, majaosad
Tartus ja maakonnas.
Aitame kinnisvara
1-toal müümisel
suur ahik korter
Karlovas
ja üürimisel.
Pargi 5 (üp 46,7 m², 2/2, õuepealne
Kai Persidski,
tel 5190
3394
puumaja,
heas korras,
wc-dušš
Gert
tel 515 3773
korteris,
uusSuik,
elektrijuhtmestik,
55 500
Kutseline
maakler Sirle
742 €).
0240
• www.robinson.ee
Uiga, tel 526 4198, 786 8085,
www.aadlivillakv.ee

Maja Koosal Vara vallas, Tartust
u 30 km (89 m², maa 4,6 ha,
55 000 €). Katrin, tel 5354 1283,
katrinkuusma@remax.ee

Katuse- ja fassaaditööd, vundamentide soojustamine ja remont,
eramud, korteriühistud.
Tel 5649 4929.

Maja Nõos (üp 92,9 m², kinnistu
1494 m², 55 000 €, tingi).
Tel 5622 4802.

Katuste ja puitfassaadide ehitusja remonditööd. Tel 515 7062.

Väiksem privaatne osaliselt renoveeritud maja Vara vallas. Krunt
2,15 ha. Tel 506 4350.

Korstnad ja katused. Töö kiire ja
korralik. Garantii. Tel 5625 1750,
tomeli.ee, outomeli@gmail.com

Äri- ja elamumaad Lõunakeskuse
lähedal, omanikult. Tel 5554 0831.

KINNISVARA OST
2- või 3-toal korter (2. k, rõdu) Tartus. Kiire, raha olemas. Tel 5554 0831.
Kõik ehitustööd ühest kohast:
www.innover.ee. Tel 5904 2174.

2-3-toal keskküttega korter (II k,
rõdu) Tartus. Tel 5554 0831.

Liiv, kruus, killustik (veoga).
Tel 5821 2229.

Garaaž Tartus. Tel 5811 3422.

Plekitöökoda Tiigi 80 (hoovis):
painutamine ja paigaldus.
Tel 516 6152, info@plekitood.ee

Lõunakeskuse uues osas on avatud massaaþisalong

Puusepa- ja ehitustööd, puithoonete, saunade, terrasside jm
ehitamine. Tel 5749 4994.
Sanitaar- ja kapitaalremont, ka
elektri- ja torutööd. Ehitus- ja
lammutustööd. Garantii.
Tel 5837 2544.
San-tehnilised tööd ja katelde
paigaldus. Tel 521 7400,
5453 9019, info@rodemiir.ee

E–P 10–20
Kvaliteetne
klassikaline-, spordi- ja ravimassaaþ.
Broneeri aeg siit:
www.fixmassaazid.ee
Avamise puhul kõik massaaþid -10% soodsamalt.
Tel 5355 2808, info@fixmassaazid.ee

SÕIDUAUTO

HAAGISED

SUURIMALT HAAGISETOOTJALT EUROOPAS

Sise- ja väliehitus, renoveerimine
vundamendist katuseni, kõik
materjalid, teostus, garantii.
Tel 5820 2040.

Maamaja või suvila, mis ei ole veel
kokku kukkunud, 10 km raadiuses
Tartust. Sobib ka Vana-Ihastes
(kuni 20 000 €). Tel 5387 4848,
kotkas27@hot.ee
Metsakinnistud (ka läbiraiutud),
põllumaa ja raieõigus. Metsakinnistute ost ka koos hoonetega,
hüpoteegiga, looduskaitsealadega
ja kaasomandiga. Tel 523 4445.
Ostan maja Tartus otse omanikult.
Kiire. Tel 5817 2199.
OÜ Estest PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215.
Talu koos maaga. Tel 5620 4096.

