Jeesus Kristus.
Jarno Laur
TPM, 20. september

Neljapäev, 21. september 2017 • nr 32 (441) • Tiraaž 20 400 • www.tartuekspress.ee

VAD
KÕIK E SS EE RU
R
P ROG LAASI D
IK
PR ILL

%
0
5
-

RAAMIDEST KAUGEMALE

(kommentaar Reformierakonna 41% toetusele)

Ühed prillid...
Prilliklaasid, mis teevad elu päriselt mugavaks –
vaata nii kaugelt, lähedalt kui keskdistantsilt.

...LUGEMISEKS
...ARVUTIGA TÖÖTAMISEKS
...TELEVIISORI VAATAMISEKS
...AUTO JUHTIMISEKS ...

Tallinna kesklinnas

Lasnamäe Tervisekeskuses

Nurmenuku Kaubanduskeskuses

Nautica Keskuses

Kampaaniainfo

Tartu kesklinnas

Pärnu kesklinnas

Viljandi Tervisekeskuses

SA Viljandi Haiglas

Tapal

Tallinn, Tartu mnt 6
+372 661 2106
Tartu, Rüütli 1
+372 740 0900

Tallinn, Punane 61
+372 635 2547

Pärnu, Hommiku 13
+372 443 1369

Tallinn, Õismäe tee 1b
+372 655 0940
Viljandi, Turu 8/10
+372 433 3593

RUUKKI KIVIPROFIILIGA

KATUSE ALUSKATE

TASUTA

Tellides enne 1. oktoobrit
Ruukkist või Ruukki Partnerilt kivimustriga
teraskatuse, anname vajaliku hulga katuse
aluskatet kaasa!

Näiteks 150
katus

m2

= kuni 330 €
väärtuses aluskatet

Kiirusta! ruukki.ee/kampaania

Loe katuse aluskatetest ruukki.ee/aluskate
Tutvu kampaaniatingimustega ruukki.ee

Tallinn, Lootsi 7
Avame 18. oktoobril
Viljandi, Pärna tee 3
+372 434 5480

opti.ee
Tapa, Pikk 7
+372 325 5383
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Õllemuuseum laieneb
OSSINOVSKI KIUSTE
A. Le Coqi õllemuuseumi
juurdeehitusena valminud väravahoone trotsib
üleüldist vägijookide
demoniseerimist.

pakutakse vihmavarje, saunaaluseid ja võtmehoidjaid.
Esindatud on ka metalsed
joogihoidjad ning meeleolukad postrid. Joodava poole
pealt pakutakse sadat erinevat rüübet.

Värskelt rajatud pääsla täidab ettevõtte esindushoone
funktsiooni. Välja on pandud
lai valik tootesortimenti ning
soetada saab meenekingitusi.

Mõdu ei meki

Unikaalne väljanäitus
Ettevõtte juht Tarmo Noop
kinnitas, et Baltikumis on nii
põhjalik muuseum ainulaadne. Sakul on vastu panna vaid
kabinetilaadne näitus. Samal
ajal paistab Tartu silma läbi
viie korruse laiuva mälestushoonega. Eramuuseumide seas
hoiab ta kõrget kohta, kuna
aastas väisab asutust üle kümne tuhande huvilise. Muuseumit juhatab õlletehasega juba
41 aastat seotud olnud Mart
Haldma. Näitusesaalide pealikuna tegutseb mees viimased
neli aastat.
Vaatamata terviseministri
Jevgeni Ossinovski karskele
poliitikale leidis humalavee
tootja olevat õige aja pisikeseks
laienemiseks. Haldma toonitas, et ei laiendatud tootmist,
vaid just kultuurilist poolt.
„Praegu impordime 40% õllest
lõunanaabritele, kust see sõidutatakse tagasi kodumaale.
Mul on Ülenurmes üks tuttav
ja seal käib keegi kogukonnast
igal nädalal Lätis soodsa alkoholi järel.“
Midagi tulutoovat riigile

Õllekuningas Tarmo Noobi toodang saabub üha enam tartlase lauale suure ringiga –
ikka Läti kaudu. 
STEN SANG
ega rahva tervisele Haldma
siin ei tähelda. Sel aastal on
lahja alkoholi aktsiisi kergitatud kahel korral ja võrreldes
möödunud aastaga on vaid
maksulaekumine 20 miljonit
väiksem.

Muuseumijuht Mart Haldma näitab vana ja uue hoonestuse kokkusaamist.

Tootevalik uueneb
Tartu tehas on Maarjamaal
turuliider 41 protsendiga.
Järgneb Saku 37 protsendiga
ja Viru hammustada jääb viis
protsenti rammusast pirukast.
Private label’i ehk kaupluse
oma nimega jookide turuosa
kümmet protsenti ei loe asutused oma brändijaotuse sisse.
Õhkujäänud vähese osa täidab
import ning väiketootjate joogikraam.
Rääkides väheke tervisesõbralikumast alkoholivabast õllest on aga Noobil suur uudis

teatada. Nimelt esitleti teisipäeval uut Hop Schnapsi, mis
valmis just alkoholivaba õlle
jääkproduktist. 38kraadine
märjuke on valminud humala
baasil. Kui teda veel kolm aastat tammevaadis hoida, saab
vedelikku juba uhkelt viskiks
nimetada. Hetkel on uuele
napsule lähim vaste Itaalias

Tartu Ülikooli Hambaarstiteaduse instituut
pakub võimalust soodustusega hambaraviks
III kursuse üliõpilaste juures
sügissemestri jooksul.
Ravi on tasuta, lisanduda võib tasu
röntgenülesvõtte eest.

käe-, jala- ja rinnaproteesid

käele, jalale, seljale valmistamine ja individuaalne kohandamine

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)

STEN SANG

Hea noor tööotsija vanuses 16-29!*
pakub TASUTA praktilist KOOLITUST

Registreerimine ja täpsem info E ja N tel 731 9857 kl 8-12
aadressil Raekoja plats 6-219.
NB! Vastuvõtuaegade arv on piiratud.

