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Cub Cadet
murutraktorid

Hinnad alates 1495 €

Cub Cadet
muruniidukid

Hinnad alates 275 €
Tööriistakeskus
TURU 45B, Tartu
www.tooriistakeskus.ee
E – R 9 – 18 , L 10 – 14
Tel: 7402100

Juuni lõpuni jätkub...

Tuulutame riiuleid!
KOGU KAUP
E-poes samuti KÕIK -50%

-75%

-75%

Mustamäe ja Kuressaare kaupluses remondieelne TÜHJENDUSMÜÜK, kogu kaup -70%

TALLINN XXL
Tartu mnt.35
Tel. 372 6213105
E-L 10-19
P 10-15
HAAPSALU-OUTLET
Lihula mnt. 3
Tel: +372 4778200
T-R 10-18,
L 10-15
TALLINN-OUTLET
Tartu mnt. 35,
II korrus
E-R 10-18
L 10-17

TALLINN
Pärnu mnt. 558a
Tel: +372 6003443
E-R 10-20
L-P 10-18
HAAPSALU
Jaama 9
Tel: +372 4737034
T-R 10-18
L 10-15

TALLINN
Mustamäe tee 12
Tel: +372 6562869
E-R 9-19,
L-P 9-18
PÄRNU
Karja 6
Tel: +372 4431460
E-R 9-18
L 9-15
TARTU
KURESSAARE
Kihelkonna mnt. 3 Turu 14
Tel: +372 6215786 Tel: +372 7352277
E-R 10-20
E-L 10-18
L-P 10-18
P suletud
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Autotu elu vingust ei vabasta
Plahvatuslikult kasvanud
Lõunakeskus pole suutnud
piiri panna kauplemismekaga
integreeritud bussipeatustes
vohavale massilisele suitsukimumisele. Kas seda nii väga
tahetaksegi?

Mitte kõik Lõunakeskuse fännid ei saa omale lubada isikliku saaniga kohalevuramist, kuid suitsuvaba
ostukogemust sooviksid nemadki. 
STEN SANG

Pühendunud Tartu Ekspressi lu
geja Reet teab, et just siit saab ala
tihti lahenduse pakilisimatele prob
leemidele. Kolumnist Uuno Pungari
suure fänni (“Miks ta viimasel ajal
enam ei kirjuta – sai alati kõhutäie
naerda?!”) lootuseks on, et mee
diašaakalite sekkumine lubaks tal
edaspidi ostuelamust Lõunakesku
ses nautida sootuks tervislikumas
keskkonnas.

Süttivad prügikastid
Reeda kogemuste kohaselt toi
mub keskuse küljel paiknevas pea
tuses, kus korjab rahvast peale nii
keskuse oma buss kui linnaliinisõi
dukid, lakkamatu suitsetamine, mis
puhtama õhu armastajaid mõistagi
hirmsal kombel närvi ajab. “Turva
mehed näevad seda, kuid ei tee mitte
midagi,” kurtis ta. “Tundub, et mi
dagi lihtsalt ei viitsita ette võtta.”
Signe Joosua Lõunakeskuse klien
ditoest tunnistas, et nii bussipeatu
ses kui ka sissepääsude lähistel on
suitsufännidega maadeldud juba
pikka aega ning lahenduse leidmine
ei ole sugugi kerge. “Praegu on meie

konid tavalisse prügikasti ning prü
gi läheb põlema,“ tõdes Joosua. „Pi
devalt teevad vales kohas suitsetaja
tele märkuseid ka meie turvamehed,
lisaks on meil nüüd teisel korrusel
Apollo kino vastas olemas spetsiaal
ne suitsuruum.“

Baarist välja

Kui 2005. aastal vastu võetud tu
bakaseadusesse täpsemalt süüvida,
ilmneb, et otsesõnu
on keelatud kimumi
Turvamehed näevad seda, kuid ei
ne bussiootekojas sees
tee mitte midagi. Tundub, et mida- – väljaspool paviljoni
aga riik vaatamata
gi lihtsalt ei viitsita ette võtta.
ebamugavustele prae
plaan selline, et märgistame värske gu sekkuda ei saa. „Algselt mõeldi
värviga iga sissepääsuesise ning ka seaduses eelkõige kinniseid ühis
bussipeatuse ala kui suitsuvaba,” lu transpordi ootekodasid ja reisijate
bas ta.
ootesaale, kuna kinnistes ruumi
Lisaks viiakse peatusealast eema des, kus õhu läbivool ei ole piisavalt
le konikastid. „Päris ära koristada suur, on kahjulik mõju kõrvalvii
kaste me ei saa, kuna praktika on bijatele suurem kui õues vaba õhu
näidanud, et sellisel juhul visatakse käes,“ põhjendas sotsiaalministee

riumi rahvatervise osakonna pea
spetsialist Kärt Sõber, mööndes sa
mas, et tänapäeva bussipeatused on
enamasti avatud ja sestap on aru
saadav, et mittesuitsetajaid võib ka
sealne tegevus häirida.
Sõber lisas, et tosin aastat kehti
nud meetme mõjusid on eraldi väl
ja tuua keerukas. „Pigem tunneme
baarides ja toitlustusasutustes keh
tiva suitsetamispiirangu mõju – kui
varem olid need kohad paksu tossu
täis, siis nüüd ei ole see enam ammu
nii,“ lausus ta. „Samuti on need pii
rangud ja keelud muutnud inimes
te suhtumist – suitsetamine avali
kes kohtades on muutunud pigem
taunitavaks ning seda nähakse kui
tegevust, mis kahjustab nii suitse
tajat ennast kui teda ümbritsevaid
inimesi.“