Trepikodade remont kortermajades. Tel 518 7207, trepikoda.eu

KINNISVARA VAHETUS

Tänavakivide paigaldus, haljastustööd, piirdeaiad. Tel 5623 3867,
www.clinkerservice.ee
Tänavakivide paigaldus, piiredaedade ehitus, haljastustööd,
lammutustööd. Tel 5599 8657.
Vesi, küte, kanal, vent - kõigi siseja väliosade paigaldus, materjalid, teostus. Garantii. Tel 504 0334.
Viimistlus- ja remonttööd.
Tel 518 7207.

1-toal korter Nõos (mug, avar, II k)
müüa või vahetada korteri vastu
Tartus. Tel 5365 5579.
Maja Elvas müüa või vahetada
maja või korterite vastu Tartus või
selle lähistel. Tel 5365 5579.

ÜÜRILE VÕTTA
Otsime oma klientidele erinevaid
üürikortereid, maju, majaosasid ja tube Tartus ja maakonnas.
Aadlivilla Kinnisvara OÜ, kutseline
maakler Sirle Uiga, tel 526 4198,
786 8085, www.aadlivillakv.ee

ÜÜRILE ANDA

Neptun Pratik ptd
Kasti sisemõõdud:
2020 x 1140 x 300 mm

Vanemale daamile anda üürile ilus
tuba Karlovas (20 m², köök 9 m²,
pikemaks ajaks). Tel 5193 9583.

480 eurot

www.haagis.ee tel. 656 6205, 525 0221

Maamaja Tartu maakonda. Võib
olla hooldamata ja remonti vajav.
Tel 522 5495.

Soodsad siseviimistlus- ja remonditööd. Tel 5606 4572.

MATERJAL

Valikus üle 50 mudeli. Asume Tallinnas, Mäealuse 3a.
Haagiste kohale toomine koos registreerimisega 150
eurot (MNT-riigilõivud 93 eurot, teenustasu ja
transport Mandri-Eesti piires).

Keskküttega korter Tartus.
Tel 5681 1160.

KOOLITUS

Kaubapesa: kasutatud riided, allahindlus kuni 50%. Tartu, Sõpruse
pst 8, E-R 10-18.

LÕHUTUD KÜTTEPUUD
toores lepp / kask
30 cm, 1 ruum = 37 € / 39 €
40 cm, 1 ruum = 34 € / 37 €
50 cm, 1 ruum = 32 € / 35 €

Tel 514 2173

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!
Haluküte OÜ müüb lõhutud küttepuid lahtiselt, võrgus, konteineris
+ lõikamisjääke. Tel 504 3100.
Kask 40 l võrgus - 2.20. Kojutoomine tasuta. Tel 521 2642.

Liiv, kruus, muld, purustatud
kruus, sõelmed, killustik.
Tel 520 7101.

Auto keretööd, taastamine,
hooldus. Kõik uued ja kasutatud
detailid. Teostus. Garantii.
Tel 504 0334.
Müü oma auto meile. Sobiva
tehingu puhul raha kohe kätte.
Tel 5823 2707.
Müüa Ford Fiesta (1996, mootor
korras, poritiiva ääred natuke roostes, 250 €). Tel 5597 3262.

Kuiv lepp 30, 40, 50 sm, väiksed
kogused. Tel 521 2015.
Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puit- ja turbabrikett,
küttegraanulid. Vedu tasuta.
Tel 523 8332, 433 3130.
Lõhutud kaseküttepuud (märg,
30-50 cm) koos veoga. Min kogus
2,2 rm. Hind 36 €/rm.
Tel 5612 7434.
Lõhutud küttepuud koos kojuveoga (kask 33 €, lepp 30 €, metsakuiv okaspuu 30 €). Tel 5377 4476.
Puud (25-50 mm, 28-34 €, vedu
hinna sees). Tel 5381 3086.
Sanglepp (toores, 30 €/rm; kuiv 36
€/rm; koormas kas 7 või 10 rm, hind
koos kojutoomisega).
Tel 5357 8375.

