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* 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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ENERGIATÕHUS LASTEAED
uhkeldab kukeharjadega
Eile Pepleri tänaval avatud
ülienergiasäästlikus Nae
rumaa lasteaias jagub kohti
144 lapsele – saabus ju
enamik rahastusest Euroopa
Liidust.
Hoone avas teiste seas tuntud kõnemees ja kohalik eluolu edendaja
Jaan Muna, kes pidas maha meeleoluka kõne ning andis üle päevinäinud tammetõru uue lasteaia
direktorile Aili Michelsonile. Majajuht oli silmnähtavalt liigutatud
linnakodaniku heast tahtest ning
moodne liginullenergiahoone sai
vägeva alguse.

Uudsed lahendused
Linnapea Urmas Klaas kinnitas,
et Naerumaa lapsed saavad enda
kasutusse Tartu kõige energiasäästlikuma ja targemate lahendustega
lasteaiahoone. „Maja on hubane ja
lapsesõbralik nii seest kui väljast,“
lausus ta, suutmata jätta üle kordamata, et linn pakub lasteaiakohti
kõigile soovijatele. „Kahtlemata rikastab see huvitava arhitektuuriga
maja ka Tartu linnapilti.“
Vastavatud lasteaed on projekteeritud liginullenergiahoonena,
mis väljendub selles, et maja katusele on rajatud muru ja paigaldatud
päikesepaneelid. Murukatus pole
üksnes silmale ilus, vaid annab ka
lisasoojustuskihi, mis hoiab suvel
katusealust ülekuumenemise eest
ning talvel soojemana.
Kõige lihtsam on murukatust
paigaldada lamedale või väikese
kaldega katusele, kus pole vaja teha
serva muru katuselpüsimiseks ning
olemas on ka sadevee äravool ja trapid. Suure paduvihma korral aitab
murukatus kanalisatsioonivee hulka vähendada ning tõkestab müra.
Sisehooviga L-kujuline hoone on
osaliselt ühe-, kahe- ja kolmekorruseline.
Hoone idee ja arhitektuurne
teostus pärineb arhitektuurivõistluse võitnud OÜ-lt Boa. Lasteaia
rajamise kogumaksumus oli 3,6
miljonit eurot ja selle ehitamist toetas Euroopa Liit regionaalarengu
fondist meetme „Linnapiirkonda-

Energiasääst muudab lapsepõlve oluliselt mõnusamaks. 

STEN SANG

katusel on 300 mm ja seinas 250
mm efektiivset soojustusmaterjali.
See muudab küttekulud talvel madalaks.“

Ainumõeldav tulevik

Jaan Muna oleks nõus linnaisade seltsis moodsas keskkonnas
isegi lustima.
de jätkusuutlik areng“ raames ligi 3
miljoni euroga.

Silmailu ja soojuspidavus
Maja püsti pannud Mapri Ehituse juhataja Priit Jaaganti sõnul sai
hoone valmis täpselt sellisena, nagu
arhitekt ja tellija ette kujutasid ja
soovisid. „Tänu uuele lähenemise-

TARTU

Augustis
kiigume!

le muutus Tartu piirkond märksa
nüüdisaegsemaks,“ leidis ta.
Firma projektijuht Reedik Rööp
son kinnitas samuti, et arhitektuurselt on tegemist väga huvitava
ja omanäolise hoonega. „Katusel
kasvab mitut liiki kukeharjasid ja
need on erinevatel aastaaegadel eri
värvi. Hoone on väga soojapidav,

Enamik Eestis praegu püstitatavatest hoonetest ei vasta energiatõhususe poolest veel mõistagi
kaugeltki liginullenergiahoone tasemele. Üks takistus on projektide
kõrgem hind, säästlikum hoone on
algselt kallim. Teisalt on see seotud
ka asjaoluga, et vastav oskusteave
pole veel projekteerijate ja ehitajate
seas laialt levinud. Võrreldes tänaste hoonetega võib samas ühe kasuna välja tuua, et liginullenergiahoonetel on märgatavalt väiksem
küttekulu. Keskmise 75 ruutmeetri
suuruse korteri puhul on liginull
energialahendusega küttekulu umbes 45% väiksem kui praegu kehtiva miinimumstandardiga. Alates
2019. aastast peavad kõik uued
ehitatavad avaliku sektori hooned
olema liginullenergialahendusega
ning aastaks 2021 jõuab sama nõue
kõigi uute hooneteni.
STEN SANG

HÄÄ HIND!

24,50 €
26,95 €
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LAUSEGA

LUGEJA KIRI
Joodikute
puhkeala
Milleks küll paigaldati istepinke jalakäijate teele Annelinna keskuse ja Prisma
vahel?
Kaunase pst 81 vastas
asetseva pingi on reeglina hõivanud kõrval asuva
alkoholikaupluse külalised, kes tarbivad alkoholi
ja naudivad päikeselist
ilma. Juhin linnavalitsuse
tähelepanu sellele, et jalakäijate teel on palju lapsi, samas lähedal on kaks
suurt mänguväljakut. Sinna minnes peavad lapsed
joodikutest mööda saama.
Kas te tõesti arvate, et see
on lastele hea eeskuju?
Varem istusid joodikud
ilusti põõsastesse kohale
tassitud kivide peal ning
ei olnud lastele eriti nähtavad. Alkoholipood ise on
juba paras probleem selle
ümbruses pidevalt viibivate kahtlaste inimeste pärast. Sellele lisaks on nüüd
ka joodikutele mõeldud
„puhkamisala“. Minu ettepanek on alkoholikaupluse lähedale paigaldatud
istepink kaugemale ümber
tõsta.

Mihkel Vijar
jalg- ja jalgrattateede
peaspetsialist
Annelinna jalakäijate kiirel liikleb iga päev palju
inimesi, kellest paljud on
tundnud puudust kohast,
kus saab jalgu puhata.
Seepärast saidki pingid
paigaldatud. Kaalume teie
ettepanekut edaspidi.
Allikas: Tartu LV
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Võru tikub ligi
Alates järgmisest nädalast
peatub tänu uuele liiniloale
Tartus kell 11 Võrust saabuv
buss, mis varem otse pealinna põrutas.