Targematki teha
Lõuna prefektuuri politseikapten
Kert Kotkas sõnas, et kui keegi tun

neb, et on sügavalt häiritud bussi
peatuses suitsetaja pärast, siis tuleks
sellest politseile operatiivselt teada
anda ja patrull ära oodata. „Kuigi
suits on ilmselt selleks hetkeks juba
tehtud, siis patrulli kohale jõudes
tuleks osundada isikule, kes häirib,
ja siis saab rikkuja ka vastutusele
võtta,“ soovitas ta.
Muul juhul on Kotka sõnul po
litsei prioriteediks siiski reageeri
da väljakutsetele, kus on laiemalt
ohus inimeste tervis, elu ja vara:
kõrvaldada juhtimiselt roolijoo
dikuid, rahustada kihutajaid, la
hendada perevägivallajuhtumeid,
otsida teadmata kadunud inime
si, aidata õnnetustesse sattunuid.
„Kui sel tööpõllul koorem peaks
oluliselt vähenema, võib alles juh
tuda see, et korrakaitsjad hakka
vad omal initsiatiivil bussipeatus
tes suitsetavaid inimesi korrale
kutsuma,“ arvas ta.

LASTE VABARIIK LÕUNA-EESTIS!
7. juuni
8. juuni
9. juuni
10. juuni

VASTSELIINA
VÕRU
RÕUGE
12. juuli
ANTSLA
13. juuli
14. juuli
15. juuli
20. juuni OTEPÄÄ
21. juuni TÕRVA
22. juuni VALGA
lastevabariik.ee
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LUGEJA KIRI

Vaevatud memm
TAUNIB ÜLESÕITU
Ühest Ülenurme valla
elamust juba ilma jäänud
Maire Järvala on veendunud, et vaenulikud
jõud püüavad talt käest
rebida ka teist pelgupaika.
Uuselamurajoonis jagunes
Järvala endine territoorium
lõhkiste erasuhete tagajärjel
kaheks selliselt, et tema käsu
tusse jäänud Ojaääre kinnistul
otsene väljapääs maanteele
sootuks puudus. Naaberkrun
tide kaudu kulgeva juurdepää
sutee eest tuleb aga mõistagi
krõbisevat välja käia. “See on
mulle väga kahjulik. Ma ei ole
nõus, et mina pean maksma,
teised aga hakkavad tulevikus
niisama mööda minu teed
sõitma,” kurtis ta. “Ei ole ju vä
listatud, et krunte sinna veelgi
juurde tuleb.”

Kõva kümnis
Saaga on aastate jooksul
keerelnud läbi kõigi kolme
kohtuastme ning mais otsus
tas riigikohtult tagasisöödu
saanud Tartu ringkonnako
hus, et tee eest ühele naabrile
50 eurot aastas välja käia tuleb.
Varasema seisukoha kohaselt
pidanuks krundiomanik Ingi
Nagel toiminguid taluma ta
suta.
Teisalt võib lahendit, mille
edasikaebamise tähtaeg veel
tiksub, pidada ka Järvala pool
võiduks, sest oma avalduses
nõudis 500-eurost igal aastal
kümme protsenti kasvavat hü
vitist ka väimees Jaano Maask,
kellele jäi teine pool endisest
ühisomandist. Tema kinnis
tule kohus siiski säärast kingi
tust ei teinud.
Järvala sõnul seisab tema
suurejooneliste plaanide taga
tee välja ehitada ja seejärel
krunt maha müüa just pääs
teameti komandopealiku
Maaski kius. Samuti süüdistab
ta hõimlast vaimses vägivallas,
mille “tõestuseks” viibutab ko
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LAUSEGA
Mängurite paradiis
Linna osalusel rahastamis
nõusoleku saanud projekti
„Baltic Game Industry“ raa
mes luuakse Tartu Teadus
pargi juurde mänguarendus
inkubaator.

6649

suuremat ja väiksemat rat
tasõpra võttis osa Tartu rat
taralli programmilistest üri
tustest.

hoovis kuuri nii õnnetult, et
juht sõidukist päästjate vintsi
abita välja ei pääsenudki.

Politsei lõõritab
oreli heaks
Politsei segakoor Chorus
Menticum annab 4. juunil
kell 14 Jaani kirikus kontserdi
Eestis enneolematu barokk
oreli soetamise toetuseks.

Rõhuvad kogusele

Murevabast elust on Maire Järvalale jäänud vaid mälestused. 
KAUR PAVES
guni naiste varjupaigas viibi
mist kinnitava dokumendiga.
Maask märkis oma kom
mentaaris vaid lakooniliselt,
et kõik süüdistused on täiesti
alusetud ega vasta tõele. “Sa
muti keelan kõigi käimasole
vas menetluses osalevate isiku
te andmeid avaldada,” pidas ta
tarvilikuks lisada.
Järvala tõotab siiski mitte
jonni jätta ja prii juurdepääsu
eest lõpuni võidelda. Kinnitab
ju oma selgituses ka Ülenurme
vald, et tee rajamise soov on
õigustatud. Siiski heitis daam
ka omavalitsusele ette liigset
osavõtmatust, vallavanem Ai
var Aleksejev aga keeldus valla
kui protsessis vaid kolmanda
isiku nimel täiendavaid ütlusi
jagamast.