Müüa minikallurid ANT 4x4 (koos
sahaga, kandevõimega 250 kg,
1400 €) ja Cormid (lintidega, kandevõime 400 kg, 2200 €).
Tel 517 3277.
Sõiduautode kokkuost. Väga
kiired tehingud! Raha kohe kätte!
Tel 553 3060, info@carus.ee

TEENUSED

Vana katuseroovitus 25x100 laud
ca 3-5 m pikad, osaliselt naelad
sees. Tartus. Tel 5894 1653.

LOOMAD
Koerte pügamine. Tel 5559 6964.

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

OTSIN TÖÖD
Diplomeeritud sotsiaaltöötaja
(bakalaureus) otsib tööd sotsiaalhoolekande valdkonnas.
Tel 5667 9373,
mihkel.kruusmaa@gmail.com

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

HAUAPIIRDED VAASID PINGID

Niitmine, trimmerdus,
heki- ja võsalõikus, äravedu.
Tänavakivi-, fassaadi- ja katusepesu.
Tel 5381 7161
info@hooldusproff.ee

Krohvimine Lõuna-Eestis. Kõik
krohvid. Ka trimmerdamine ja
võsalõikus. Tel 5620 4194.

PAKUN TÖÖD
Aasta ringi töö Baltikumis tenthaagisega CE-kat juhile. Tel 507 2696.
Haljastustöölistele, teetöölistele.
Tel 504 8778, 737 1770.
Otsime kogemustega koduabilisi,
hooldajaid, lapsehoidjaid.
Tel 5340 2265, www.pihel.ee
Otsime Tartusse müüjaid! Marjade
ja kartuli müük 25. mai - 25. juuli.
Tel 5566 0970, e-post: suveviljad@
gmail.com

Pesumaja REA võtab tööle tubli ja
kohusetundliku pesumaja töölise.
Asume Sepa 20, Tartu. Küsi julgelt
infot. Tel 747 7486.
A-, B-, BE-, C-, CE-kat, veokijuhi
ameti- ja ADR- ning lõppastmekoolitused. Tel 507 8230, Kalda tee
30, www.sõiduõppe.ee

SÕIDUKID

Kask, lepp 30, 40, 50 cm, laotud
ruum. Tel. 557 6177, Kuttepuud.com

Pakume aasta ringi tenditööd CEkat juhile Eestis ja Baltikumis. Tel
507 2696.

Liiv, kruus, killustik, muld koos
kohaletoomisega. Priit,
tel 5192 2327.

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

Puitakende, uste tootja AS Finak
(Maramaal) pakub tööd kogemustega puidutislerile ja detailide
pahteldajatele. Tel 730 3465,
ira@finak.ee

Auru- ja teksiilipesuri rent Tartus.
Tel 517 3277, www.pesurid.ee
Boilerite puhastus, paigaldus ja
remont. Tel 518 7207.
Boilerite puhastus, veemõõtjate
vahetus, san-tehnilised tööd. Tel
5646 9025, 734 8044.
Eesti ja välismaiste firmade (sh
km-kohuslased) ost, müük, muudatuste vormistamine ja likvideerimine. Legal Baltic Inc OÜ,
tel 508 9565, www.vatnocorp.com
Ehitus, remont ja siseviimistlustööd. Tel 5686 5118.
Ehitus- ja viimistlustööd (eraisik,
KÜ-d, firmad jt). Avatäidete
paigaldus. Pikaajaline kogemus,
hinnad head, garantii. Tel 510 0645,
formcenter@gmail.com
Elektritööd eraisikutele ja firmadele! Tel 5137 844, www.elekter24.ee

REKLAAM

Neljapäev, 18. mai 2017
purustatud betoon, liiv ja muld
koos transpordiga. Lammutustööd ja ehitusprahi utiliseerimine. Tel 512 5350, info@relss.ee,
www.relss.ee

Rehvivahetus. Plekkvelg 20 € / 4
tk. Valuvelg 25 € / 4 tk.
Tel 5837 2544.