750

eurot andis raad Ujumise
Spordiklubi MTÜle Euroopa
juunioride meistrivõistlustel
edukalt esinenud Kregor Zirgi ja tema treeneri premeerimiseks.

Liivaku tõus

Kellelt tuld võtta?
Rahvuskonservatiivide
jõulisele kampaaniasõ
numile „Anname tuld“
on tuld antud juba igalt
rindelt. Kas pole tiku
tõmbamise idee aga
mitte pihta pandud meie
oma pallivõluritelt?
Kui sotside juht Jevgeni Ossinovski valab ajakirjanduses
krokodillipisaraid loosungi
inimvaenulikkuse üle ja Viljandi rahvas hurjutas kohatut
plakatipaigutust koolitulistamise läbi elanud gümnaasiumi
ette, siis Tammeka jalgpalliklubi on seni vaikides talunud
tõika, et sõnum neilt üks ühele
maha kirjutatud on. Nimelt
asus tiim hooajapileteid ja fännipakette kõnealuse hüüdlause all müüma juba mullu detsembris.

Üle linna kärgpere
Tammeka kommertsjuht
Kalle Paas tõdes, et sarnasust
on märgatud, kuid jäi teemat
kommenteerides stoiliselt rahulikuks. „Tammeka tuli kampaaniaga välja mullu ja see kestab jätkuvalt eri kanalites. Aga
mis teha, eks need hoogsad
hüüdlaused ole alati kord või
paar juba kuskil kasutatud,“

märkis ta.
Poliitikute suunas pole põhjust pika pilguga kiigata, sest
tegelikult on klubile sarnase
vimka mänginud hoopis lähedasem tegija: linnarivaal JK
Merkuur-Juunior. „2013. aastal
mõtles Mario Hansi Tammekale hüüdlause „Üks klubi, üks
pere“,“ meenutas Paas. „Kaks
aastat hiljem kuulutas ka Merkuur-Juunior välja oma uue
hüüdlause: „Мы одни клуб одна семья“...“
EKRE linnapeakandidaat ja
Tartu ringkonna esimees Indrek Särg kinnitas omalt poolt,
et hüüdlause on üleriiklik,
mitte kohalik. „Sünergia on
olemas: hoiame oma poistele
pöialt ja hoitakse ka meile,“ arvas ta.
Reklaamiagentuuri Zavod
BBDO loovjuht Marek Reinaas
sõnas, et teinekord ikka juhtub,
et reklaamides ilmuvad tunnuslaused kipuvad sarnased
olema. „Näiteks Reformierakond taaskasutab käimasolevas
kampaanias sotsiaaldemokraatide 2014. aasta europarlamendi valimiste slogan’it „Tugev
Eesti“,“ ütles ta. „Kuigi sel puhul
ei saa kindlasti juhusest rääkida ja ilmselt selline plagieerimine toimus teadlikult.“

EKRE ja Tammeka puhul
kahtlustas Reinaas aga, et pigem polnud rahvuskonservatiivid lihtsalt kursis, et lisaks
nendele ka jalgpalliklubi tuld
annab, ja kopeerimist selle
taga vaevalt oli. Kuna Tammeka pole lauset kaubamärgiregistrisse kandnud, ei maksa ka
juriidilist kaitset loota.

Kindlalt vargile
Agentuuri Kontuur Leo Burnett loovjuht Urmas Villmann
täpsustas veel, et plakatil või
reklaamil ongi ainult see, mis
seal kirjas ja näha on. „Selle
eest vastutab reklaamitegija
100%,“ kinnitas ta. „Kui vaataja näeb või talle tundub, et seal
on midagi enamat või midagi
muud, siis see on juba vaataja
oma tõlgendus.“
Tõepoolest ei paista pisikeses loomevirutamises meite
poliitilises praktikas midagi
ülearu uut olevat. Nii kuulub
ju oravaparteile viimase riigikogu valmiste triumfi toonud
„Kindlalt edasi“ hoopis 2005.
aasta Isamaaliidu sõnavarasse.
Samal ajal valimiskampaaniaga aga tuhisesid selle hüüdlause all mööda vabariiki ringi
Elroni rongid.
KAUR PAVES

Linnavalitsuse sotsiaal- ja
tervishoiuosakonna juhatajaks valiti kauaaegne lastekaitsespetsialist Merle Liivak,
kes viimastel aastatel juhtiski
lastekaitseteenistust.

tis Nõva tänava naisterahvas
põleva sigaretiga diivanile,
mispeale pidid sekkuma
päästjad ning peakangelanna ise sai põletushaavu.

Vali teerajaja
Iga-aastase Teerajajate allee
jäljepaari konkursil jõudsid
Tasku kodulehel rahvahääletusele Rahvaülikooli asutaja Maire Breede, statistik
Ene-Margit Tiit, skulptor Mati
Karmin, Tartuffi projektijuht Agnes Nurme, Herbert
Masingu kooli direktor Tiina
Kallavus ning kirjanik Valdur
Mikita.

Jütse juurde
1. septembril läheb Tartus
kooli 13 782 üldhariduskoolide õpilast, mis on 450 võrra
rohkem kui aasta tagasi.

Nott maatasa
Kunagine Vallikraavi tänava
kultusbaar Nott lammutatakse linna loal maha, ühtlasi
sai ehitusloa samasse kohta
kerkiv korterelamu-ärihoone.

Tüli ERMi ees
Pühapäeva hilisõhtul äigas
alkoholi tarvitanud 43-aastane mees Muuseumi teel
puhkenud tüli käigus tuttavale 24-aastasele naisele.

Saatuslik suits
Teisipäeval napilt enne „Aktuaalse kaamera“ algust hei-

SÄHVATUS

Holm hooma
tavamaks
Kuni 10. septembrini saab
raekoja infokeskuses tutvuda Holmi kvartali arhitektuurivõistluse töödega. Mäletatavasti pani konkursi kinni
võistlustöö nimega „Emajõgi“.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

TA LENDABKI: Selveri külastus võib pakkuda vägagi
ootamatuid äratundmismomente. 
MARGUS TOODE
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Palametsa
pajatused
432.