Miljoneid nõueldes
Kriitikanooli jagus Järvalal
esialgu ka oma kaitsja Sergei
Desjatnikovi kohta, kes pole
proua hinnangul oma töö
ga just eriti hästi hakkama
saanud ning on toimetustega
üleliia venitanud. Pärast aru
pidamist kliendiga raporteeris
jurist siiski, et erimeelsusi neil
pole.
“Juurdepääs oma kinnistule
on tagatud. Antud hetkel käib
vaidlus ainult tee kasutamise
tasu suuruse üle,” viitas ta, et
põhieesmärk on saavutatud.
“Arusaadav, et avaldaja ei taha

midagi maksta, aga vastustaja
tahab „miljoneid“ saada.”

Liikluspätt ei keela
Kuivõrd potentsiaalseid
juurdepääsuteid jagub mit
meid, võibki avalikkus kaasa
elada mastaapsele protsessile,
kuhu on kaasatud mitmeid
nimekaid ülenurmelasi. Teis
te krundiomanike seas seisab
näiteks ka sõnaosav ärimees
Ants Vihmand, kes on end va
rem ajakirjanduses liikluspä
tiks titulleerinud ning praegu
sotsiaalmeedias EKRE toe
tajaid hommikusöögiks krõ
bistab. Tema teatas siiski, et
tal ei ole rajatava tee ega ole
masoleva teekasutuse suhtes
mingeid pretensioone. “Lõ
petasin sealkandis arendused
juba aastal 2010, olen kõik ära
müünud ega tea asjast mida
gi,” tõdes ta.
Mäletatavasti on Järvala
Tartu Ekspressi veergudel Üle
nurme valla kinnisvaraprob
leemide pärast perekonna
vastu läinud varemgi: Külitses
paiknenud majaga seoses hei
tis ta ette selle parseldamist
kahtlastele loomapidajatele.
Seekordne afäär jääb talle aga
tõepoolest viimaseks. “Eks ma
olen vahenditest juba tühjaks
jooksnud, kaua küll ei jaksa,”
tunnistas ta. “Tahaks lihtsalt
selle asja kaelast saada ja rahu.”
KAUR PAVES

Linn pani käima järjekordse
suvekampaania „Tartus on
rohkem“, mille keskmeks
on sel korral suvine turismi
mäng, mis pakub peredele,
sõpruskondadele ja kõigile
teistele huvilistele võimaluse
veeta avastamist väärt suve
puhkus ülikoolilinnas.

Süütu Šohhin
Tartu maakohus mõistis
skandaalses protsessis, kus
korduvalt kriminaalkorras
karistatud Vladimir Šohhinit
süüdistati ohvri rusikate, jal
gade ja metallesemega sur
nuks peksmises, mehe süü
tõendamatuse tõttu õigeks.

Seeniorklassi
rüselus
29. mail keskpäeval läksid
Kaunase puiestee kortermaja
trepikoja ees kaks meest oma
vahel sedavõrd tülli, et 68-aas
tane härra rüseluses viga sai.

Puhhi ainetel
29. mai hommikutundidel põ
rutas sõiduauto Võru tänava

SÄHVATUS

Õpilaste stipendiumikon
kursile Tulevikutalent 2017
laekus kokku 313 taotlust,
mille seas olid ka 37 avaldust
Tartumaa noortelt.

Lõunakeskus
moerindel
9. juunil peetava Antoniuse
moeetenduse peatoetajaks
sai Lõunakeskus, kes uuene
des ja laienedes on võtnud
eesmärgiks tuua külastajate
ni rohkem huvitavaid moe
brände ja olla oluliseks moe
keskuseks Taaralinnas.

Armastusest
sunnitööni
Jakobi galeriis saab kuni 8.
juunini vaadata Tartu laste
kunstikooli 56. lennu lõpu
töid, mille teemad kõiguvad
armastusest surmani, sinna
vahele tantsu, loodust ja ise
gi sunnitööd.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

AEG SIIN SEISMA JÄI: mida märkad tänavuse rattaralli aukleebise juures? 
AUGUST LUMM

Roosi nimi
UMBERTO ECO ROMAANI PÕHJAL
LAVASTAJA JA DRAMATISEERIJA TANEL JONAS — KUNSTNIK KRISTJAN SUITS
HELILOOJA PRIIT STRANDBERG — VALGUSKUNSTNIK ANDRES SARV — LIIKUMISJUHT MARIKA AIDLA
ESIETENDUS 13.07
JÄRGMISED ETENDUSED 14., 15., 16., 18., 19., 20., 21., 22., 23.07
TARTU TOOMKIRIKU VAREMETES

Talendid pildis
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Kõigi lippude isa väljatoomine nõuab kuueliikmelist delegatsiooni. 

ERM

Palametsa
pajatused
425.

Igavene rekord
Kes on seni veel ERMi
esmakülastust edasi
lükanud, ei leia selleks
ilmselt paslikumat ettekäänet kui 4. juunil, mil
sinimustvalge trikoloor
seal 133. sünnipäeva
tähistab.
Muuseumi avalike suhete
juht Kaarel Tarand meenutas,
et kõigile inimestele meeldivad
rekordid ja edetabelid, nii ka
eestlastele. “Häda on aga selles,
et kui maailma rahvastik aina
kasvab ja eestlaste arv samas
tempos ei suurene, siis üha
väiksemaks muutub tõenäo
sus, et me mõnda rekordit väga
pikalt suudame pidada või mi
dagi nii originaalset suudame
välja mõelda, mida keegi teine
üle ei suudaks lüüa,” tõdes ta.
“Olgu selleks siis maailma pi
kim võileib või kõige suurema
raadiusega kiikumisring.”