Hõbe, raamatud, medalid, märgid, mündid, fotod, kunst jm! Ost
parima hinnaga, raha kohe!
Tel 5649 5292.
Hõbedast lusikad, pitsid, ehted,
esemed jm. Kokkuostudest kuni
kaks korda parem hind!
Tel 5649 5292.

Kaevetööd, kaevamine, planeerimine, kanalisatsioon, septikute ja
imbväljakute paigaldus.
Tel 553 7638.

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

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

Elektritööd. Tel 5609 3099.

Fekaalivedu (kuni 10 m³). Tellimine
tel 521 1125,
meitman.ou@gmail.com
Fekaalivedu Tartus ja Tartumaal, ka
laupäeviti ja pühapäeviti.
Tel 5340 2060,
Veodeestis@gmail.com

Kaevetööd, planeerimine miniekskavaatoriga JCB8018 Tartus
ja maakonnas, 25 € tund.
Tel 5818 5222.
Kanalisatsiooni, toru- ja elektritööd. Tel 735 3777, 5566 1888.
Kellassepp Annelinna keskuses.
Ehte-, prilli- ja
kellaparandus.
Patareivahetus
vaid 4 €!

Reoveepuhastid, biopuhastid,
puurkaevud, maasoojuspuuraugud, hooldus, remont.
Tel 5851 5156,
hellikuvilla@gmail.com

Kauplus Inderlin ostab vanu raamatuid, kunsti, hõbedat, ehteid,
märke, münte, nõusid jne.
Tel 5803 6752, Kompanii 4, Tartu

San-tehnilised tööd, boilerid,
kraanid, wc-potid, vannid, valamud, torustik jne. Tel 5621 7955.

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

Tervendamise ja harmoniseerimise seansid. Elena - energiaterapeut
ja rahva ravitseja (Moskva).
Tel 5360 9798.

Konditsioneeride kontroll, täitmine ja remont Tartus.
Tel 506 9367, www.jaad.ee
Septikud, reoveemahutid otse
tootjalt ning vee- ja kanalisatsioonitööd. Tel 5306 5322,
info@reovesi.ee
Septikute paigaldus ja müük. Tel
5757 0202, erlend@eestiseptik.ee
Soodne fekaalivedu Tartumaal.
Tel 5382 8791.
Kändude freesimine, ohtlike
puude ja võsa raie. Tel 506 6550,
tauno@kännuhunt.ee

Videokassettide ja slaidide digitaliseerimine, video- ja printimisteenus, ürituste pildistamine. Tel
5808 4419, fortiusfoto@gmail.com

TERVIS

Kolimis- ja veoteenus.
Tel 502 0426.

Korstnapühkija. Puhas töö ja
soodne hind. Akt. Tel 505 0040,
korstmar@gmail.com

Fekaalivedu, survepesu,
ummistuste likvideerimine.
Tel 558 8811, www.fekto.ee.

Veo- ja kolimisteenus täiskõrge
kaubikuga. Hinnad soodsad.Töötan
iga päev. Tel 502 2116.

Kodumasinate remont ja varuosade müük. Tel 5833 7007.

Korstnapühkija Lõuna-Eestis.
Linnas ja maal. Järjekord kevadel
lühike. Ametlik akt. Tel 5191 6605.

Tasuta kodutehnika ja vanametalli äravedu. Välja arvatud
külmikud. Tel 5386 9008.