SOODNE RENDIBUSS
individuaalsed, kohaldatavad, sporditallatoed

ja Kreekas valmiv grappa. Tavapoodi uut märjukest kohe
müüki ei paisata ning esialgu
saavad fännid end kostitada
vaid tehasepoes pakutava partiiga.
Värske esindushoone pakub külastajatele üle paarisaja meene, kus annavad
tooni särgid ja klaasid. Veel

A1000 Marketi saabumine
Tartusse meie oma õlletehast
ei heiduta. „Nende enda Läti
pood on Eestis asuvate A1000
kaupluste suurim konkurent,“
lisas Noop muiates. Isiklikult
pole ta Kaupmehe hulgilao ja
vangla naabruses asuvat imepoodi veel külastama jõudnud. Küll on kohal käinud
tehase tegelinskid, kes hindadele kalkuleeriva pilgu peale
heitsid.
Õlletehase toodangust moodustab humalavesi vaid 40
protsenti. Ülejäänud toodangu alla kuuluvad long drink’id,
siidrid, mahl, vesi, karastusjoogid ja energiajoogid. Uute
toodete koha pealt üllatas
tegijad BCAA spordijoogi soe
vastuvõtt. Sama hästi on läinud üsna värskel Hullu Õuna
limonaadil.
Värskeid maitseid paisatakse
aasta jooksul turule igas kategoorias paar tükki. Jälgitakse
menukust ja vaeslapse ossa
jääjad roogib tootja sortimendist välja. Üks hullemaid prohmakaid saabus mõdu turule
toomise hetkel. See imeline janukustutaja lihtsalt ei leidnud
eestlaste soosingut.

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

Tartu Rendibuss

„Kuidas jõuda oma unistuste töökohani“,

kus saad teada rohkem enda võimaluste ja tööturu kohta
ning julgust teha häid valikuid. Koolituse (kokku 130 h) osad on:

1. Ettevalmistus tööotsinguks, 41h, 4. Karjääritee planeerimine, 16h
2. Töövestlus, videotreeningu meetod, 19h 5. Arvuti tööotsingul, 8h
6. Tööklubi, 30h
3. Tööõigus, 16h
Koolitusele järgneb tööpraktika sobivas ettevõttes, samuti võimalus minna
erialasele kursusele ja saada tasuta nõustamist (psühholoogiline, karjääri-,
sõltuvus-, tööõigus- ja võlanõustamine). Koolitus on TASUTA.
Transpordikulud kompenseeritakse, koolitusel on tasuta toitlustamine.
Vajalik on REGISTREERUMINE enne infotundi, mis toimub 27.09.2017
kl 13, kontakt 511 8793 või margit.tago@jmk.ee
Asukoht: Tartus Lutsu 14a, II korrusel,
Avatud Hariduse Liidu ruumides.
Vaata ka www.jmk.ee
Tegevusi toetab Euroopa Sotsiaalfond ja
Tartu Linnavalitsus.
*oodatud on noored,
kes ei ole omandanud kõrgharidust

KEEVITUSTEENUS
• malm
• alumiinium
• roostevaba
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LUGEJA KIRI

Võib-olla sooviks venekeelne publikki Von Krahli jõuliste ja füüsiliselt atraktiivsete
noorte meeste sooritusest osa saada. 
FESTIVAL DRAAMA

Rikutud karjäär
10. augusti ja 24. augusti
Tartu Ekspressis ilmunud
lood minu pedofiiliasüüdistustest ja võõra korteri
hõivamisest Laial tänaval
on mu väljavaateid tööturul kõvasti kahjustanud.
Nüüd jagavad kõik inimesed Facebookis minu
nime ja pilti – aitab naljast!
Meil kasuema Niina Rätsepaga on omavahelistes
suhetes kõik korras ja seda
kinnitab ka linna sotsiaal
osakond, kes on meil külas
käinud. Mingit ähvardamist siin ei toimu ja tuleks
see kõigile lugejatele selgeks teha. Kellel meie suhtes mingit ütlemist on,
pöörduge edaspidi politseisse, mitte ajakirjandusse. Minu kriminaalhooldaja on täielikult minu
poolt: miski ei õigusta teise inimese vägistajaks või
pedofiiliks nimetamist.
Peale minu ei hoolitse
Niina eest mitte keegi, kuigi ta vajab pidevat abi. Kui
midagi juhtub, olen mina
ainuke, kes reageerida
suudab. Tütar elab ju 30
kilomeetri kaugusel ja tal
on oma perega tegemist.
Mina kutsun emale pidevalt kiirabi – kui ma oleksin
selline jätis, nagu ajalehes
kirjutatakse, võiksin ta
ju lihtsalt pikalt saata. Ja
mina olen pedofiil?
Niina suhtub ka minusse juba kui elukaaslasse ja
saadab igale poole, kuhu
tarvis. Kuidas saab siis öelda, et ma võõras korteris
elan? Oma sugulased ju temast ei hooli. Mina ei jõua
enam töölgi käia, pean pidevalt Niina järele vaatama.
Heal juhul saan peldikus
kähku ära käia. Ka neid toiminguid tuleb minu abiga
ajada, mis just eriti meeldiv
ei ole, lisaks vedasin vanaproua saunagi.
Jevgeni Golovan
aus lastesõber
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LAUSEGA
Kangerti tagasitulek

Kõne korda

Profirattur Tanel Kangert,
kes mäletatavasti kukkus kevadel Giro d’Italial rängalt ja
vigastas tõsiselt vasaku käe
küünarnukki, teeb esimese
võistluse 24. septembril peetaval Tartu rattamaratonil.