Kuus õnnist aastat
On siiski üks asi, mis on meil
nii ainulaadne, et kui sel alal
rekordi teeme, siis väga suure
tõenäosusega keegi meilt seda
enam võtta ei saa. “Nimelt pole
ühelgi maailma rahval alles ja
alal hoitud esimest ajaloolist
rahvuslippu, meie sinimustval
get lippu,” rääkis Tarand. “Mit
te keegi peale meie ei saa tekita
da maailmas olukorda, kus ühe
rahva kõik liikmed või meie rii

gi kõik kodanikud oleksid oma võtame kapist välja oma laste
lipu juures saanud seista, lipule või lastelaste beebiteki, oleme
au anda ja oma riigi ja rahva aja nüüd välja võtnud ka selle lipu,
et teda heldimusega vaadata ja
loost mõtiskleda.”
Üliõpilaste seltsi lipp sai rah iseennast oma rahva liikmena
vuslipu tähenduse 1881. aastal. uhkema ja paremana tunda,”
Juba kolm aastat
hiljem, märtsis See lipp on ju ajaloos olnud
1884, anti lipule
justkui üks beebitekk meie rahka materiaalne
kuju, kui ta esi vuslike püüdluste tärkamisele,
mest korda val omariikluse mõtte sünnile.
mis õmmeldi. “Ja
sellisena on ta meiega täna sõnas ta. “Ja mis võiks olla
sesse päeva kaasa tulnud läbi veel parem päev kui 4. juuni,
keerukate aegade ja ajaloo,” lipu sünnipäev, kus see lipp ise
nüüd üle väga pikkade aasta
märkis Tarand.
Vaid kuus ja pool aastat oma kümnete saab ka kohal olla?”
133 aasta pikkusest ajaloost on
lipp olnud niimoodi oma rahva Pikk kõnnak
juures väljas, et kõik on saanud
Päev algab juba varavalges,
teda näha ja talle juurde pääse kell 7 piduliku lippude heis
nud. “See periood oli kuus aas kamisega lipuplatsil. Pikema
tat enne Teist maailmasõda ja jututa järgneb kultuurilooline
iseseisvuse kaotamist ning jalutuskäik Raadi kalmistul
nüüd siis jälle, kui valminud peatustega lipu ja rahvusvärvi
on ERMi uus hoone ja meie dega seotud suurkujude hauda
esimene lipp on kõige pühama del, mis kokku kaks tundi ning
reliikviana siia välja pandud,” kolm ja pool kilomeetrit vältab.
selgitas suhtekorraldaja.
Kell 10 avab uksed ka muu
Tarandi hinnangul pole seum ise, lipuloengud sün
võimalik kujutleda uhkemat nipäevalapse ees leiavad aset
olukorda sellest, kui iga eest iga veerand tunni järel. Igal
lane, iga Eesti kodanik lipu täistunnil kõlavad sünnipäe
juures seisatanud oleks. “See vakontserdid. Peatse vabariigi
lipp on ju ajaloos olnud justkui sajanda aastapäeva tähista
üks beebitekk meie rahvus miseks istutatakse kell 14 vä
like püüdluste tärkamisele, lialale presidendi ja Tartumaa
omariikluse mõtte sünnile. omavalitsuste tammed.
Sellisena, nagu me mõnikord
KAUR PAVES

KEEVITUSTEENUS
• malm
• alumiinium
• roostevaba
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Ülikooli 2, III korrus, SEB pangahoones.
Sissepääs maja eest E-R 11-17 (Ülikooli tn)
Vanemuise pargi poolt lahtiolekuaegadel.

E-N 11-22; R-L 11-23
P 12 - 22

HIINA, NEPAALI JA TAI TOIDUD

Maitsvad ja teravad elamused valmivad nepali kokkade käe all

TOIT KOHAPEAL, KOJU JA KONTORISSE

SUURLEHT
8. juunil on
lehe trükiarv

40 000
lehed kantakse Tartu ja Elva postkastidesse

Kui lehte postkastis pole, palun teata info@tartuekspress.ee või 730 4455

küsi infot tel 747 7093, 5691 4817, kam296@hotmail.com
või vaata pakkumist: www.vagamama.weebly.com

ISIC kaardiga menüüst -10%
Söögi kaasa tellimine -10%

reklaam:

malle@tartuekspress.ee
521 3038

kaupo@tartuekspress.ee
511 6923
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Uuno Kivilinnast

Kaunase pst 20 – linna roojaseim maja
9. mai, punaste püha,
rebis järjekordselt lahti
vanad haavad ja tuletas
meelde majahoidja raske
töö varjupooled.
Sageli heidavad lugejad mulle
ette, et kipun sõna võtma tee
madel, millest ma palju ei tea.
Seekord seda kindlasti teha ei
saa, sest pikaajalise kojamehe
na olen oma ametis saavutanud
küll ülima professionaalsuse.
Kahjuks ei saa sama väita kõigi
kolleegide kohta.
Ei hakka kordama vana jut
tu sellest, kuidas džentelme
nina õrnema soo eest seisan ja
iga aasta tulutult naistepäeval
lippu heiskan – mis läinud, see
läinud. Ei muuda need arg
püksid parlamendis seda pidu
päeva eales riigipühaks. Seda
vastikum on vaadata, kuidas
riigiasutused 9. mail uhkelt
rahvusvärvidesse kaetakse.
Räägitakse mingist tund