Kooli algus on tõvevoodist välja kupatanud mehe, kellega kogu rahvas terve taasiseseisvumisaja kultuurilises vahekorras on olnud. 
JUHAN LANG

Onu Bella toob
lastele koolirahu
1. septembril üle lin
na rulluv hariduspidu
kulmineerub Sisevete
Saatkonnas.

Just maakohtades
olla joomine jõudsalt
jõudu kogunud.

Tarkusepäeval kuulutatakse Raekoja platsil välja algava
õppeaasta koolirahu. Lepingu
allkirjastavad linnapea, haridus- ja teadusministeeriumi
kantsler, lastekaitse ja õpilas
esinduste liidud ja MTÜ Tore.
Kell 14 algaval tseremoonial
pakub muusikalist vahepala
2016. aastal parimaks Leedu alternatiivbändiks valitud
Garbanotas Bosistas ning üritusel hoiab meeleolu näitleja ja
youtuber Märt Koik. Tänavune
Koolirahu paneb ühtlasi piduliku punkti varasemale Tarkusenädalale.

Sümboolne žest
Rahu johtub egiidist „Mina
olen eeskuju!“ ning selle kinnitamiseks toimub kell 8.30
õpilaste ühine rattaretk, mille marsruut läbib kõiki linna
koole. Koolides peatumisel
on tseremoniaalne tähendus
- rattaretke tulemusena allkirjastatakse kõikjal ühe õpilase
ning ühe kooli töötaja poolt
leping, mis retke lõpus kogu
jalgratturite grupiga Raekoja
platsile saabub.
Planeeritult saabub keskväljakule pea 60 õpilast. Rattaret-

kel löövad jalgratastel kaasa
kaks politseinikku, kaks kiirabi töötajat, tehnilise toe pakkuja ning retke koordinaator,
et tagada maksimaalne turvalisus. Keerulisematel ja tihedama liiklusega ristmikel suletakse ületamiseks ka liiklus.
Koolirahu väljakuulutamine
ühendab õpilased, õpetajad,
koolijuhid ja lapsevanemad tegutsema ühiselt parema koolikeskkonna nimel, soosides
kooli algatust koolikeskkonna
probleemide lahendamisel.
Eestis 18. ja Tartus kolmandat
korda väljahõigatava koolirahu eesmärk on meenutada igal
aastal teekonda õppijasõbraliku ja turvalise koolikeskkonna
poole.

Soomus tänaval
Ent sellega koordineeritud
kulgemine sel pühal päeval
ei piirdu. Kaitseväe ühendatud õppeasutused tähistavad
juba kell 11 uue õppeaasta algust traditsioonilise piduliku
jalutuskäiguga Tartu linnas.
Rongkäik algab Riia 12 peahoone juurest ning liigub mööda Riia ja Ülikooli tänavat Raekoja platsile, kus peavad kõne
KVÜÕA ülem kolonel Enno
Mõts ja meer Urmas Klaas.
Jalutuskäik jätkub mööda Ülikooli tänavat Munga tänavale
haridus- ja teadusministee-

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

Tartu Rendibuss

Reiting Koolituskeskus kutsub kursustele TARTUSSE!
11.09 – 31.10 Arvutiõpe algajatele
12.09 – 20.11 Ettevõtluse intensiivkursus
17.09
UUS! Sissejuhatus investeerimisse
20.09 – 20.12 Raamatupidamiskursus
Helista või kirjuta! Koos leiame lahenduse!
reiting
tel 733 3690 | koolitus@reiting.ee

Kõige rohkem kuulutusi
soodsalt ja kiiresti!

.ee/kuulutus

alates 1 €

riumi juurde. Sealt marsitakse mööda Vabaduse puiesteed
ja Riia tänavat õppeasutuste
juurde tagasi.
Rongkäigul osalevad kõrgema sõjakooli põhi- ja keskastme kursuse õppurid, teenistujad ja kaitseväe orkester ning
neid saadab kaks soomus
transportööri. Rongkäigu liikumise hetkel seisatakse liiklus jalutuskäigu marsruudil.

Veerandsada
sõjaeksponaati
Kaitseväe relvastusega saab
tutvuda kell 11-13 KVÜÕA peahoone ees ning fuajees. Näitusel on esindatud käsi- ja kaugtuli, tanki- ja õhutõrjerelvad ja
soomustransportöörid, kokku
25 ühikut erinevat tehnikat ja
relvastust. Väljapanekuga on
oodatud tutvuma kõik huvilised ning külalistele on avatud
ka õppeasutuste muuseum.
Kõigil täiskasvanud õpihimulistel on aga paslik päev
lõpetada Sisevete Saatkonnas, kus Ülejõe legendi Igor
Maasiku ehk Onu Bella eestvedamisel peetakse maha öödisko vallatust hitist pärineva
loosungi „Koolis on vahva“ all.
Tantsu, tralli ja heasse äraolemisse panustavad ka Berk Vaher, Matis, Ants Siim ja Villu
Päärt.
KAUR PAVES
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Draama vallutab
LENNUKIANGAARI
Teisipäeval startiv traditsioo
niline teatrifestival Draama on
tänavu küll kaks päeva vara
semast lühem, ent seeläbi ka
kontsentreeritum ja tihedam.
Nagu ikka lasub pearaskus teatriprogrammil, kus tartlaste ette
tuuakse 27 lavastust 22 loomingulise koosluse repertuaarist. Festivali kommunikatsioonijuhi Marika
Goldmani arvates polegi vaid „gurmeepaladest koosnevast menüüst“
võimalik ühte-kahte sisu poolest esile
tõsta (õigemini oleks ebaaus kedagi
esile tõstmata jätta). „Kui midagi toonitada, siis näiteks festivali viimasel
päeval esietenduv „Ületoodetud teater“, mida esitatakse pelgalt üks kord,
mistap võimalus selle nägemiseks

avanebki ainult sel ühel festivaliõhtul.
Esietendusi on aga programmis veelgi: Vanemuise teatri lavastus „AK-47“
ja Cabaret Rhizome „Puugi protsess“.“