Riia 24 avas uksed logopeedilise teraapia keskus Kõnekoda, mis pakub logopeedilist teenust nii lastele kui ka
täiskasvanutele.

2,2

Erilistele lastele suunatud
Maarja kool sai uueks õppeaastaks värskema kivikatuse,
katuse parandamiseks kulus
70 liitrit puhastusvahendit ja
umbes 250 liitrit kvaliteetset
Soomes toodetud katusevärvi.

Katus peal

korda väiksemaks hindas
värske üleeuroopaline uuring Tartu korruptsiooniriski
Tallinnast, selles vallas Maarjamaa riskantseimast omavalitsusest.

Põder teel

Vene teatrisõber
õppigu riigikeelt?
Teatriliit kritiseerib
ülemöödunud nädalal
peetud Draama festivali
venekeelse sünkroontõlke puudumise pärast,
kuid korraldajate arvates
ei oleks see ära tasunud.
Teatriliidu esimehe Ain Lutsepa sõnul on rahvusvahelise
publikuga festivalil üldiselt
kombeks tagada sünkroontõlge. „Kui etenduse arusaadavus
valmistab probleeme ning inglis- ja venekeelset tõlget vajab
piisav hulk inimesi, tuleks see
organiseerida,“ sõnas Lutsepp.
Ta lisas, et see on elementaarne nüanss, mis kuulub festivalikultuuri juurde.

10 000 eurot säästu
Draama tegevjuhi Maarja
Männi sõnade kohaselt ei olnud etendustel venekeelset
sünkroontõlget, sest nende
publiku seas puudus piisav
hulk vene kogukonna inimesi,
et see ära tasuks. Ta märkis, et
tõlke tellimine on lihtsalt liiga
kallis. „Me ootame alati vene
auditooriumi ning ma usun,
et Eestis elavad venelased
saavad väga hästi vaadata ka

eestikeelset teatrit,“ sedastas
Mänd. Sarnast tõlget ei ole ka
eelnevatel Draama festivalidel
olnud.
Selleaastase festivali eelarve
oli 188 000 eurot, millest 76
protsenti moodustasid sihttoetused. Kohaliku tõlkebüroo
Muupel projektijuhi Jane Mürgi hinnangul oleks vene sünkroontõlge Draamale koos tehnika rendiga maksma läinud
umbes 8000 - 12 000 eurot.

Iga kolmas venelane

Hartmani sõnul on kindlasti kahetsusväärne, kui Eestis
toimuvate kultuurisündmuste korraldamisel erinevate
kogukondadega arvestatud
pole. „Antud ürituse puhul
me siiski korraldajatele ettekirjutust programmi ega
ka korralduse kohta teha ei
saa, aga on võimalus see teema kultuuriministeeriumi ja
meie partneritega tõstatada
ning teen seda kindlasti,“ ütles Hartman. Tema väitel on
oluline sellistele teemadele
kogu ühiskonnas rohkem tähelepanu pöörata.
2016. aastal teatriliidu tellitud Turu-uuringute publiku-uuringus selgus, et 31,7

Vene teatri direktori Tõnu
Lensmendi sõnul on tegu ikkagi Eesti teatri festivaliga,
mistõttu ei näe ta tõlke puudumises probleemi. „Sünkroontõlget pole
k u n a g i ol nud , Ma usun, et Eestis elavad veaga viimasel ajal
on teatrid haka- nelased saavad väga hästi vaanud sellega vaik- data ka eestikeelset teatrit.
selt tegelem a ,“
lausus Lensment. Ta tõdes, protsenti teatrikülastajatest
et venekeelsed inimesed, kes on mitte-eestlased ning seltunnevad selle festivali vastu lest tulenevalt võib venekeelset
huvi, üldjuhul valdavad eesti auditooriumi arvestatavaks
pidada. Mullu külastati kokku
keelt.
Ku lt uu r i m i n i s teer iu m i Eesti teatrietendusi üle miljoni
kultuurilise mitmekesisu- korra.
se osakonna juhataja Piret
HENRY-LAUR ALLIK

5. septembril kell 5.46 juhtus
Nõo vallas Nõgiaru külas liiklusõnnetus sõiduauto ja põdra vahel. Autost kühvelraamiga välja toodud daam
toimetati haiglasse, põder
loomade Valhallasse.

ASN suges Ekspressi

Kellu jõuab Varikule

Avaliku Sõna Nõukogu võttis
taunida Tartu Ekspressi kirjutisi „Parkimisheitlus pööras
koolipere võtmeisikud tülli“
(15.06.17) ja „Lugeja kiri: Alatu laim“ (03.08.17): „Puudub
selline avalik huvi, mis õigustaks ulatuslikku privaatsuse
riivet.“

Linn jätkab koolivõrgu
korrastamist Variku kooli remondiga, mille projekti
heakskiitmisel saab Tartu riigilt toetust 3,4 miljonit eurot,
linna omaosalus on 5,9 miljonit.

Planeering paigas

Prillid paljulapselistele

Kinnituse sai värske linna
üldplaneering, mis tõstab
Tartut esile kui avatud ja rahvusvahelist „tarkade“ töökohtadega ülikoolilinna, mis
on koos naabervaldadega
kujunenud ühtseks ja sidusaks linnaregiooniks.

