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...lugemiseks
...arvutiga töötamiseks
...televiisori vaatamiseks
...auto juhtimiseks ...

Kampaaniainfo kauplustes ja

opti.ee

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

Tallinna kesklinnas

Lasnamäe Tervisekeskuses

Nurmenuku Kaubanduskeskuses

Nautica Keskuses

Tartu kesklinnas

Rakvere Vaala Keskuses

Pärnu kesklinnas

Viljandi Tervisekeskuses

SA Viljandi Haiglas

Tapal

Tallinn, Tartu mnt 6
+372 661 2106

Rakvere, Lõõtspilli 2
Tel. 3232 440

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

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

Tartu, Rüütli 1
+372 740 0900

Tapa, Pikk 7
+372 325 5383
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Naised langevad IT ees kui loogu
Isegi vabal päeval käib
Taaralinnas hoogne
koodikirjutamine ja
veebilehe nokitsemine.
Üldlevinud töökeelust
hoolimata kasvab just
meie digitüdrukutest
IT-õdedele üha väärilisem järelkasv.

lisada oma sõnastusega edasiviiva ülesande. Pakun esialgu
välja selle: loen iga päev pool
tundi. Ülesande täitmise korral tohid vajutada endale plussi, mille peale saad aina suurema virtuaalse maja. Miinuste
kogunemise korral maja kaob
ja lõpuks leiad end kõrbest,“
kirjeldab Kaio dramaatilise
mängu sisu.

Kelian Kaio juhendab mobiiliäppe
nokitsema. 
STEN SANG

Äpiettevõtte Fortumo ruumidesse on MTÜ Kogukond
Tech Sistersi koolituspäevale
kogunenud 26 põhikooli- ja
gümnaasiumineiut Tartust ja
lähiümbruse valdadest. Diginaised sõitsid pealinnast kohale, et DigiGirlsi nime kandva
õppepäeva raames noori neidiseid klaviatuuri klõbistamisega sõbraks teha. Eks niisama
oska pea iga tänapäeva noor
nuppe klõpsutada, kuid täna
pannakse õpilased programmeerima ja mobiilsete rakendustega aju raksutama.

Loogeline maagia

oli teele saadetud ainult ideekavand ja tootedisain pidi alles
algama,“ naerab Metsamaa.
Tookord aga saigi kliendi soovil valitud esialgne lihtne kavand ja olulist täiustamist ei
tehtud.
Oma karjäärivalikut põhjendab IT-guru sügava huviga
asjade toimimise vastu. „Põhikooli lõpus tabas mind veendumus: lähen majandust õppima. Sel aastal lavakooli katseid
ei toimunud, muidu oleksin
sinna proovinud. „Nüüd ongi
daam Pipedrive‘is ametis olnud juba kolm kuud ja enne
seda viis aastat Fortumos toimetanud.

Mõtlematu klikk
Pipedrive‘i tootejuhi Jaana
Metsamaa tootejuhtimise töötoas avaneb võimalus kolme
neiu ning juhendaja vahelist
ajurünnakut takseerida. Metsamaa jätkab saagat rohelise
nupu ümber: „Olin pool päeva töötanud rohelise äpinupu
kõrval oleva kirjelduse kallal.
Tagasisideks sain, et kuuest
vajutajast ainult üks luges nupuklikiga kaasneva toimingu
kirjeldust. Teised vaatasid lihtsalt „oo, roheline nupp“ ja vajutasid sinna.“
Põlva kooli kaheksandikud
kihistavad jutu peale ja kuulavad huvitunud ilmel edasi lugu
kliendist, kes pidas mobiilirakenduse lõpptulemuseks tootejuhi esialgsest kritseldust.
„Oo, nii lahe lihtne disain
– selle ma võtangi! Tegelikult

Hobulausuja uus tulek
Elukutsevaliku teemal võtab kärmelt sõnajärje üle Põlva
kooli kaheksandik Merily Järveots. „Ma ei saa endale lubada, et töö kogu mu aja ära võtab. Kuidas ma niimoodi oma
hobused hooletusse jätan?
Loomaarstiks ka nagu ei taha,
ei kannata loomade kannatusi
näha. Psühholoogia huvitab