Vajad lahendust liiges- või
lihasvalule? Soovid nõustamist
kehalise aktiivsuse alal? Tule
füsioterapeudi vastuvõtule Tartus
Aardla 112. Tel 5190 0557,
www.ptfysio.ee

FIE Raivo Kägo. Likvideerin ummistusi 24/7. Tel 521 4808.
Haljastus- ja kaevetööd miniekskavaatoriga, Raudkäpp OÜ, tel
5568 2671, raudkapp@gmail.com

Muru niitmine, trimmerdamine,
hekkide pügamine. Tel 5341 2026,
517 5309, www.gramina.ee

Hauakivide ja plaatide valmistamine. Tel 5691 7488,
www.kiviraie.ee
Heki pügamine, (ohtlike) puude
hooldus. Arboristi- ja aiatööd.
Tel 5699 9884, laur@puujuuksur.ee

Ohtlike puude langetus, kärpimine, puuhooldus, hekkide lõikus,
jne. Kogemust 15 aastat.
Tel 5621 7955.
Ohtlike puude raie ja puude hooldustööd. Tel 5686 6157,
info@nordicarb.ee.

Hekkide lõikamine ja muru niitmine. Tel 525 2862,
www.kobruleht.ee

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

Erinevate kollektsioonide ost mündid, märgid, fotod, õllepudelid, paberrahad jm! Tel 5649 5292.

Veame tasuta ära vanametalli,
kodumasinad, vanapaberi, akud.
Prahivedu prügimäele 5 €/m³.
Tel 5825 9300.

Kaevetööd 6-25-tonniste ekskavaatoritega. Kallurveod: killustik,

Rakkekaevude kaevamine, puhastamine ja remont.
Tel 5638 1774.

Vene rahad, medalid, ordenid,
rinnamärgid, dokumendid,
postkaardid, tehnikaajakirjad,
raamatud, kellad jpm. Kõik vana
huvitab! Tel 5872 5458.
Veneaegsed fotoaparaadid ja
neile sobivad objektiivid.
Tel 5872 5458.
Ostan sellise kannu. Maksan 30 €.
Võib olla erineva pildiga! Tulen ise
kohale! Tel 5803 6752.
Plaanid kolida või said päranduseks korteri? Ostame üleliigse
vanakraami, raamatud!
Tel 5649 5292.
Raamatud, aabitsad, piiblid,
dokumendid, diplomid jne! Ost
parima hinnaga, raha kohe!
Tel 5649 5292.

Täisnahkköites ENE. Maksan kuni
500 €! Raha kohe kätte!
Tel 5649 5292.
Vana hõbedast uuri-kell, hõbeportsigar ja postkaardid.
Tel 5665 5551.

Veo- ja kolimisteenus kaubiku ja
furgooniga Tartust üle Eesti 7 päeva
nädalas. Tel 553 7638.
Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.
Veotakso, kolimine, utiliseerimine, laadijad, klaverite vedu jne.
Tel 5621 7955, www.kiiredkolijad.ee

Vene-aegsed ja vanemad rahad,
medalid, ordenid, rinnamärgid,
dokumendid, postkaardid, tehnikaajakirjad, raamatud, kellad ja
palju muud. Kõik vana huvitab!
Tel 5872 5458.

VABA AEG

Embleem 100 €. Palun pakkuda ka
muid märke, embleeme, käelinte
jne. Raha kohe! Tel 5607 7449.

Vanad raamatud, merevaigust
ehted, portselanist kujud, mööbel, märgid, samovarid, medalid,
mündid, paberraha, postkaardid,
fotod, maalid, graafika jne.
Tel 5829 9810,
kristiinas95@gmail.com

AM-, A-, B-, BE-, C-, CE-kat, veokijuhi ADR- ja ametikoolitused.
Lõppastme- ja järelkoolitused.
Kalda tee 30, tel 507 8230,
www.sõiduõppe.ee
Kutsu Kandlemees Sander ja rahvalikud laulud oma peole!
Tel 504 3202,
simmaniduo@gmail.com
Tantsuõhtu 19.05 kl 20 ans Absolut Lyhis. Peetri 26a, Tartu. Valsid,
rumbad, tangod. Tel 511 4081.