Rekkaga lavale
Tänavuste mängupaikade loetelu rikastab üpris omalaadse kohana
Roosi tänava vana lennukiangaar.
„See on ideaalne teatri tegemise saal,
kus on olemas palju vaba ruumi ja
publiku tõus, aga kõik muu tehnika tuleb sinna kohale tuua,“ märkis
Draama tegevjuht Maarja Mänd.
Teisalt peavad tegijad esinemispaika
suisa „unistuste saaliks“, sest sinna
saab vabalt kasvõi rekkaga sisse sõita,
et dekoratsioone ja tehnikat mugavalt
maha laadida. Ruumi on laialt, see ei
sea kasutusele erilisi piiranguid, jättes

fantaasialennule ohtralt võimalusi.
Ilma Roosi tänava angaarita poleks
mitmed lavastused üldse programmi
sõna otseses mõttes mahtunudki.
„Näiteks Rakvere teatri „Somnambuul“ on nii suure lavaga, et seda lavastust pole võimalik üheski teises
siinses teatrisaalis mängida,“ rääkis
Goldman. „Ka teised lavastused, „Binaural Vision“ ja „Korteris ehk pargipingil vol 2“ on üsna nõudlikud just
lavaruumi mõõtmete poolest. Oleme
väga rõõmsad, et saame tuua Roosi
tänava angaari need lavastused, mis
mujale lihtsalt ei mahu või vajavad
väga ruumikat black-box teatrisaali.“
Draama jõuab tänavu taaskord
saksa kultuuri instituuti, mida pole
viimastel aegadel teatrisaalina kasutatud. Lisaks näeb teatrit ERMi ta-

vapärase teatrisaali kõrval ka Hurda
saalis. Erilist mängupaika näha soovijatel tasuks kindlasti pilk heita Erinevate Tubade Klubisse.

Trupp publiku küüsis
Festivali omapäradest rääkides
toonitab Goldman tõika, et kui mõni
etendus ongi viimse kohani välja
müüdud, siis eksisteerib võimalus, et
üksikuid pileteid võib veel broneeringust vabaneda. „Soovitan sel põhjusel
Draama 2017 Facebooki lehel aktiivselt silma peal hoida. Ka toimub paljude etenduste järgselt avalik arutelu,
kuhu publikki lahkelt palutud. See
on ainukordne võimalus kohtuda ja
arutleda äsjanähtu üle koos trupiga.“
Draama meta-programmi raames
saab ERMis uudistada lavastuse „Lin-

gua franca“ maalinäitust ja Eesti Lavastuskunstnike Liidu näitust „1:10 /
võimatud ruumid“. Vanemuise väikses majas ja Tartu Uues Teatris on
avatud TÜVKA teatrikunsti visuaaltehnoloogia üliõpilastööde näitus.
Festivali klubis Sisevete Saatkonnas
toimuvad ERRi kultuurprogrammi
„Koolon-live“ avalikud salvestused.
Igal hommikul leiab Sisevete Saatkonnas aset mitteametlik festivali
hommikuklubi, kus mõnusa kohvitassi kõrval avaneb võimalus arutleda
nähtud lavastuste üle ja kohtuda prominentsete vestluskaaslastega. Festivali eelviimasel õhtul toimub Jarek
Kasari ja Vaiko Epliku kontsert, kus
muusikud esitavad just teatrile kirjutatud laule.
RASMUS REKAND

Uuno Kivilinnast

Vastik vaadata
Suvi hakkab küll läbi saa
ma, kuid naisi armastan
nimelisel poepingil ikka
õlle kõrvale vaadata.
99% daamidest käivad ka
kõige kuumemal päeval pükstega. See mulle küll ei meeldi – vanasti olid püksid ikka
meeste jalas. Saan aru, kui
mõni vanamutt, kel nagunii
midagi näidata pole, jalgu varjab, aga isegi noored tüdrukud
higistavad teksades. Silm kohe
puhkab, kui vahel harva mõnda neiut miniseelikuga näen.
Eks vana hobune taha ka kaeru ning kättki on seeliku alla
oluliselt lihtsam ajada.

Pool hammast
Siin peaks sekkuma riigikogu. Kui mitmes riigis on
mosleminaistel keelatud pearättide kandmine, siis pükste
keelamine oleks sobilik samm
edasi. Ühtlasi aitaks see käik
ehk kaltsupäid siit eemal hoida.
Selle asemel mängivad riigiisad lolli mingi hambaravihüvitisega, millega heal juhul
võid arsti armust 30 eurot
hinnaalandust saada. Selle
raha eest saab välja tõmmata

keegi peksa ei anna – ei saa
lihtsalt pihta.

Päikseline rusikas

umbes pool hammast. Õnneks mul neid väga palju alles
polegi, kuid selline mõnitamine häirib ikka. Ärgu parem
andku juba midagi. Kui Tallinnas võitlesid mingid segased
vana paju eest, siis mina teiste
inimeste eest. Hambaarstide
hinnad on meie palju kiidetud
turumajanduses ka sellised, et
iga „spetsialist“ väänab sellise
summa, mida eile unes nägi.
Üks uus vaenlane on üle
kahe meetri pikk, aga mina
olen miilitsakoolis käinud ja
tean hästi, et kakluses ei määra mitte kasv ega kaal, vaid kiirus. Kui mul õllepudel ümber
läheb, ei valgu sealt tilkagi välja, sest enne olen kärme kämblaga ta kätte saanud. Kui ma
just väga täis ei ole, siis mulle

Tüliõunaks on saanud uus
pruut sotsiaalkorteri-Reet,
keda see kolge miskipärast pidevalt saadab. Luureandmed
on tema kohta vastuolulised:
üks väidab, et see on tema korterikaaslane, teine, et poeg.
Igal juhul jõllitab ta mind alati
pika pilguga, kui Reeda juurde asjale lähen, mispeale olen
ikka küsinud, kas ta on turvamees või. Jään vastasseisu ootama: kui õigesse kohta virutada, saab mäng kähku läbi. Eks
kraanajuhitööst on mul eeskujulik reaktsioon (ehkki sedagi
tööd sai pidevalt tahmasena
tehtud), jäid ju kõik ehitajad
tänu mulle ellu ja terveks.
Pühendan seekordse sissekande heale kolleegile miilitsast Arvo Päiksele, kes pildus
üksinda terve Kasekese kõrtsi
tühjaks, kui mingid poisikesed õiendama tulid. Oli ta ju
kõva džuudomeister ja kandis
musta vööd. Tahaksin ka selline olla – kahjuks visati mind
süsteemist ilma põhjuseta välja. Vahel kujutan ette, kuidas
venelasi kahte lehte loobiksin.