18.-20. mai

väga... äkki siis hobusepsühholoogiks?“ Grupp noogutab
nõustuvalt.
Arvutitööd pelgab prille
kandev õpilane silmadele langeva koormuse pärast. Veel
tunneb ta muret kaitsealuste metsade raiumise teemal:
lendorava kodukoht võetakse
vägivaldselt käest ära. Taas
kord noogutab grupp mõistvalt.
Metsasõbra kõrval istub samuti Põlvast tulev Evely Ostrov ja vaidleb tuliselt vastu töötoa läbiviija mõttele ühendada
töö ja hobi. „Kohe kindlasti ei
taha. Need asjad peavad lahus
olema. Ise tegelen orienteerumisega ja tahan seda lõpuni
oma hobina hoida – ei ole plaanis rajameistriks ega korraldajaks minna.“

Kure püsikliendid
Töötubade vahele mahub
tutvustav tiir Fortumo tööruumides, mis ultramoodsa puitlaudisega üle löödud. Juba
sisenedes roogime jalanõud
garderoobinurka ja paterdame

Nüüd ka
e-poes!
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sokkide väel kontori pehmel
vaipkattel mööda eri korruseid
ringi. Silman ühel tööruumi
riiulil merikotka sahistamist:
ekraanil mängib otseülekanne linnu pesapunumisest kõrgel puuladvas. Kevadine tuul
mängleb kollase nokaga linnu
kuklasulgedes.
Firma personalijuht Kätlin
Lepp lisab, et 60-liikmelisel
töötajaskonnal on kamba peale kokku 49 last. Seetõttu näeb
kontoris tihti põnne ringi traavimas ja isegi lemmikloomad
võetakse avasüli vastu. Väite
tõestuseks peidab end külmiku kõrval maas veekauss.
Puhkeruumi kaunistab suur
loosiratas, mida keerutades
sünnipäevalaps oma kingituse
teada saab. Ajalehetoimetusse tagasi saabun juba isikliku
loosirattaga, mis peatoimetaja
ruumi seinale üles naelutada.
Mobiiliäpi töötuba veab
IT-firma Mooncascade Androidi arendaja ja Tartu ülikooli
tarkvaratehnika magistriõppur Kelian Kaio. „Valmiskujul
näeb äpp välja selline, et saad

Seepeale eemaldab ta rakenduse koodist paraja portsu ridu
ning grupp asub neid omal käel
taastama. Peagi kostub piigade
suust: „Mul karjub käes! No
nüüd on küll error! Miks ta mul
mitte midagi ei tee?!“ Kõik koodikarjumised ja error’id saavad
hella nupuvajutusega minema
silutud ning tasapisi nokitsevad
õppurid valmis motivatsioonirakenduse.
Saame üheskoos targemaks:
kui rakendusele midagi ei
meeldi, siis ta hakkab „karjuma“ ja tekst muutub punaseks.
See viitab sisestatud käskluse
veale ja nõuab parandamist.
Veel õpime välja võluma loogelisi sulge ning neid mõistma, sest käskluse lõpetab just
nimelt loogeline sulg. Kes seda
siis ei tea?
Ohtrate vigadega paistab
silma Luunja keskkooli õpilane Karmen Saar. „Tulin siia
märkidest aru saama. Koolis
saime infotehnoloogia tunde
viiendas ja kaheksandas klassis. Huvi ala vastu tuli isalt,
kes oli IT-mees. Praeguseks on
ta ameti vahetanud kaugsõiduautojuhi oma vastu. Tulevikus näen end kultuurikorraldaja või õhtujuhina ja sinna on
arvuti tundmist väga juurde
vaja.“
STEN SANG
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LUGEJA KIRI

Maapealsetel parkimisrõõmudel võib Vabaduse puiesteel peagi kriips peal olla. 