matust Euroopa päevast, mis
vanasti üldse 8. maid tähistas.
Venelased arvavadki nüüd, et
meie nende “võidupüha” puhul
lipud välja paneme. Olen küll
omalt poolt asja nii sõnade kui
rusikaga seletanud, kuid pole
kindel, et kõik on aru saanud.
Minu kontrolli all olev Kau
nase puiestee 16 seda “tähtpäe
va” mõistagi boikoteerib. Hoo
pis teisiti käitub naaberkrunt
Kaunase puiestee 20, mida
võiks julgelt linna sitaseimaks
majaks nimetada. Koristus
tööd jätavad ikka tugevalt soo
vida ning loomulikult nullib
see ära ka suure osa minu pon
nistustest. Piinlik on, kuidas
ühed kõigega hakkama saavad,
teised aga üldisele heakorrale
lihtsalt sülitavad.
Nüüd on aga põhjust väikese
hundijalaveega tervist kosuta
da. Uuno on juba nime poolest
igas asjas esimene ja ka tänavu
niitsin esimese annelinlasena

suvepidustustele
adidas tossudega

muru. Mullu sai seda tehtud
juba aprillis. Pole küll näinud,
et keegi nii vara jalgu kõhu alt
välja tõmbaks, kuid mina pa
nin jälje jõuliselt maha.
Avasin heinakuu hooaja,
sest muru oli juba üle vaksa

pikkune. Lubagu see ilmatea
de ükskõik mis pussnuge –
majahoidjal puhkepäevi pole.
Tööd tuleb teha siis, kui joove
võimaldab, mitte tuimalt tun
de täis istuda. Majaelanikud
samas seda hinnata ei suuda ja
õiendavad, miks ma varahom
mikul õues põristan ja inimes
tel magada ei lase.
Vahepeal püüdsin mõistu
se pähe tuua ka emake Luule
Pungarile, kes omal ajal pos
tiljonina töökohustused täit
mata jättis ja mulle isa matu
sekutset ei toonud. Vedasin
end lausa Mõisavahe tänavale,
et üle 13 aasta lepitust otsida,
kuid ust mulle ei avatud. Kül
lap on daam jälle Egiptuses,
juba Nõukogude ajal oskas ta
omale alati tuusikuid sebida.
Mina ei taha Tallinnassegi
minna, mul siingi hea.

Vaata videot
tartuekspress.ee

Pakutav töökoht:

TOOTMISTÖÖLINE

hinnad all
vähemalt

25%
TARTUS Kvartali Keskuses Riia 2
Zeppelini Keskuses Turu 14
www.popsport.ee

Tööülesanded
• töötamine erinevate puidutööpinkidega
• tootmisliinilt tuleva materjali sorteerimine
ja pakendamine
• pakendatavate toodete kvaliteedi kontroll
• vajadusel materjali järkamine
• Oma töökoha korrashoid
Nõudmised kandidaadile
• kohusetundlikkus ja vastutustunne
• kiirus ning täpsus oma töös
• oskus töötada meeskonnas
• valmisolek töötada vahetustes
Omalt poolt pakume
• Kaasaegset töökeskkonda
• pikaajalist ja stabiilset töösuhet
• väga toredaid kolleege
• Transporti: Tartu - Reola - Tartu
Nõutud keeled eesti
Tööaeg Täistööaeg vahetustega
Tööle asumise aeg Niipea kui võimalik
Asukoht Reola, Ülenurme vald, Tartumaa

Kontaktisik Ave-Riin Bergmann, personalijuht

ave-riin@haserv.ee

Lisainfo telefonil 730 4860, 53044511
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EHITUS

Wonder Woman

CINAMON
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
2.–4., 6.–8.06 kell 10.50, 13,
15.15; 5.06 kell 13.30, 15.30
Boss beebi
2.–4., 6.–8.06 kell 13.30,
21.15; 5.06 kell 13, 21.15 Kadunud linn Z
2., 5.06 kell 13.45, 16.45, 17.30,
19.30, 22.10; 3.–4., 6.–7.06 kell
11, 13.45, 16.30, 17.30, 19.15,
22; 8.06 kell 10.40, 13.20, 16,
17.30, 20, 21.45 Kariibi mere
piraadid: Salazari kättemaks
2.–7.06 kell 16; 8.06 kell 15.50
Kuningas Arthur: Mõõga legend
8.06 kell 19 Muumia
2.–8.06 kell 22.45 Puhkuse
pantvangid
2.–8.06 kell 20.30, 22.30 Pärast põrgulikke pulmi
2.–8.06 kell 18.15 Ring
2.–4., 6.–8.06 kell 11.15; 5.06
kell 14 Rokikoer
2.–4., 6.–8.06 kell 11.40
Smurfid: Kadunud külake
2.–8.06 kell 20.15 Stiilne
lahkumine
2.–4., 6.–7.06 kell 13.15, 18.30;

Korterid, majad, majaosad
Tartus ja maakonnas.
Aitame kinnisvara
Liiv, kruus,
muld,
müümisel
japurustatud
üürimisel.
kruus, sõelmed, killustik.
Meelis
Karu,
tel
511 5949
Tel 520 7101.
Ene Lina, tel 504 8379
742 0240 • www.robinson.ee

KINNISVARA MÜÜK

5.06 kell 18.30; 8.06 kell 13.10,
18.30 Suur ballett
2.06 kell 12, 16.15; 3.–4., 6.–
8.06 kell 10.30, 12.30, 16.15;
5.06 kell 10.45, 12.30, 16.15
Särts: Kosmose kangelane

MAGASINI TÄNAVA SUVILA
2.06 kell 20 Jaan Pehk,
Edmund Hõbe ja Elizabete
Balcus
INGERI MAJA