Meediapartner:
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EHITUS

KINO
CINAMON
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
31.08–5., 7.09 kell 17.50,
22.30; 6.09 kell 22.10 Annabelle: loomine

Alumiiniumkatuseredelite valmistamine. Tel 515 9155.

31.08–5., 7.09 kell 11.40; 6.09
kell 11.45, 14.45 Autod 3

Ehitus, katus, remont, viimistlus,
lammutustööd. Teeme üle Lõuna-Eesti. Tel 5858 6953.

31.08–5.09 kell 15.30, 20,
21.45; 6.09 kell 11.15, 19.50, 22;
7.09 kell 15.30, 20 Barry Seal:
Mees üle Ameerika

Ehitus- ja viimistlustööd (eraisik,
KÜ, firmad jms). Pikaajaline kogemus, töödele garantii, head hinnad!
Tel 510 0645.

6.09 kell 17.10 Dunkirk

Elektritööd. Tel 5609 3099.

6.09 kell 17.50 Emmede vaba
õhtu

Katuste ja puitfassaadide ehitusja remonditööd. Tel 515 7062.

31.–3.09 kell 13.40, 15;
4.–5.09 kell 13, 13.40, 15; 6.09
kell 10.45, 11.30, 15.30, 16.15;
7.09 kell 12.30, 13.40, 14.45
Emoji film

Seitsme õe saladus

31.08–7.09 kell 19.15 Kariibi mere piraadid: Salazari
kättemaks

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

31.08–7.09 kell 14.30 Kaunitar ja koletis

Kõik suuremad ja väiksemad
elektritööd! Pädevusega elektrik!
Tel 513 7844, www.elekter24.ee

31.08–7.09 kell 17.20 Kedi

Pottsepatööd. Tel 507 9037.

31.08–7.09 kell 19.40 Kiired ja
vihased 8

31.08–5.09 kell 14.30, 19.20;
6.09 kell 15.40; 7.09 kell 14,
18.40 Mässajad

Renoveerimis- ja ehitustööd:
vundamendid, seinad, katused,
fassaadid, piirdeaiad jne.
Tel 529 2146,
ourenoveh@gmail.com

31.08–5., 7.09 kell 21.30; 6.09
kell 12.30 Nurjatu vanaema

31.08–5.09 kell 12.30, 13.30,
16; 6.09 kell 10.30, 13.30; 7.09
kell 12, 13.30, 16 Paras pähkel
2
31.08–7.09 kell 20.30 Petetud
31.08–5., 7.09 kell 18.10; 6.09
kell 18.15 Rachel, mu piin
31.08–7.09 kell 17.30 Rannavalve
31.08–5.09 kell 16.45, 21.30;
6.09 kell 21.50; 7.09 kell 16.15
Seitsme õe saladus
31.08–5., 7.09 kell 13.50, 18;
6.09 kell 14 Tulbipalavik

Metsakinnistud (ka läbiraiutud),
põllumaa ja raieõigus. Metsakinnistute ost ka koos hoonetega,
hüpoteegiga, looduskaitsealadega ja kaasomandiga. Tel 523 4445.
Ostan maja Tartus või 3-4toal
korteri otse omanikult. Vahetusvariandid. Tel 553 9557.

Septikute paigaldus ja müük. Tel
5757 0202, erlend@eestiseptik.ee

31.08–5., 7.09 kell 20.20; 6.09
kell 13.40 Tume torn
31.08–5., 7.09 kell 22.10; 6.09
kell 22.30 Wind River
31.08 kell 12.45; 4.–5.09 kell
17.05; 7.09 kell 16.45 Eellinastus: Džungliässad

BIG BEN PUB
1.09 kell 21.30 Sada ja Seened
2.09 kell 21.30 Mode
8.09 kell 21.30 Raen Väikene
15.09 kell 21.30 Privil

Teeme ehitus-, remondi- ja
elektritöid üle Eesti. Tel 5683 5395,
Siseehitus@gmail.com
Teen torutöid. Tel 5333 2131.
Veo- ja tõsteteenus. Tel 507 9037.

MATERJAL

Korterid, majad, majaosad

7.09 kell 21.15 Salaseanss

22.09 kell 21.30 Hotshot

Müüa traatvõrgud,
loomavõrTartus ja maakonnas.
gud, aiapaneelid, aiapostid,
Aitame
kinnisvara
elektrikarjused. Tel 516 3671.

7.09 kell 21 Esilinastus: See

29.09 kell 21.30 Nedsaja Küla
Bänd

Müüa
tsaariaegsed
Meelis
Karu, telpunased
511 5949tellised (u Ene
400 Lina,
tk). Teltel
5554
5048365.
8379

KONTSERT
ANTONIUSE ÕU

16.09 kell 21.30 Fookus

Puitmaterjal Annikorus
PAULUSE KRIK

kuni -30%

müümisel ja üürimisel.

742 0240 • www.robinson.ee

KINNISVARA MÜÜK

31.08 kell 19 Tiia Tenno (orel)

31.08 kell 20 Shanon

10.09 kell 18 Pärdi päevad
2017: Tintinnabuli
TARTU LUMEPARK

1.09 kell 18 Liis Lemsalu Bänd
ja Metsatöll

ISETUMENEVAD KLAASID NÜÜD SAMAS HINNAS
TAVALISTE PRILLIKLAASIDEGA!

TARTU ÜLIÕPILASMAJA
20.09 kell 18 Songbattle

Tel 7 420 240
528 5880
www.robinson.ee

SEES
HELEDAD

ÜÜRILE ANDA
Rendime soodsalt välja ruumi (37
m²) Tartu kesklinnas kuni 40 inimesele koolitusteks, seminarideks
jt üritusteks. Tel 503 5599, info@
helisevsonum.ee

ÜÜRILE VÕTTA
1-toal korter. Tel 503 2345.
2-3-toal korter. Tel 5561 4114.