LILIAN LUKKA

Pöördun linna poole
palvega teha kiiremas
korras Laseri tänavale
vähemalt kergliiklustee.
Kui ei ole võimalik
asfalteerida, siis võiks
katta kas või mingi
peenkruusaga. Sain varasemast vastusest aru,
et vähemalt paari aasta
jooksul Laseri tänavat ei
rekonstrueerita.
Olen nimelt koeraomanik ja mul on vaja
neljajalgse sõbraga kusagil jalutada. Kasutasin
paar korda päevas naaberkrundil (Aardla 132)
jalutamist, aga sealsed
elanikud ei soovi seda
enam. Varem ei teadnudki, et see on eravaldus. Saan muidugi nendest ka aru, et ei soovita
võõraid oma maale.
Jääb ainult Laseri
tänav, mis on tolmune, kitsas ja eluohtlik.
Autod kihutavad pidevalt üles-alla. Kui sajab
vihma, on kõik porine.
Valgustus puudub. Palume kiiremas korras
leida võimalus kergliiklusteele!
Fü ü s i k a i n s ti tu u d i
park oleks ka jalutamise võimalus, kuid see
meenutab praegu pigem džunglit. Kas sinna
on plaanis rajada korralikud teed jalakäijatele?

Mihkel Vijar
jalg- ja jalgrattateede
peaspetsialist
Tänavavõrgu väljaehitamine Laseri tänava
piirkonnas on otseses seoses kinnisvara
arendusega selles piirkonnas ja toimub vastavalt planeeringutele.
Kohalik omavalitsus on
üldises protsessis oluline osapool ja kogu aeg
kaasatud. Tulevikus on
selles piirkonnas suurepärane ja nõuetele vastav tänavavõrk.
Allikas: Tartu LV

LAUSEGA
Helid tardusid

Koeraga
džunglisse

Kunstimaja monumentaalgaleriis langeb täna kell 17
saladuseloor Tartu ülikooli
maaliosakonna viimase lõpetaja Mirjam Hinni isikunäituselt „Tardunud helid“.

50 000

Parkimislossi
PELUTAV PALE
Vabaduse puiesteele kerkiv hiiglaslik parkimismaja peaks talupojaloogika kohaselt autodest
tuubil linnatänavatele
hingamisruumi andma.
Kriitikute hinnangul võib
efekt osutuda aga risti
vastupidiseks.
Värskelt linnalt rohelise tule
saanud Vabaduse pst 6 neljakorruseline parkimismaja
saab unelmates mahutama
200 sõidukit, alumine korrus
jääb aga hoidma „aktiivset tänavafronti“, lubades võimalusel mahutada nii äri- kui büroopindasid. „Linn on võtnud
suuna, kus ta tahab eelistada
jalgrattureid, jalakäijaid, emasid-isasid lapsevankritega,“
tõotas reformierakondlasest
abimeer Reno Laidre, et piirkonnast kaob tänavalt rohkem
kui 42 parkimiskohta.

Kopp mäkke
Sots Gea Kangilaski aga
meenutas elementaarset tõde
nõudluse ja pakkumise vallast – 200 uut parkimiskohta
tikub tähendama sama paljusid sõidukeid kesklinnas, mis
algeesmärgiga ilmsesse vastuollu satub. „Mil moel me siis
püüdleme selle eesmärgi poole, et kesklinnas liiklustihedus
väheneks?“ päris ta.
Laidre rõhutas ometi, et
üldteada häda kohaselt pole
südalinnas neljarattalist sõpra

võimalik paigutada ei päeval,
õhtul ega nädalavahetustel,
mistap tuleb see probleem esmajoones lahendada. Tagatipuks saavad parkimisrõõmud
läbi ka Küüni tänaval, mis tähendab, et kokkuvõtteks jääme
plussi vaid sadakonna autokohaga.
Merle „Tartu Eest“ Jääger
möönis autode seisatamisvajadust, kuid näeks selleks tarbeks
enda erialale hoopis lähedasemat asukohta. „Vanemuise
suure maja vastas seisab täiesti
tühi mägi, mida saab ilmselt ka
seestpoolt õõnestada,“ unistas
ta. „Siis oleks see parkimismaja
täis nii päeva ajal kui ka õhtul,
mil inimesed tulevad teatrisse
või kontserdile.“
Laidre tõdes, et Vanemuise
15 parkimismaja seisab samuti
töölaual, ent keskväljaku ümbruse autojuhtidele jääks see
lihtsalt püüdmatult kaugeks.
„Meil on kesklinna kaubamajades minu teada 400 parkimiskohta ja see mõju ei ulatu
raekoja platsini ja teisele poole,“ sõnas ta.
Kangilaski hinnangul jääb
siiski segaseks, kuivõrd suureneks muudatustega liikluskoormus praegugi hirmtihedal Vabaduse puiesteel, mis
müürina kesklinna ja toitva
Emajõe vahel laiutab. „Kuidas
on välistatud see, et parkimismaja meid Emajõest veelgi ei
eralda?“ pelgas ta.
Laidre võttis tsiteerida eks-