2., 5.06 kell 22.20; 3.–4.,
6.–7.06 kell 22.10 Tulnukas:
Covenant

4.06 kell 13 XXVII Eesti ingerisoomlaste laulu- ja tantsupidu See maa

2.–7.06 kell 14.30, 17.15, 20;
8.06 kell 14.30, 17.15, 22.15
Wonder Woman

JAANI KIRIK

KONTSERT

4.06 kell 14 Politsei segakoori
Chorus Menticum heatege
vuskontsert

NÄITUS

EDISON
2.06 kell 21.30 Little Willie
Mehto (Soome)

KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU
kuni 9.06 Lea Malini akvarelli
näitus Vesivärviga
LINNARAAMATUKOGU

Aedade, väravate, väravaautomaatika ja tõkkepuude müük ja
paigaldus. Tel 501 6453,
www.nr1aiad.ee
Alumiiniumkatuseredelite valmistamine. Tel 515 9155.
Betooni-, müüri- ja väiksemahulised ehitustööd. Tel 5634 5782.
Ehitus-remondimees (tegelenud
14 a ehitus- ja remonditöödega,
olemas auto, haagis 3 x 1,5 m; töö
riistad). Vajadusel paberimajandus
OÜ-ga. Töö kvaliteedi ja alkoholiga
muret pole. Oodatud ka väiksemad
tööd. Tel 5553 8686,
Vaikne15@gmail.com, Kalle
Katuste ja puitfassaadide ehitusja remonditööd. Tel 515 7062.
Korstnad ja katused. Töö kiire ja
korralik. Garantii. Tel 5625 1750,
tomeli.ee, outomeli@gmail.com

kuni 21.06 Silja Ergi tušimaali
näitus Tartu koletised
kuni 22.06 raamatunäitus Keel
ja kiri
TAMMELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 14.06 Sille Seeru maali
näitus 17 värvilist hetke

Alarm hakkab
tööle kui
püütakse
kaablit
lõigata või
lukuraami
sisse murda.
Lukul on ka
liikumisandur,
alarm aktiveerub
lukukorpuse põrutamisel.

Plastikuga
kaetud kaabel
(12x1500 mm.)

33,50 €
48,82 €

Asume Lõunakeskuses
(Liuvälja ja Myfitnessi naabruses)

www.palmett.eu
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n
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a
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A
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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
501 6158, 5645 2502

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

Plaatimistööd ja pesuruumide
väljaehitamine, kapitaalremont
ka täislahendusena. Santehnilised ja elektritööd. Piirkond
Lõuna- ja Kagu-Eesti. Tel 515 0223,
plaadisepad@mail.ee
Plekitöökoda Tiigi 80 (hoovis):
painutamine ja paigaldus.
Tel 516 6152, info@plekitood.ee
Puusepa- ja ehitustööd, puithoonete, saunade, terrasside jm
ehitamine. Tel 5749 4994.
San-tehnilised tööd ja katelde
paigaldus. Tel 521 7400,
5453 9019, info@rodemiir.ee
Sise- ja väliehitus, renoveerimine
vundamendist katuseni, kõik
materjalid, teostus, garantii.
Tel 5820 2040.
Tänavakivide paigaldus, haljastustööd, piirdeaiad. Tel 5623 3867,
www.clinkerservice.ee

Korterid, majad, majaosad
Tartus ja maakonnas.
Aitame kinnisvara
2-toal müümisel
mug korter
6 (üp
jaSinika
üürimisel.
40,9Kai
m²,Persidski,
4/5, renoveeritud,
000
tel 519056
3394
€). Kutseline maakler Sirle Uiga, tel
Gert Suik, tel 515 3773
526 4198, 786 8085,
742 0240 • www.robinson.ee
www.aadlivillakv.ee
Garaažiboks Tartus Männi 8a.
Tel 510 2507,
e-post: aadoal@gmail.com

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!

KINNISVARA OST
1-2-toal remonti vajav korter
Tartus, vana talukoht, metsamaa!
Tel 5917 3602, tartu@solo.ee

1-toal korter, kööktuba või vahetada krundi vastu Tartu lähedal.
Tel 5612 6628.
Keskküttega korter Tartus.
Tel 5681 1160.
Maamaja Tartu maakonda. Võib
olla hooldamata ja remonti vajav.
Tel 522 5495.
Metsakinnistud (ka läbiraiutud),
põllumaa ja raieõigus. Metsakinnistute ost ka koos hoonetega,
hüpoteegiga, looduskaitsealadega
ja kaasomandiga. Tel 523 4445.
Ostan maja Tartus, vastu pakkuda
2-toal mug korter Tartus ja privaatne maamaja. Tel 5817 2199.
OÜ Estest PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215.
Talu koos maaga. Tel 5620 4096.
Tartus krunt või remontivajavad
hooned. Tel 5889 1128.

KINNISVARA VAHETUS
1-toal korter Nõos (mug, avar, II k)
müüa või vahetada korteri vastu
Tartus. Tel 5365 5579.

Vesi, küte, kanal, vent - kõigi siseja väliosade paigaldus, materjalid, teostus. Garantii. Tel 504 0334.

Maja Elvas müüa või vahetada
maja või korterite vastu Tartus või
selle lähistel. Tel 5365 5579.

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

KÜTE

Kinnisvarateenused aastast 1997

Tänavakivide paigaldus, piiredaedade ehitus, haljastustööd,
lammutustööd. Tel 5599 8657.

MATERJAL

Koolitus – e-poe loomine. 26.06,
05.07.2017 Tartus. Info tel 744 9604,
monika@juunika.ee,
www.juunika.ee

Tel 7 420 240
504 1390
www.robinson.ee

1-toal korter Tartu linnas (25 000 30 000 €). Kiire! Tel 564 4343.