KOOLITUS

LINNARAAMATUKOGU
kuni 11.09 näitus Aasta tegijad
2017

3-toal korter Tartus (65,9 m², 4. k,
omanikult). Tel 5622 4802.

kuni 14.09 raamatunäitus John
Galsworthy 150

4-toal korter Annelinnas otse
omanikult. Tel 508 7226.

kuni 30.09 Evi Kauri maalinäitus Päeva valgel

UV kiirguse käes tumenevad ja kaitsevad Sinu silmi.
Siseruumides on kirkad nagu tavalised prilliklaasid.

TULE KÜLASTA MEID TARTUS

Raekoja pl. 1 • E-R 9-18, L 10-15 • tel 744 1279
Küüni 5b • E-R 10-19, L 10-15 • tel 748 4642

TALLINNAS
Estonia pst.1/3 • E-R 10-19 • tel.631 3773

kuni 15.09 Tartu lastekunstikooli näitus Lõputööd
kuni 16.09 raamatunäitus Lapsepõlve Kungla: vanemaid
Eesti laste- ja noorteraamatuid

Vanem maja Elvas Tiigi tn (krunt
1748 m²). Tel 5348 2777.

KINNISVARA OST
1-toal korter, kööktuba või vahetada krundi vastu Tartu lähedal.
Tel 5612 6628.

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU

2-toal korter Tartus. Raha olemas.
Tel 5596 5358.

kuni 14.09 akrüülmaalide näitus Värvid meie ümber

Krunt või remonti vajavad hooned Tartus. Tel 5889 1128.

Kvaliteetne puidugraanul ja
puitbrikett, kuivad pakitud küttepuud ja kütteklots Küttehallist.
Transport tasuta! Tel 5687 8223,
www.kuttehall.ee

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

OTSIN TÖÖD
Leiame koduabilise, lapsehoidja,
hooldaja. Tel 5340 2265,
www.pihel.ee pihel@pihel.ee

PAKUN TÖÖD
A-, BE-, C-, CE-kat, veokijuhtidele
ADR- ja ametikoolitus. Lõppastme- ja järelkoolitus. Tel 507 8230,
Kalda tee 30, www.sõiduõppe.ee,
soiduoppe@gmail.com
Alustab tööd erakunstikool lastele. Juhendaja Robert Suvi.
Tel 5660 1023.
Arvuti algkursused septembris ja
oktoobris. Hind 45 €. Täpsem info
tel 742 8000, www.nort.ee
Emajõe Keeltekool: uued kursused. Tel 740 4050, info@emajoe.ee,
www.emajoe.ee.

KÜTE

KÜTTEPUUD SOODSALT
toores lepp / kask
50 cm 29 € / 31 €
40 cm 31 € / 33 €
30 cm 34 € / 36 €

Tel 5681 6905
www.balticloghouses.ee

Kinnisvarateenused aastast 1997

Korterid, majad, majaosad
Tartus ja maakonnas.
2-toalineAitame
korterkinnisvara
Malmi 4 (üp 40,5
ja üürimisel.
m², ½, müümisel
ahiküte, rem
vajav, garaaž,
Kai8 Persidski,
5190
3394
majas
korterit, 52tel
500
€). KutseliGert Sirle
Suik,Uiga,
tel 515
37734198,
ne maakler
tel 526
786742
8085,
www.aadlivillakv.ee
0240
• www.robinson.ee

Tel 514 2173

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!

Talumaja Tartumaal. Pakkuge
julgelt! Võib olla hooldamata ja
remonti vajav. Tel 522 5495.

Abitöölisele viimistlusosakonda,
väljaõppe võimalus. Asukoht: Nõo.
Tel 528 3908, mati@wako.ee
DuNord pakub tööd kiirele ja sõbralikule teenindajale, toiduvalmistamist armastavale kokale ning
kohusetundlikule nõudepesijale.
Tel 517 6509, info@dunord.ee
Firma tegevuse laiendamise tõttu
pakub Arkaadia Puhastuse OÜ tööd
puhastusteenindajatele. Kerlin,
tel 5860 5770.
Haljasalade hooldusega tegelev firma pakub tööd niitjale,
koristajale. Tööpiirkond Tartu linn.
Tööpäeviti kl 9–16 tel 5342 4856.
Tel 5342 4856.
Metsaveo autojuhile. Tööpiirkond
Lõuna-Eesti. Tel 5331 0826.
Otsime hoidjat 1 a 4 k poisile Tähtveres paaril päeval nädalas pooleks
päevaks. Tel 516 7731.
Puitukse valmistajale.
Tel 508 7538, info@albero.ee
Tublile ja kohusetundlikule nõudepesijale-koristajale Tartu toitlustusettevõttes. Lisainfo saamiseks
helista tel 5918 1275.
Tublile ja kohusetundlikule puhastusteenindajale. Tel 5330 9233,
birgit@cleanpro.ee
Vajame oma meeskonda aedade
paigaldajat. Väljaõpe on kohapeal
ning tasu kokkuleppel.
Tel 5358 7412.

KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU
kuni 9.09 Karlova raamatukogu kunstiringi aasta ülevaatenäitus

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

Remonti vajav korter Tartus, vana
talukoht või metsamaa!
Tel 5917 3602, tartu@solo.ee

NÄITUS

VÄLJAS
TUMEDAD

LÕHUTUD KÜTTEPUUD
toores lepp / kask

OÜ Estest PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215.