perte, kinnitades, et praegusest halvemaks ei lähe olukord
mingil juhul. „Kui toome ära
autod vanalinna kitsaste tänavate vahelt ja paneme nad
suure transpordikoridori ääres parkimismajja, siis sinna
ühendused ja ärasõit on oluliselt kiirem,“ selgitas abilinnapea.

Las jääda
Ühe parkimismaja vihaseima
vastase, EKRE luuletaja Indrek
Hirve jaoks on aga parkimiskohtade ümber keerlev matemaatika sootuks teisejärguline: endisele lihaturule kerkiv
neljakorruseline koloss lihtsalt reostab linna panoraami.
„Amsterdami elanike arvates
pole midagi imelikku, et nad
peavad poolteist kilomeetrit
jala linna tulema,“ meenutas
ta isiklikust kogemusest. „Kas
peab tingimata olema siinpool
jõge see parkimismaja?“
IRLi kohalik ninamees Peeter Laurson tõi sisse eriti valusa dimensiooni: erakätesse
antav mastaapne parkimispiirkond tõstvat suurel määral
varjatud korruptsiooni riski.
„Kui linn ümberkaudu langetab parkimishindasid, läheb
parklapidajal kehvasti; kui
tõstab, läheb hästi,“ arutles ta.
„Kui aga volikogul tekib tulevikus soov kehtestada tasuta
parkimine, läheb see parkimismaja lihtsalt pankrotti.“
KAUR PAVES

Sõbralik seltskond otsib

nõudepesijat

Täisajaga töö on vahetustega: 2 tööl - 2 vaba ning
sisaldab ka hiliseid tunde. Palk 4 eurot tunnis netos.
Kontakt: 5780 7050, merike@vilde.ee

BUSSI RENT al 50 €

Citroen Jumper (2014) • 9 kohta • püsikiirushoidja

diisel • 8,8 l/100 km • 110 kW
USB • AUX • konditsioneer • kõrge
istmed reguleeritavad • B-kat

511 6923
info@aurel.ee
aurel.ee/buss
Rendiauto
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eurot laekub Maarja kiriku
taastamiseks lahe tagant
Soome kirikuvalitsuselt.

Rondist sai villand
12. mai varahommikul põles
Jaamamõisa Selveri parklas
sõiduauto Ford Focus, mille
päästjad kustutasid. Omaniku sõnul seisis auto parklas tehnilise rikke tõttu juba
pikemat aega ja kahtlustada
võib süütamist.

vastes liikumistes linnas ning
selle lähiümbruses ja muuta
Tartu liikluskeskkond inimsõbralikumaks.

Üle prahi bussijuht
Esimest korda välja selgitatud linna parimaks bussijuhiks valis rahvas Kaimu
Pirbe, kelle puhul hinnati rahulikku ja sujuvat sõidustiili
ning sõbralikku suhtumist.
Negatiivset tagasisidet pälvinud juhid saadetakse aga
teeninduskoolitusele, kus
õpetatakse suhtlemisoskuse
arendamist ja konfliktidega
toimetulekut.

Teine koht on...
Eurovisiooni-päeval Varssavis peetud Euroopa muuseumifoorumi aastakonverentsi
pidulikul lõputseremoonial
tunnistati kontinendi aasta
parimaks muuseumiks Disainimuuseum Londonis.
ERM pälvis konkursi teise
peapreemia – Kenneth Hudsoni auhinna.