SÄHVATUS

Heategevusfondi „Silmad
on südame aken“ raames
said prillid esimesed noored
Lõuna-Eestist: Tõllistest pärit üheksalapselise Kõvaskite
pere liikmed 16-aastane Merili ja 15- aastane Taivo.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

TÕELINE NAINE: südantsoojendav on bussipeatuses
näha nutitelefonidesse kivistunud pilkude asemel
ajakirjandust 1980ndatest. 
KAUR PAVES

Rännakud. Maarjamaa laulud
VANEMUISE TEATRI JA SÕLTUMATU TANTSU LAVA KOOSTÖÖPROJEKT EV100 TEATRISARJA SAJANDI LUGU RAAMES
TEKSTI AUTOR JA LAVASTAJA TIIT PALU — HELILOOJA KARA-LIS COVERDALE
KOREOGRAAF RUSLAN STEPANOV — LAVASTUSDRAMATURG DEIVI TUPPITS — KOSTÜÜMIKUNSTNIK MARE TOMMINGAS
LAVAKUJUNDUSE AUTOR SILVER VAHTRE — VALGUSKUNSTNIK MARGUS VAIGUR — VIDEOKUNSTNIK CARMEN SELJAMAA
ESIETENDUS 29.09 VANEMUISE TEATRIS
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Palametsa
pajatused

Festival seob kauge ja kättesaamatu teaduse
igapäevaeluliste olukordadega. 
AHHAA

435.

Tartu näitab
teadlastele teed
12. korda peetav Baltikumi suurim teadust populariseerivate sündmuste
sari Teadlaste Öö on küll
valgunud üle Eesti, ent
peakorraldaja au kuulub
endiselt Ahhaa keskusele.
Tänavuse festivali raames
toimub üle 900 sündmuse
enam kui 40 Eestimaa paigas,
ent kõige magusamad palad
ampsab jätkuvalt Taaralinn.
Tähtürituseks peavad korraldajad õuekino – 25.-28. septembril linastuvad parimad
filmid otse teaduskeskuse tagahoovis. „Sõida kinno auto
või jalgrattaga - või sea ennast
sisse mugavatesse furgoon-filmisaalidesse,“ soovitas kommunikatsioonijuht Mathis
Bogens.

Katsejänes ravimitele
Avapaugu annab esmaspäeval igati temaatiline linateos
„Tell Me How I Die“. Kui grupp
tudengeid otsustab hakata uue
ravimi katsealusteks, võtab
nende elu ootamatu pöörde.
Ravimi mõjul tekivad noortele
nägemused selle kohta, kuidas
nad oma elu kaotavad ja näge-

mused muutuvad omakorda
reaalsuseks. Loole lisab veelgi
salapära üks kunagine ravimikatsejänes, kes alustab inimjahti ning kes on kõigist teistest alati ühe sammu võrra ees.
Mahuka festivali kõige armsama ja lastesõbralikuma üritusena tuleb taas areenile Kaisuloomahaigla. 25. septembril
ühendavad selle nimel jõud
Ahhaa, Apotheka, kliinikumi
lastekliinik, arstitudengid ja
Suukool.
„Tutvume mängu kaudu
lähemalt arstide tööga ning
loodetavasti suudame veenda
kõiki pisikesi ja ehk ka natuke suuremaid külastajaid
selles, et arste ei ole vaja karta,“ lubas Bogens. „Võta kaasa
oma kaisuloom, räägi meile,
mis sinu lemmikut vaevab
ning me proovime ta terveks
ravida.“
Kolmanda tähena täidab
kõige sädemeterikkama peo
rolli traditsiooniline Robolahing. 28. septembril asuvad
Raadi lennuangaaris omavahel
lahingusse 18 võitlusrobotit.
Neil kõigil on missioon oma
vastased areenil kolme minutiga kahjutuks teha ning tõestada oma võitmatust nii publiku

kui ka žürii ees. Robomadinad
toimuvad kahes kaalukategoorias: 0-25 kg ja 25-50 kg.

Terasemate pidu
Kui aga lugejal juhtub olema
teadmisi seaduspäradest või
nähtustest, mõtteid, kuidas
neid võiks esemeliste leiutiste
kaudu seletada, oskusi teostamiseks, või vajadus ühe sellise
objekti järele, siis oleks paslik
end registreerida reedesele häkatonile „Garage48 elamused
ja ekspositsioonid“. Spark Makerlab ja Garage48 koostöös
Ahhaaga loovad üheks nädalavahetuseks kõik võimalused,
et terased tudengid, ärksad
keskkooliõpilased ja ka ametis
spetsialistid saaksid valmistada prototüüpe, mis aitaksid
teadus- ja hariduskeskustel,
sealhulgas muuseumidel ja
koolidel pakkuda avastamisrõõmu erinevas eas inimestele.
„Kohapeal on kasutada tööriistad ja materjalid, endal tuleb vaid heas tujus kohale tulla,
parimad mõtted kaasa võtta
ning olla valmis reedest kuni
pühapäeva õhtuni kestvaks
ideede realiseerimise maratoniks,“ kinnitas Bogens.
KAUR PAVES

21 aastat kvaliteeti

NÜÜD JÄLLE
ASSA lukurasv

Assa luku- ja lingikeelt tuleb määrida
külgedelt ASSA Lukurasvaga vähemalt
kord aastas, tiheda kasutamise korral
ja korrosiooniohtlikus keskkonnas
aga sagedamini.

10,40 €
15,00 €

Asume Lõunakeskuses
(Liuvälja ja Myfitnessi naabruses)

www.palmett.eu

VÕIMALIK!

Kollane
Mõõt 660x140
Köie diameeter 10 mm

Vali, kas
klaasid või raam
POOLE
HINNAGA!
TARTUS:
Raekoja pl. 1, E-R 9-18, L 10-15, tel 744 1279. TALLINNAS:
Küüni 5b, E-R 10-19, L 10-15, tel 748 4642.
Estonia pst.1/3, E-R 10-19, tel.631 3773.