ASSA
ABLOY
alarmiga
rattalukk
Yale YCL1/
12/ALARM

D!

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

A-, B-, BE-, C-, CE-kat, veokijuhi
ameti- ja ADR- ning lõppastmekoolitused. Tel 507 8230, Kalda tee
30, www.sõiduõppe.ee

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

Erinevat sorti kvaliteetsed küttepuud veoga. Tel 529 2305,
734 9800, www.kasumetsa.ee
Kasepuud veoga (pikkused 30-50
cm). Min kogus 2,2 rm. Hind al 30
€/rm. Tel 5612 7434.
Kask 40 l võrgus - 2.20. Kojutoo
mine tasuta. Tel 521 2642.
Kask, lepp 30, 40, 50 cm, laotud
ruum. Tel. 557 6177, Kuttepuud.com
Kuiv lepp 30, 40, 50 sm, väiksed
kogused. Tel 521 2015.
Kuiv must lepp 38 €/rm, poolkuiv
30 €/rm. Koormas 6, 5 või 10 rm.
Tel 5357 8375.
Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puit- ja turbabrikett,
küttegraanulid. Vedu tasuta.
Tel 523 8332, 433 3130.
Küttepinnud: kask, lepp, haab.
Autole mahub 3 pakki ja see on 9
ruumi puitu. Tel 526 1028.
Lõhutud küttepuud koos koju
veoga (kask 33 €, lepp 30 €, metsa
kuiv okaspuu 30 €). Tel 5377 4476.

LOOMAD
Koerte pügamine. Tel 5559 6964.

PAKUN TÖÖD
Pesumaja Rea pakub tööd pesumaja töötajale. Tulla Sepa 20,
Tartu. Tel 747 7486.
Prügiveoga tegelev ettevõte
pakub tööd autojuhile- laadijale.
Tööpiirkond – Tartu linn. Helistada
tööpäeviti kl 9–16 tel 5342 4856.
Tel 5342 4856.

REKLAAM

Neljapäev, 1. juuni 2017
TEENUSED

Heki pügamine, (ohtlike) puude
hooldus. Arboristi- ja aiatööd.
Tel 5699 9884, laur@puujuuksur.ee

Rakkekaevude kaevamine, puhastamine ja remont.
Tel 5638 1774.

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

Salvkaevude kaevamine, puhastamine, süvendamine ja remont.
Tel 5679 3951.
San-tehnilised tööd, boilerid,
kraanid, wc-potid, vannid, valamud, torustik jne. Tel 5621 7955.

Pakume tenditööd CE-kat juhile
Baltikumis. Tel 507 2696.
Puidutislerile - spoonitööd.
Tel 508 7538, info@albero.ee
Püsitöö keevitajale. Töötasu kuni
8 € tunnis. Töökoht Tartust 30 km.
Tel 501 5183.
Soome ehitajale. Töö sisuks on
puidutööd saunades, plaatimine
ja korterite remont. Tel 5569 6526,
net2@hot.ee
Teedeehituse tööjuhile.
Tel 5663 5601.

OTSIN TÖÖD

HAUAPIIRDED VAASID PINGID

Autoklaaside müük, paigaldus,
parandus, toonimine.
Klaasikahjude käsitlemine.
SIXKLAASID OÜ Tähe 127,
Tartu. Tel 5067180. www.sixklaasid.ee
Niitmine, trimmerdus,
heki- ja võsalõikus, äravedu.
Tänavakivi-, fassaadi- ja katusepesu.
Tel 5381 7161
info@hooldusproff.ee

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

PÕLLUNDUS
Müüa hobusesõnnikut 80 l kot
tides. Hind 4.50 € kott. Transport
Tartu piires tasuta. Tel 565 3845.
Müüa mustmuld 6 €/m³.
Tel 5365 8185.

Kaevetööd, kaevamine, planeerimine, kanalisatsioon, septikute ja
imbväljakute paigaldus.
Tel 553 7638.
Kaevetööd, planeerimine miniekskavaatoriga JCB8018 Tartus
ja maakonnas, 25 € tund.
Tel 5818 5222.
Kanalisatsiooni, toru- ja elektritööd. Tel 735 3777, 5566 1888.

RIIDED
Jõe butiigis Inglise voodipesu,
käekotid, rattariided, dressipüksid jpm. Soola 10, FB: Jõe butiik

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

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- ja viimistlustööd (eraisik,
KÜ-d, firmad jt). Avatäidete
paigaldus. Pikaajaline kogemus,
hinnad head, garantii. Tel 510 0645,
formcenter@gmail.com

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

Septikud, reoveemahutid otse
tootjalt ning vee- ja kanalisatsioonitööd. Tel 5306 5322,
info@reovesi.ee
Soodne fekaalivedu Tartumaal.
Tel 5382 8791.
Tasuta kodutehnika ja vanametalli äravedu. Välja arvatud
külmikud. Tel 5386 9008.

Kaubapesa: kasutatud riided, al
lahindlus kuni 50%. Tartu, Sõpruse
pst 8, E-R 10-18.
Fekaalivedu, survepesu,
ummistuste likvideerimine.
Tel 558 8811, www.fekto.ee.

SÕIDUKID
Auto keretööd, taastamine,
hooldus. Kõik uued ja kasutatud
detailid. Teostus. Garantii.
Tel 504 0334.

Mees, 70 a, töötab, suitsu- ja viina
vaba, sõbralik, tutvub naisega.
Tel 5622 8987.