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

31.08–5., 7.09 kell 11.30; 6.09
kell 12.45 Mina, supervaras

31.08–5.09 kell 15.40, 19.10,
22.20; 6.09 kell 22.20; 7.09 kell
18.50, 22.20 Palgamõrvari
ihukaitsja

Korstnate ehitus ja remont.
Tel 5624 0880,
marko.kukk.004@mail.ee

Maagia Kinnisvara ostab või aitab
müüa Teie kinnisvara.
Tel 5855 0720, maagiakv.ee

Ahju- ja katlapuud (50 cm, kuiv,
lepp, haab, kask). Tel 5301 1161.
Kaseküttepinnud pikad 3,0 ja
tükeldatud 50 cm, Tartumaal.
Tel 5662 5014.
Kuiv kaminapuu 30 cm, 40 l võrk,
kask, lepp, kuiv kaseklopp.
Tel 5596 3058.
Kuiv kaseklopp 28-29 cm, 40 l
võrk, 2 €, 60 l 2,5 €. Tel 5591 5281.
Kuiv kasepind 30, 40, 50 cm.
Vedu, tšekk. Tel 5594 7098.
Kuiv kask, lepp 30, 40, 50 cm,
laotud m³. Kaminapuu kask, lepp,
30 cm, 40 l võrk. Tel 557 6177.
Kuiv lepp võrgus 30 sm, 1,8 €;
kask 2 €; 30, 40, 50 sm, lepp, kask,
laotud koormad, väiksed kogused.
Tel 521 2015.
Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puit- ja turbabrikett,
küttegraanulid. Vedu tasuta.
Tel 523 8332, 433 3130.

Vajan kangapoodi müüjat.
Tel 506 4965.

RIIDED
Jõe butiigis joped, botased, laste
kummikud, naiste XXL riided.
Soola 10 (avaturg) Fb: Soola 10
Kaubapesas Sõpruse pst 8 müügil
kasutatud riided, käekotid, mänguasjad, linikud. E-R 10-18
Lastekaubad ja koolikotid Sõbra
keskuse 2. korrusel kuni -50%.
soiduoppe@gmail.com
Odavad rõivad, Kastani 121.
Müügil villased mantlid, fliisid,
retuusid, lasteriided, lambanahad jpm. E-R 10-18, L 10-15.

SÕIDUKID
Müü oma auto meile. Sobiva
tehingu puhul raha kohe kätte.
Tel 5823 2707.
Müüa Ford Focus (läbisõit 53 400
km, hästi hoitud). Tel 5344 5592.

REKLAAM
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Sõiduautode kokkuost. Väga
kiired tehingud! Raha kohe kätte.
Tel 553 3060, info@carus.ee

TERVIS
Seeniorid, tulge puhkama Toila
sanatooriumisse 29.10- 2.11. Tel
5806 0834, maiesiilivask@hot.ee

TEENUSED

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

TUTVUS
63 a naine Nõo vallast otsib rahulikku härrat autoga elamisse enda
juurde. Tel 5569 9574.

Kellassepp Annelinna keskuses.
Ehte-, prilli- ja kellaparandus.
Patareivahetus vaid 4 €!
Korstnapühkja Lõuna-Eestis, ka
maal. Ametlik akt. Redel kaasas. Tel
5191 6605, proov.proov@mail.ee

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

Kvaliteetne ja kiire õunamahla
pressimine Nõos. Tel 5686 0688,
veinitalu@gmail.com

Auto keretööd: taastamine,
ümberehitus, uued ja kasutatud
keredetailid. Garantii.
Tel 504 0334.
Boilerite puhastus, veemõõtjate
vahetus, san-tehnilised tööd.
Tel 5646 9025, 734 8044.
Estkolimine. Kolimisteenused ja
utiliseerimine Tartus ja üle Eesti.
Tel 5684 5888.

Aabitsad, piiblid, entsüklopeediad, dokumendid jne. Kõik
raamatud enne 1940 a.
Tel 5803 6752.

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

Kõige rohkem kuulutusi
soodsalt ja kiiresti!

.ee/kuulutus

alates 1 €

Santehnilised tööd. Likvideerin
ummistusi. WC-potid, boilerid,
valamud, kraanid, torud jne.
Tel 5621 7955.

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

Soodne veoteenus, transport,
kolimine Tartus ja Tartumaal. Tel
5895 7667, veotooinfo@gmail.com
Pakume puhastusteenust (diivanid, vaibad, aknad, madratsid) Tartus. Tel 517 3277, www.pesurid.ee

Tasuta vanametalli ja kodutehnika äravedu. Välja arvatud külmikud
ja telerid. Tel 5386 9008.
Tasuta vanametalli, kodutehnika,
elektroonika, vanapaberi, akude
äravedu. Veame ka prahti prügilasse (7 €/m³). Tel 5825 9300.
Teen torutöid. Tel 5333 2131.

FIE Raivo Kägo. Likvideerin ummistusi 24/7. Tel 521 4808.
Hekkide, viljapuude ja suurte/
ohtlike puude hooldus.
Tel 5699 9884, laur@puujuuksur.ee

Antikvariaat hindab ja ostab
raamatuid ja vanavara. Tasuta!
Kompanii 4, Tartu. Tel 5803 6752.

Muru niitmine, trimmerdamine,
riisumine, äravedu, metsatööd,
võsa ja puude lõikus Tartus ja
Tartumaal, Põlvas ja Põlvamaal, Jõgeval ja Jõgevamaal. Tel 5192 1698,
taavihaljastus@gmail.com
Ohtlike puude asjatundlik raie.
Hekkide lõikus jne. Töökogemust
15 a. Tel 553 7638, 2arboristi.ee

Pakun raamatupidamise teenust
alustavatele väikefirmadele, aitan
ka kodulehe valmistamisel. Hind
soodne! info@garnec.ee,
www.garnec.ee
Plastakende hooldus ja remont.
Tee oma aknad enne talve tulekut
korda! Tel 5698 1284.

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

Erinevate kollektsioonide ost mündid, märgid, fotod, õllepudelid, paberrahad jm! Tel 5649 5292.
Fotod, postkaardid, fotoalbumid,
dokumendid ja muud pisitrükised! Parim hind! Raha kohe!
Tel 5607 7449.
Hõbeda ja kulla ost! Ehted, mündid jne. Parim hind ja raha kohe
kätte! Tel 5607 7449.
Hõbedast lusikad, pitsid, ehted,
esemed jm. Kokkuostudest kuni
kaks korda parem hind!
Tel 5649 5292.
Igasugused vanad lauanõud, piima- ja kohvikannud, Langebraun
ja Lorup. Parim hind!
Tel 5649 5292.

Kann 30 €. Ka kõik muud vanad
esemed! Pakkuda võib kõike! Tulen
ise kohale! Tel 5607 7449.