SPORT
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Sepa tribüün avaneb
ROOSA JALGPALLIGA
Sel laupäeval, 23. septembril, õnnistab jalgpalliklubi Tammeka
koguperefestivaliga
sisse vastvalminud
Sepa staadioni tribüüni.
Keskpäevast alates peaks
erisuguseid kaasalöömisvõimalusi leiduma
igas vanuses huvilistele.
Tänavuse peo põhirõhk on
heategevusel. Ühelt poolt tänab ja tunnustab klubi neid,
kes tribüünihoone rajamisele
õla alla panid. Teisalt kutsub
„Roosa jalgpalli“ programmi
raames külastajaid üles toetama vähiravifondi. Oma panuse
saab panna nii iga-loos-võidab
lotopileteid soetades, jalkasärkide oksjonil pakkumisi tehes
kui ka tublide tammekalaste
küpsetisi ostes.
„Pidulik avamishetk on planeeritud kella 13ks,“ tutvustas
päevakava üks klubi eestvedajatest Kalle Paas. „Lapsi ootab mängude ala. Emad-isad
saavad löögiteravust testida
penaltiturniiril. Peame kasutatud jalkavarustuse turgu.
Toimub heategevuslik patside
punumine. Tammeka naiskonna ja Karl Johan Pechteri

Tammeka Sepa staadioni tribüün – katus juba peal, seinalaudist paigaldatakse. laupäevaks saab valmis. 
JK TAMMEKA

autogrammi- ja fännifotode
alalt saab kuulsusesära pisut
koju kaasagi viia.“
Muusikaga kosutab spordisõpru Andrei Zevakin ning
kell 16 kõlab avavile naiskonna
heategevuslikul liigamängul
„Roosa jalgpall“.

Pirukad joonele
Koostöös Tartu COOP Konsumite ja Maksimarketitega
valitakse festivali käigus välja
ka Tartu JK Tammeka ametlik
küpsetis. Paasi sõnul sündis
konkursi idee kogukondlikust

Kambja
hoiu-laenuühistu

Juba 25. aastat teiega

Eesti vanim Hoiu-Laenuühistu pakub oma liikmetele
laene ja hoiuseid kommertspankadest
paremate tingimustega.
» Hoiused oma liikmetele
aasta intressiga kuni 6%
» Laenud oma liikmetele
» Sularahas maksete
teenus

Kesk tn 2, Kambja 62034
E - R 8 – 17
Tel 5340 4980, 741 6237
info@hly.ee
www.hly.ee

isetekkelisest küpsetusinnust.
„Meie inimesed küpsetavad
klubi üritustele, nagu pere- ja
mängupäevad igasuguseid
kooke ja pirukaid. Sel aastal
mõtlesime, et miks mitte pakkuda ka võistluspinget ning
kuulutada välja Tammeka
ametliku küpsetise konkurss.“
Ametliku võidutöö valib välja viieliikmeline žürii, kuhu
kuuluvad esindusmeeskonna ja Eesti U21 koondise väravavaht Karl Johan Pechter,
Tammeka naiskonna kaitsja
Tiina Tasa, Tammeka 2007 Si-

nine grupi jalgpallur Kristofer
Sahtel, 2009 Valge grupi ema
Mirjam Esperk ja esimehena
Kvartali COOP Maksimarketi
peakokk Jaanus Jõeorg.
Oma pirukaga võib platsi tulla sisuliselt igaüks. Vahet pole,
kas hõrgutise põues peidab end
soolane või magus, metsa- või
koduaiakraam. Silmas tasuks
vaid pidada, et pirukas peab
hea mekkima nii soojast kui ka
külmast peast ning seda oleks
mugav väljaku kõrval vutivaatamise saateks nosida.
RASMUS REKAND
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Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel.
Meelis Karu, tel 511 5949
Ene Lina, tel 504 8379
742
0240 • www.robinson.ee
Neljapäev,
21. september 2017

VABA AEG

KINO
CINAMON

Kingsman: Kuldne ring

LÕHUTUD KÜTTEPUUD
toores lepp / kask

EHITUS

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
22.–26., 28.09 kell 12.20;
27.09 kell 18.10 Armastusest.
Ainult täiskasvanutele

Aukude puurimine postvundamentidele (palkmaja, terass).
Tel 509 3454,
www.vahvameeskond.ee.

27.09 kell 12.40 Autod 3
27.09 kell 19.40 Barry Seal:
Mees üle Ameerika

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

27.09 kell 11.15 Džungliässad.
Film
22.–26.09 kell 11.30, 15.40;
27.09 kell 13, 14.40; 28.09 kell
11.30 Emoji film
22.–26.09 kell 19.50; 27.09
kell 16.30 Imelaps
22.–26., 28.09 kell 13.45, 16.30,
19.40, 22.30; 27.09 kell 13.15, 19
Kingsman: Kuldne ring
22.–26.09 kell 12.45, 13.30, 15,
17.40; 27.09 kell 10.45, 11.40,
12.30; 28.09 kell 12.45, 13.30,
16.15 Lego® Ninjago film

22.–26.09 kell 19.20, 21.50;
27.09 kell 16.15, 19.10, 22.10;
28.09 kell 19.20, 22.35 See
22.–26., 28.09 kell 16.45;
27.09 kell 13.50 Seitsme õe
saladus
28.09 kell 20.20 Tagasi kodus
22.–26.09 kell 22.25; 27.09
kell 22.35; 28.09 kell 22.20
Treenitud tapma