Roostevaba boiler 200 l, riidekapid (enne 1940), metallist keldririiulid kastiga, värviline villane
lõng, lõim, vaibalõng, ühekordne
lõng. Tel 5647 1505.

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

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

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

60+/182 mittesuitsetav sale mees
soovib tutvuda üksindust tundva
53-60 a naisterahvaga. Sobivusel
kooselu. Tel 5605 1196.

MÜÜK

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

Raamatud, aabitsad, piiblid,
dokumendid, diplomid jne! Ost
parima hinnaga, raha kohe!
Tel 5649 5292.

TUTVUS

Kolimis- ja veoteenus.
Tel 502 0426.
Korstnapühkija Lõuna-Eestis.
Linnas ja maal. Järjekord kevadel
lühike. Ametlik akt. Tel 5191 6605.

Plaanid kolida või said pärandu
seks korteri? Ostame üleliigse
vanakraami, raamatud!
Tel 5649 5292.

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

Naine (74 a) tutvub sobivas vanuses
soliidse härraga Tartust või Tartu
maalt. Tel 5398 9541.

Sõlg pildil 20 €. Suur hõbesõlg
500 €. Ka muud sõled, prossid jne.
Hõbemündid! Tel 5607 7449.
Tsaariaegsete hõberublade, kopikate, EW müntide, paberrahade
jm ost! Parim hind! Tel 5649 5292.
Täisnahkköites ENE. Maksan kuni
500 €! Raha kohe kätte!
Tel 5649 5292.

Müüa uus võimendi Carl SBRO150. Väljas sobilik. Tel 5597 3262.

OST

Veo- ja kolimisteenus kaubiku ja
furgooniga Tartust üle Eesti 7 päeva
nädalas. Tel 553 7638.
Muru niitmine, trimmerdamine,
hekkide pügamine ja kändude
freesimine. Tel 5346 1476,
www.niitmine.ee

Eesti Ajalugu 100 €. Ostan ka Eesti
Vabadussõja ja Eesti Entsüklopeedia! Tel 5803 6752.

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

Ohtlike puude asjatundlik langetus, äravedu, viljapuude hooldus
jne. Tel 5818 5222, 2arboristi.ee

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

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

Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.

Plekksepatööd. Rihmerk OÜ,
Ringtee 1, Tartu, tel 517 2156,
plekksepp@hot.ee,
www.rihmerk.eu
Pottsepatööd. Tel 507 9037.
Printerikassettide kiire täitmine!
E–R 9–17, Raekoja 13, Tartu.
Tel 744 1100, www.futari.ee

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

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

Niidame muru ja trimmerdame
Lõuna-Eestis. Martin, tel 5351 0305.

Jõe butiigis naiste riided (suured
numbrid!). Suur valik botaseid!
Soola 10, FB: Jõe butiik

Odavad rõivad, Kastani 121. Müügil suvekaup. Valikus ka ratta- ja
spordiriided. E- R 10-18, L 10-15.

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

Kellassepp Annelinna keskuses.
Ehte-, prilli- ja
kellaparandus.
Patareivahetus
vaid 4 €!

Elektritööd. Tel 5609 3099.
Müüa uued mootorsaed Husqvarna 550 XPG (550 €), Stihl 261 C-M
(550 €). Tel 5459 4449, aicu@hot.ee

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

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

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

Kandlemees Sander - kandlemuu
sika ja laulud Su peole!
Tel 504 3202,
simmaniduo@gmail.com

Otsin tööd kallurile kj 4,1 t. Tel
5648 8522.

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

TERVIS
E T K N R 10.00 - 18.00 Telefon: 765 4202
Aadress: Ringtee 1, TARTU
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Veo- ja tõsteteenus. Greiferkopp,
kallur. Tel 507 9037.
Veotakso, kolimine, utiliseerimine, laadijad, klaverite vedu jne.
Tel 5621 7955, www.kiiredkolijad.ee
Veoteenus väikekaubikuga +
haagis 3,5 m. Arve. Tel 5348 8766.

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.
Koolimärgid 20 €. Palun pakkuda
ka muid märke, sõjaväe medaleid,
ordeneid. Tasun hästi!
Tel 5607 7449.

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

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

Veneaegsed fotoaparaadid ja
neile sobivad objektiivid.
Tel 5872 5458.

Müüa Ford Fiesta (1996, mootor
korras, poritiiva ääred natuke roos
tes, 250 €). Tel 5597 3262.
Müüa Ford Focus, vähesõitnud.
Hind kokkuleppel. Tel 507 8418.
Müüa Peugeot Partner 1,9D (2000
a, üv ja kindlustus puuduvad, Ants
las, 400 €). Tel 5363 1196.
Sõiduautode kokkuost. Väga
kiired tehingud! Raha kohe kätte!
Tel 553 3060, info@carus.ee

Feklaalivedu, ummistuste
likvideerimine, kanalisatsiooni
läbipesu. Tel 516 9117.
FIE Raivo Kägo. Likvideerin ummistusi 24/7. Tel 521 4808.
Haljastus- ja kaevetööd miniekskavaatoriga, Raudkäpp OÜ, tel
5568 2671, raudkapp@gmail.com

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

Puhastusteenused! Akende pesu,
vaipkatte, vaipade ja diivanite
keemiline pesu. Tel 517 3277,
www.pesurid.ee
Puit-, kilp-, spoonparkett,
põrandate paigaldus ja hooldus.
Lihvimine, lakkimine, õlitamine.
Tel 522 7016,
lakoons.info@gmail.com

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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