Jälle Mukunga

Ratturlus
massidesse

Näitlejahakatised
väljamaal

Hiljemalt tuleva aasta veebruariks peaks valmima linna
jalgrattaliikluse edendamise
strateegiline tegevuskava,
mille ambitsioonikaks eesmärgiks on edendada elanike jalgrattakasutust igapäe-

Tartu Üliõpilasteater osaleb neil päevil sel hooajal
edukalt Tartus mängitud lavastusega „Ameerika“ Luksemburgis rahvusvahelisel
tudengiteatrite festivalil Grafiti 2018

SÄHVATUS

Keenia välejalg Ibrahim Mukunga Wachira triumfeeris
23-kilomeetrisel Tartu Maastikumaratonil juba neljandat
aastat järjest. 42-kilomeetrisel distantsil võis võidurõõmu tunda Maarjamaa poeg
Sander Linnus.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

MEIE MEES TOIMETAB: Tartu Ekspressi veergudel
pole Kivilinna kauboi enam ammu sõna saanud, nii
tuleb sissetulekut otsida mujalt.

FACEBOOK / MÄRGATUD TARTUS
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Palametsa
pajatused
469.

Eesti Rahva Muuseumisse kogunevaid rahvamasse hakkavad juhtima mustkunstnikud
Kubo ja Charlekas. 
ERM

POOLTEIST TOSINAT
hilisõhtust elamust
Seda maarahvas hindas, sest kesklinna poo
dides ei võetud eesti
keeles kaupa küsivat
kundet üldse jutulegi.

Laupäeval peetava
üle-eestilise muuseumiöö raames löövad ka
18 Taaralinna muuseumi
uksed valla – seda täiesti
tasuta. Otsitakse kutsehariduskeskuse turismiosakonna giidiõpilaste
juhendamisel linna „mittekohti“ ja kõnnitakse
laulupeo jälgedes.
Nagu eelmiselgi aastal vurab terve õhtu vältel rahvusarhiivi Noora ja Eesti Rahva
Muuseumi vahel eribuss, mis
võimaldab hõlpsalt erinevate
paikade vahel liikuda. Lisaks
toimub osalevates muuseumides kümneid eriekskursioone,
peoteemalisi töötubasid, kontserte, etendusi, mälumänge ja
muudki.

Stalinistlikud piinad
Napsilembidele on kopsaka
väljapaneku ettevalmistanud
A. Le Coqi õllemuuseum, mis
särab kultuuriõhtul suisa 1500
eksponaadiga. Kogust ei puudu õllekorgid, -pudelid, -kannud ja –vaadid. Eksponaadid
pajatavad tudengite õllekommetest, välja on pandud ka tehase oma rahad ning medalid
maailmanäitustelt. Loomulikult lõppeb ringkäik muuseumi pubis, kus külastajad ise
jooke degusteerida saavad.
Vägivallasõpradel on paslik sisse põigata KGB kongide
muuseumisse, kus 1940.–1950.
aastatel asus Nõukogude Lii-

du julgeolekuteenistuste Lõuna-Eesti keskus ja eeluurimisvangla. Need sajad õnnetud
hinged, kes „halli maja“ keldrisse sattusid, kirjeldavad seal
veedetud aega kui oma vangistusteekonna üht raskemat
perioodi. Muuseumiöölistel on
võimalik ehedatesse stalinistlikesse vangikongidesse ja kartseritesse sisse astuda, tutvuda
võõrvõimu esindanud julgeolekuorganite töömeetoditega
ning näha, milline oli kinnipeetava sünge igapäevaelu.
Tehase 23 pommivarjend
sisaldab endas vaatamisväärsusi, mis igapäevaselt tavainimesele nähtaval ei ole. Öö
raames saab uudistada tingimusi, milles oli võimalik pakkuda katastroofi korral ohutut
peavarju lausa 250 inimesele.
Kuuldavasti pidasid nõukogude partei- ja komsomoliässad, ülemused, külalised
Moskvast ja Peterburist ning
muud tähtsad ninad varjendis
lihtsate nõukogude inimeste
eest varjatud VIP-ide pidusid.
Maa-aluses isoleerituses leiavad öö ja pidu endale uue tähenduse, sest see, mis toimub
maa all, pinnale ei jõua.