27.09 kell 20.40 Madame

27.09 kell 20.20 Tulbipalavik

22.–26.09 kell 15.30, 17.15,
20.15, 22; 27.09 kell 16.45,
22.30; 28.09 kell 15.30, 17.15,
22 Minu näoga onu

22.–26., 28.09 kell 13, 18;
27.09 kell 16, 21.50 Victoria ja
Abdul

22.–26., 28.09 kell 14.30,
22.10; 27.09 kell 18.35 Mässaja
rukkis
27.09 kell 11 Nukatuka metsarahvas

28.09 kell 19 Erilinastus:
Londoni Kuninglik Ooper:
Võluflööt

KONTSERT
16TEIST KANNU

27.09 kell 14.50 Nurjatu vanaema

22.09 kell 22 Elumees

22.–28.09 kell 17.15 Palgamõrvari ihukaitsja

BIG BEN PUB

22.–26., 28.09 kell 11.45;
27.09 kell 10.30, 15 Paras
pähkel 2
22.–26., 28.09 kell 19.10;
27.09 kell 21.45 Ruut

29.09 kell 21.30 Nedsaja Küla
Bänd
30.09 kell 21.30 Svips
EESTI RAHVA MUUSEUM
22.09 kell 19 Stig Rästa

GENIALISTIDE KLUBI
30.09 kell 21 Mang Ont plaadi
Võhk esitlus

Ehitus, katus, remont, viimistlus,
lammutustööd. Teeme üle Lõuna-Eesti. Tel 5858 6953.
Elektritööd. Tel 5609 3099.

1-toal korter Tartus Karlovas (5/5,
kivimaja, soodsad ülalpidamiskulud). Tel 557 3440.

Korterid,
majad,(65,9
majaosad
3-toal
korter Tartus
m², 4. k,
Tartus
maakonnas.
omanikult).
Telja5622
4802.
Aitame kinnisvara

Metsakinnistud (ka läbiraiutud),
põllumaa ja raieõigus. Metsakinnistute ost ka koos hoonetega,
hüpoteegiga, looduskaitsealadega ja kaasomandiga. Tel 523 4445.

28.09 kell 21.30 Raen Väikene
30.09 kell 21.30 Fookus
TAMMELINNA
RAAMATUKOGU

Ostan kinnisvara kiirmüügi hinnaga. Tel 5620 4096,
megara@hot.ee
OÜ Estest PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215.
Katuseredelite valmistamine.
Tel 515 9155.

Kuiv lepp 30 sm 40 l võrk 1,9 €;
kask 2,1 €, lepp 40, 50 sm. Laotud
koorem, väiksed kogused, vedu
tasuta. Tel 521 2015.

TARTU ÜLIKOOLI AULA
25.09 kell 17 Florian Kitt (tšello, Austria) ja Harald Ossberger (klaver, Austria)
TUBINA SAAL

VANEMUISE
KONTSERDIMAJA
23.09 kell 19 Eesti riiklik
sümfooniaorkester ja Annely
Peebo (metsosopran)

Katusetööd, fassaaditööd, vundamentide remont ja soojustamine, vihmaveesüsteemid.
Tel 5649 4929.
Katuste ja puitfassaadide ehitusja remonditööd. Tel 515 7062.

NÄITUS
KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU

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

kuni 30.09 Evi Kauri maalinäitus Päeva valgel

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

LINNARAAMATUKOGU
kuni 13.10 mangade näitus
Joonistatud maailmad

Liiv, kruus, killustik (veoga).
Tel 510 0451.

Perekond ostab suurema krundiga maja Tartus või selle lähiümbruses. Võib vajada remonti ning omanik võib sisse elama jääda. Vastu
oleks pakkuda ka ahiküttega,
3-toaline remonditud üliväikeste
kuludega korter Tartu kesklinnas
+ raha. Tel 5884 1628,
andreslatt@mail.ee

ÜÜRILE ANDA
Anname Tartu kesklinnas soodsalt
kasutada ruumi koolituste, kursuste jt ürituste läbiviimiseks (37
m², kuni 40 inimest). Tel 503 5599.

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

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU

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

kuni 14.10 Peeter Visteri õlimaalide näitus Looduse värvid

Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puit- ja turbabrikett,
küttegraanulid. Vedu tasuta.
Tel 523 8332, 433 3130.

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

kuni 18.10 Ove Büttneri ja Tiit
Rammuli ühisnäitus Kestvad
hetked

kuni 30.09 raamatunäitus
Gustav Suitsu ja Juhan Liivi
luuleauhindade laureaadid

Tel 5681 6905.
www.balticloghouses.ee
Annikoru, Konguta vald

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

RISTIISA PUBI

23.09 kell 16 Rootsi meeskoor
Veteraner ur Orphei Drängar

Teeme uuele kaubale ruumi!

2-toal ahik korter otse omanikult.
Peale kella 18 helistada
tel 5893 1947.

Kai Persidski, tel 5190 3394
Gert Suik, tel 515 3773
KINNISVARA
OST
742 0240 • www.robinson.ee

22.09 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund , esineb
Anna Humal (orel)

Tel 514 2173

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!

Kinnisvarateenused aastast 1997

Kinnistu Tartust 10 km (4600 m²).
müümisel ja üürimisel.
Tel 5330 7112, 522 6196.

JAANI KIRIK

22.09 kell 18 muusikaõhtu
Meelemetsade laulud. Viisistatud luulepärleid kitarrihelide
saatel esitavad Jaan Sööt ja
Andrus Hämäläinen

Tel 7 420 240
517 7151
www.robinson.ee

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

KOOLITUS

Küttepuud (kask, 40 l, septembris
2 € kott, min kogus 20 kotti). Tartus
vedu tasuta. Tel 528 5158.
Premium pellet 8 või 6 mm 15 kg
kottides. Fin alusel on 72*15 = 1080
kg, 185 € alus. Tartus transport
tasuta. Tel 526 1028.