Korstnapühkija Tartus, Tartumaal
ja Jõgevamaal. Akt. Tel 505 0040,
www.korstmar.ee

Printerid, toonerid, tindid. Müük
ja täitmine. Tartus Raekoja 13.
Tel 744 1100, futari.ee

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

Rakke- ja salvkaevude puhastamine, süvendamine, kaevamine
ja remont. Vajadusel ülemiste
rakete vahetamine. Tel 5638 1774.

Vedu ja kolimine, laadijad, prügitakso, utiliseerimine kaubikud,
furgoon. Parim hind!
Tel 5621 7955.

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

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

Vaas 20 €. Võib ka teist värvi!
Tulen ise kohale ja tasun kohe!
Tel 5803 6752.
Vanad fotod, fotoalbumid,
postkaardid, ka fotoaparaadid ja
objektiivid. Raha kohe!
Tel 5649 5292.
Vanad märgid, koolimärgid,
spordimärgid, medalid, ordenid!
Parim hind, raha kohe!
Tel 5649 5292.

Medalid ja märgid, mündid ja paberrahad, ehted ja hõbeesemed.
Alati parim hind! Tel 5607 7449.

Vanade lauanõude ost! Langebrraun ja Lorup! Kristallist nõud! Ka
hõbedast! Tel 5803 6752.

Merevaigust kaelakee ja teised
ehted! Tulen ise kohale ja tasun
hästi! Tel 5607 7449.

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

Vanavara, kulla ja hõbeda kokkuost! J. Kuperjanovi 62, Tartu.
Raha kohe kätte! Tel 5815 0312,
www.emiliaantiik.ee

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

Vanavara, pakkuda võib kõike.
Tel 513 2251.

Ostan veneaegseid ja vanemaid
tehnikaajakirju, raamatuid, rahasid, medaleid, ordeneid, rinnamärke, dokumente, postkaarte,
kellasid, portsigari, habemenuge,
taskunuge ja palju muud. Kõik
vana huvitab! Tel 5872 5458.
Plaanid kolida või said päranduseks korteri? Ostan üleliigse
vanakraami, raamatud!
Tel 5649 5292.
Portsigarid, uurid, sõled, mündid,
ehted jm – vanade hõbedast
esemete ost! Parim hind!
Tel 5649 5292.
Raamatud, aabitsad, piiblid,
dokumendid, diplomid jne! Ost
parima hinnaga, raha kohe!
Tel 5649 5292.

Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.
Veo- ja tõsteteenus. Greiferkopp,
kallur. Tel 507 9037.

Veneaegne või vanem lihvitud
merevaigust kollaste või kirjude
kuulidega kaelakee jm ehted.
Võib vajada ka parandamist. Alati
parim hind! Tel 5639 7329, Liina

VABA AEG

Raamatud, ehted, vanavara.
Pakkuda võib kõiki esivanematest
jäänud asju! Parim hind!
Tel 5649 5292.
Rahvariided ja muud vanad käsitöö esemed! Tikandid, laudlinad
jne enne 1940. Tel 5607 7449.
Setu ehted - sõlg (kuni 500 €), ketid, müntidest ehted jm! Ka muud
sõled ja ehted! Tel 5649 5292.
Sõjaväe, kaitseliidu märgid, medalid, raamatud, täägid, kiivrid,
mõõgad jm! Raha kohe!
Tel 5649 5292.

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

Pressin õunamahla.
Tel 5353 4624.

Korstnapitside, moodulkorstnate
ehitus. Tel 5557 9399,
www.korstnaproff.ee

Kunsti ost! Maalid, graafika,
skulptuurid jne. Parimad hinnad ja
raha kohe! Tel 5803 6752.

Sõled, prossid, ehted, merevaik,
kullast kellad ja ehted, ka hambakuld. Raha kohe! Tel 5649 5292.

Pottsepatööd. Tel 507 9037.

Kaubaveod ja kolimisteenused töötame iga päev. Tel 522 5196.

Kunsti ost - maalid, graafika,
ikoonid, skulptuurid, pronksist
kujud jm! Parim hind!
Tel 5649 5292.

Kaardid ennustavad, 24 h.
Tel 900 1727, ennustus.ee
Lauatennis Tamme koolis ja Visa
spordihallis. Tel 557 7677.

Sõled ja muud vanad ehted! Ka
nõukaaegsed hõbedast ja kullast
ehted! Tel 5803 6752.

Täiskõrge kaubikuga. Hinnad
soodsad. Töötan iga päev.
Tel 502 2116.

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

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

Koolimärgid 20 €/tk. Ka muud
märgid ja medalid. Ka kollektsioonid! Parim hind! Tel 5803 6752.

Nõukaaegsed kujud ja skulpruurid, ARSi ja KFK ehted, kunst, hõbeehted, märgid. Tel 5803 6752.

Fekaalivedu ja imbsüsteemi tühjendus, ka laupäeval, pühapäeval.
24 h. Tel 5340 2060.

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

Rulaator (saab liikuda toas ja õues),
pliidi- ja ahjutarvikud soodsalt.
Tel 5692 3544.

Kauplus Inderlin ostab raamatuid
ja muud vanavara! Uuri hindu
enne, kui müüd! Tel 5803 6752.

OST

Rohkem infot prügitakso.ee.
Tel 53 700 700.

HAUAPIIRDED VAASID PINGID

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

Rendime tekstiilipesurit ja aurupesurit Tartus. Tasuta transport
Tartu piires! Tel 517 3277,
www.pesurid.ee

Kõik ehitustööd vundamendist
katuseni. Materjalid, transport,
paigaldus, garantii. Tel 5820 2040.

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

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

MÜÜK
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Täisnahkköites ENE (ARS-i köites). Maksan kuni 500 €! Raha kohe
kätte! Tel 5649 5292.

BUSSI RENT alates 50€ päev

Citroen Jumper (2014) • 9 kohta • püsikiirushoidja
diisel, 110 kW, raadio-CD, USB,
AUX, konditsioneer, istmed reguleeritavad, kõrge, mahukas

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

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

Neljapäev, 31. august 2017

LÕUNA-EESTI SUURIM KOHVIKESKUS

KAFO NÜÜD AVATUD!
Otse Tartu südames - Ülikooli 4. Avatud E-R 9-18, L 10-16 +372 651 8288 www.kafo.ee