Ajaleht OÜ, Ülikooli 1, 51003 Tartu
Toimetus 730 4535
Reklaam 521 3038
Kuulutused 730 4455
tartuekspress.ee

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

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

Vanemad erinevad naiste ehted:
merevaigust kaelakee (maksan kuni 800 €), sõled, prossid,
sõrmused,käevõrud, vanad kuld
ja hõbeehted. Huvitavad ka vanad
raamatud, mööbli esemed, nõud,
kujud, maalid, mänguasjad ja
palju muud. Alati aus asjaajamine
ja parim hind! Tel 5639 7329, Liina

Sõled, prossid, setu ehted, merevaik, hõbeehted, kullast kellad ja
ehted! Raha kohe! Tel 5649 5292.

Ventilatsioon Tartus ja Lõuna-Eestis. Asulavent OÜ, info@asulavent.
ee, tel 504 1710, asulavent.ee

Plekksepatööd. Rihmerk OÜ,
Ringtee 1, Tartu, tel 517 2156,
plekksepp@hot.ee,
www.rihmerk.eu

Puit-, kilp-, spoonparkett,
põrandate paigaldus ja hooldus.
Lihvimine, lakkimine, õlitamine.
Tel 522 7016,
lakoons.info@gmail.com

Vanavara (mündid, märgid, medalid, ordenid), kulla ja hõbeda kokkuost. Meie pood asub aadressil:
J. Kuperjanovi 62, Tartu. Raha kohe
kätte! Tel 5815 0312,
www.emiliaantiik.ee

Tsaariaegsete hõberublade, kopikate, EW müntide, paberrahade
jm ost! Parim hind! Tel 5649 5292.

Pesurid pakuvad puhastusteenust
ja puhastusseadmete renti Tartus.
Täpsema info saate tel 517 3277,
www.pesurid.ee

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

Ostan parima hinnaga ümmarguste või ovaalsete kividega
merevaigust kaelakee. Küsige
hinnapakkumist! Tel 5871 0351.

Müüa küttepuid (28-32 €, vedu
hinna sees). Tel 5627 8248.

Niidame muru ja trimmerdame
Lõuna-Eestis. Martin, tel 5351 0305.
Ohtlike puude asjatundlik langetus, äravedu, viljapuude hooldus
jne. Tel 5818 5222, 2arboristi.ee

Nõukogudeaegne kaubanduse entsüklopeedia (ТОВАРНЫЙ
СЛОВАРЬ, 9 köidet). Tel 5649 5292.

Rõõmsameelne 74 a naine
Lõuna-Eestist soovib tutvuda
heasüdamliku, üksindust tundva
mehega. Helista palun, koos on
lõbusam. Tel 5607 5951.

Aabitsad, fotod, piiblid, postkaardid, teatmeteosed, dokumendid, maakaardid jne.
Tel 5803 6752.
Muru niitmine, trimmerdamine,
hekkide pügamine ja kändude
freesimine. Tel 5346 1476,
www.niitmine.ee

Nõukaaegsete märgikarpide, medalite, ordenite, fotoaparaatide,
mänguasjade jm ost!
Tel 5649 5292.

TUTVUS

OST

Vaas (20 €, võib ka teist värvi olla).
Tulen ise kohale! Tel 5803 6752.

Nahkköites raamatud „Kalevipoeg“, „Eesti Vabadussõda 19181920“, „Kalevala“, „Eesti ajalugu“
jne. Maksan 100 €/tk.
Tel 5459 7300.

MÜÜK

Mullafreesimine, muruõhutamine ja samblaeemaldus väikeaedades. Kuulutus ei aegu.
Tel 5831 1411.

Feklaalivedu, ummistuste
likvideerimine, kanalisatsiooni
läbipesu. Tel 516 9117.

7

TÕNU SILLO
kiviraidur
Tartu
Tammelehe 4
738 3204
501 7237

HAUAKIVID
MATUSEPLAADID

Hauakivid ka tellija
materjalist-maakividest.
Vedu ja paigaldus.

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

Neljapäev, 18. mai 2017