OTSIN TÖÖD
Sanitaartehnilised tööd soodsalt.
Tel 5361 5254, koitmaekalev100@
gmail.com

PAKUN TÖÖD

Müüa purustatud betoonkillus
tikku fr 0/64 mm. Teeme erinevaid kaevetöid ekskavaatoritega
6-25 tonni: teed, parklad, platsid,
planeerimistööd. Tel 5356 7062.
Pottsepatööd. Tel 507 9037.
Rakkekaevude kaevamine,
puhastamine, süvendamine ja
remont. Rõngaste vahetamine ja
kaevupealsete ehitus.
Tel 557 4792.
Septikute paigaldus ja müük. Tel
5757 0202, erlend@eestiseptik.ee
Teeme ehitus-, remondi- ja
elektritöid üle Eesti. Tel 5683 5395,
Siseehitus@gmail.com
Veo- ja tõsteteenus. Tel 507 9037.

MATERJAL
Liiva, kruusa, killustiku, mulla jm
müük ja vedu. Kopatööd.
Tel 505 1105.

KINNISVARA MÜÜK
Ahik korter Narva mnt (33,8 m²,
avar, valgusküllane ja hubane). Otse
omanikult. Tule vaatama!
Tel 507 4879.

Sõiduõppe ABC lõppastme-,
ADR-, ameti- ja järelkoolitused.
Kalda tee 30, tel 507 8230,
www.sõiduõppe.ee,
soiduoppe@gmail.com

KÜTE
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, 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.

Kasumetsa küttekontor Elvas otsib
tõstukijuhti. Vajadusel väljaõpe.
Tel 529 6706.
Müüjale Sõbra keskusesse (lastekaubad). Tel 521 5056.
Otsime puhastusteenindajaid
ning kinnisvara hooldajaid Tartu
Kvartali keskusesse. Tel 5686 2233.
OÜ Finak (Maramaal) pakub tööd
puidutislerile ja puitdetailide
pahteldajale. Tel 730 3465,
ira@finak.ee
Prügiveoga tegelev ettevõte pakub
tööd autojuht-laadijale. Tööpiirkond – Tartu linn. Helistada
tööpäeviti 9–16 tel 5342 4856,
juri.kuropatkin@nvhooldus.ee

PÕLLUNDUS
Kohaletoomisega laagerdunud
hobusesõnnik. Tartus ja Tartumaa.
Tel 501 8431.

REKLAAM

Neljapäev, 21. september 2017
Müüa hobusesõnnikut 80 l kottides. Hind 4.50 €/kott. Tartus tasuta
transport. Tel 5647 6281.
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Vanavara, pakkuda võib kõike.
Tel 513 2251.

Toidukartul kojutoomisega
(Vineta, Gala, Flavia, Laura).
Tel 5300 3523, peeter4808@hot.ee

RIIDED
Jõe butiigis 23.09 jopede, vestide, dresside ja nahkkinnaste
välimüük! Fb: Jõe butiik
Jõe butiigis vestid, joped, nahkkindad. Soola 10 (turu jõepoolne
külg). Fb: Jõe butiik

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

HAUAPIIRDED VAASID PINGID

Lastekaubad ja koolikotid Sõbra
keskuse 2. korrusel kuni -50%.
soiduoppe@gmail.com

Septikute, reoveemahutite (tootjalt) ja kaevupumpade müük ning
paigaldus. Teeme töid ainult oma
kaevetehnikaga. Tel 5306 5322,
info@reovesi.ee
Tasuta vanametalli, kodutehnika,
elektroonika, vanapaberi, akude
äravedu. Veame ka prahti prügilasse (7 €/m³). Tel 5825 9300.

Odavad rõivad, Kastani 121.
Müügil joped, fliisid, nahkkindad
jpm. E- R 10-18, L 10-15.

Sind vaevab stress, väsimus,
bronhiit, astma? Külasta soolakambrit. Anne 44, Tartu,
tel 5353 0118.

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

Annan ära tasuta 3 l klaaspurgid
(ca 50 tk). Tule ja vii ära. Asuvad
Tartus. Tel 510 3787.

Kopikad 1 €/tk. Pakkuge ka teisi
vanu münte ja paberrahasid!
Raha kohe! Tel 5607 7449.

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

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

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

Portsigarid, uurid, sõled, mündid,
ehted jm – vanade hõbedast
esemete ost! Parim hind!
Tel 5649 5292.

TEENUSED
Arvutite hooldus, remont ja varuosad Tartus Lõunakeskuses. OÜ
Maxi IT, tel 5452 2200.
Auto keretööd: taastamine,
ümberehitus, uued ja kasutatud
keredetailid. Garantii.
Tel 504 0334.

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

Kõige rohkem kuulutusi
soodsalt ja kiiresti!

.ee/kuulutus

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

alates 1 €

Korstnapühkja Lõuna-Eestis, ka
maal. Ametlik akt. Redel kaasas. Tel
5191 6605, proov.proov@mail.ee
Autobussiteenused 52-, 51- ja
27kohaliste bussidega (sh Venemaale). Tel 5373 8770,
noobelreisid@gmail.com
Boilerite puhastus, veemõõtjate
vahetus, san-tehnilised tööd.
Tel 5646 9025, 734 8044.
Fekaalivedu ja imbsüsteemi tühjendus, ka laupäeval, pühapäeval.
24 h. Tel 5340 2060.

Korstnapühkija Tartus, Tartumaal
ja Jõgevamaal. Akt. Tel 505 0040,
www.korstmar.ee
Korstnapühkija Tartus. Kutsu
TahmaToomas. Tel 5347 4363,
www.tahmatoomas.ee
Kvaliteetne ja kiire õunamahla
pressimine Nõos. Tel 5686 0688,
veinitalu@gmail.com
Kõik ehitustööd vundamendist
katuseni. Materjalid, transport,
paigaldus, garantii. Tel 5820 2040.

Veneaegne või vanem lihvitud
merevaigust kollaste või kirjude
kuulidega kaelakee ja muid naisteehteid. Võib vajada parandamist.
Alati parim hind! Huvitavad ka vanad lauanõud, vaasid, raamatud
ja palju muud! Tel 5639 7329, Liina

MÜÜK

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

Graafika, maalid, fotod, hõbe,
mündid, märgid. Maksan hästi ja
kohe! Tel 5607 7449.

Raamatud, ehted, vanavara.
Pakkuda võib kõiki esivanematest
jäänud asju! Parim hind!
Tel 5649 5292.
Raamatute, postkaartide jne ost.
Ka nõukogude periood. Tulen ise
kohale! Tel 5803 6752.
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.
Sõled, prossid, ehted, merevaik,
kullast kellad ja ehted, ka hambakuld. Raha kohe! Tel 5649 5292.

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

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

Toyota sõiduautode hooldus ja
remonditööd. Poleerimine.
Tel 514 2222.

Veneaegsed fotoaparaadid ja
neile sobivad objektiivid.
Tel 5872 5458.

Veneaegsed ja vanemad rahad,
tehnikaajakirjad, raamatud,
medalid, ordenid, rinnamärgid, dokumendid, postkaardid,
kellad, portsigar, habemenoad,
taskunoad ja palju muud. Kõik
vana huvitab! Tel 5872 5458.

VABA AEG

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

Ohtlike puude asjatundlik raie.
Hekkide lõikus jne. Töökogemust
15 a. Tel 553 7638, 2arboristi.ee
Ohtlike puude raie ja puude hooldustööd. Tel 5686 6157,
info@nordicarb.ee.
Fekaalivedu, survepesu, ummistuste likvideerimine. Tel 558 8811,
www.fekto.ee.
FIE Raivo Kägo. Likvideerin ummistusi 24/7. Tel 521 4808.
Firma pakub korteriühistutele
aastaringset kinnisvarahooldust.
Sise- ja välikoristus. Tel 5822 5512.

Plastakende hooldus ja remont.
Tee oma aknad enne talve tulekut
korda! Tel 5698 1284.
Plekksepatööd. Rihmerk OÜ,
Ringtee 1, Tartu, tel 517 2156,
plekksepp@hot.ee,
www.rihmerk.eu

Hekkide ja viljapuude hooldus
ning tööd ohtlike puudega. Tel
5699 9884, laur@puujuuksur.ee

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

Pressin õunamahla.
Tel 5353 4624.

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

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

Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.

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

Hauakivide ja plaatide valmistamine. Tel 5691 7488, www.kiviraie.ee

Konkskaalud OCS-S (1000 kg,
184 €). Kaal OÜ, tel 565 4381,
kaalukauplus@eemus.com

Leo automaatpump (50 €), Volga
2410 (1986, 500 €), käru Zubrjonok (80 €), uued rehvid velgedel
(M+S, 4 tk, R13 175/70).
Tel 5561 3588.
Müüa erisuurusega kasutatud
klaastaarat (0,5-15 l). 3liitrise purgi
hind 0,10 €/tk. Tel 5558 2696.

Vaas 20 €. Kauplus Inderlin ostab
raamatuid, märke, hõbedat,
ehteid, kunsti, münte, nõusid jne.
Kompanii 4, 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.

Rohkem infot prügitakso.ee.
Tel 53 700 700.
Santehnilised tööd. Likvideerin
ummistusi. WC-potid, boilerid,
valamud, kraanid, torud jne.
Tel 5621 7955.

Kaheteistkümnenda matka
kontrollpunkt on 24. septembril
avatud Ülenurme Konsumi juures
kell 11.00-14.00 www.facebook.
com/tarturattamatkad

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

Rakkekaevude kaevamine,
puhastamine, süvendamine ja
remont. Rõngaste vahetamine.
Tel 557 4792.
Riiete parandamine ja uuendamine. Sepa turg, Sepa tn 21, Tartu.
Tel 5345 9478.

Kaardid ennustavad, 24 h.
Tel 900 1727, ennustus.ee

TERVIS

Manuaalteraapia ja ortopeediline
osteopaatia. Professionaalne abi
pea-, kaela-, selja- ja liigesevalude korral. Tel 5690 9269.
Seeniorid, tulge puhkama Toila
sanatooriumisse 29.10- 2.11. Tel
5806 0834, maiesiilivask@hot.ee

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

Lastekaubad kuni -50% Sõbra
keskuse II korrusel. Tel 521 5056,
soiduoppe@gmail.com

Tervendamise ja harmoniseerimise seansid. Elena - energiaterapeut
ja rahva ravitseja (Moskva).
Tel 5360 9798.
Transport ratastooli ja raamiga.
E–R tel 5849 4588.

Ropkamõisa lõngapood! Soodsate hindadega käsiöömaterjalid
Ropkamõisa 10, Tartu, tel 520 7727
www.aardlakaubandus.ee

OST
Igasugused vanad lauanõud, piima- ja kohvikannud, Langebraun
ja Lorup. Parim hind!
Tel 5649 5292.
Kasutatud raamatud Tartus ja
Elvas. Ka nõukogude perioodist
valikuliselt. Tel 734 1901.
Kunsti ost - maalid, graafika,
ikoonid, skulptuurid, pronksist
kujud jm! Parim hind!
Tel 5649 5292.

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