Kroonid pihku
Spordi- ja olümpiamuuseumis läheb lahti tõeline spordipidu. Seekordse erakordse tõmbenumbrina tulevad
olümpiasaalis lavale erilised
DJ-d: õhtu jooksul pakuvad
erinevad sportlased ja spordi-

sõbrad nautimiseks just niisugust muusikavalikut, mis
neile endile meelepärane ja tujutõstev. Öö lõpetab ning uue
ööpäeva juhatab sisse aga kell
23 algav traditsiooniline mälumängurite pidu - legendaarne
spordimuuseumi ÖÖmälukas
40 meelelahutusliku küsimusega.
Tartu ülikooli muuseumis
näeb midagi sootuks praktilisemat, nimelt sulaselget raha.
Ainult üheks õhtuks pannakse välja viimane muuseumile
tehtud kingitus – Toomas Kulli raamat „Eesti krooni originaalpangatähed 1991–2007“.
Sajas eksemplaris trükitud
ainulaadses raamatus on kaheksa ehtsat rahatähte ning
muuseumitöötaja rangel juhendamisel on võimalik teost
lähemaltki uurida.
Eriti magus kulminatsioon
saabub kunstimuuseumis, kus
avatakse vahetult enne muuseumiööd uus näitus „Traditsiooni sünd. Eesti kuldaja
kunst Enn Kunila kollektsioonist“, millega jõuab esimest
korda Tartu ja Lõuna-Eesti
publikuni üks Põhja-Euroopa
suurimaid erakunstikollektsioone. Näitus toob rahva ette
Eesti kunstiklassika 20. sajandist ning moodustab ühtlasi
ühe võimaliku vaate möödunud sajandi esimese poole
maalikunstile, keskendudes
Tartu tähendusele toonaste
arengute keskusena.
KAUR PAVES
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TERVIS PUHTAST
LOODUSEST!

Building a Smarter Society

Otsime Empower AS kollektiivi töökohaga Tartus

Elektrimontööri

Empower AS on Empower Grupi koosseisu kuuluv ettevõte. Pakume Sulle huvitavat ja mitmekesist tööd,
kus saad täiendada oma oskusi, töötades koos kogenud Empoweri meeskonnaga. Meie personal katab
kogu teenuste skaala energeetika ja telekommunikatsiooni infrastruktuuri ehitamise valdkonnas.
Meie jaoks on oluline turvaline, kõrgetasemeline, avatud ja motiveeriv töökeskkond.
Sinu põhitööks on:
Kesk- ja madalpinge tööde teostamine elektripaigaldistes ja teistes ehitusobjektides
Ootame Sinult:
• vähemalt ehitus- või elektrialast kutseharidust või selle omandamist;
• eelnev erialane töökogemus vähemalt 1 aasta;
• eesti keele oskust, vene keel suhtlustasemel;
• füüsilist vastupidavust;
• täpsust ja kohusetundlikkust;
• kõrguses töötamise võime;
• tehniliste jooniste lugemise oskust;
• head suhtlemisoskust töörühma tasandil;
• valmisolekut töölähetusteks nii Eestis kui välismaal;
• B-kategooria juhiluba.
Meie omalt poolt pakume huvitavat ja mitmekülgset tööd professionaalses ja edumeelses meeskonnas,
häid arenguvõimalusi ja töötulemustest sõltuvat tasupaketti.
Kandideerimiseks saada palun oma CV koos kaaskirjaga hiljemalt 30.05.2018 e-posti aadressile:
personal@empower.ee, märgusõnaga "Tartu elektrimontöör".

Puhka kauni
Võrumaa looduse ja ilusa
männimetsa keskel!
• Hotell
• Spaa- ja saunakeskus
• Spaahoolitsused
• Restoran
• Nõupidamine
• Unekliinik
• Haanjamehe Talu

Puhkusepakett
alates

45

€

Täiendavatele küsimustele vastab Lõuna piirkonna juhataja Janek Jõgeva.
Tel: 663 5847 või 53 425 687
Empower AS
K. A. Hermanni 8a ? 10121 Tallinn ? Tel 663 5600 ?e-post: info@empower.ee ? www.empower.eu

Männiku 43A, Võru • Tel +372 50 45 745
info@kubija.ee • www.kubija.ee

HEA HINNAGA KATUSED OTSE TOOTJALT!

VIHMAVEESÜSTEEMID

MÕÕDISTAMINE TOOTMINE

TRANSPORT

PAIGALDUS

TERASKATUSED JA -TARVIKUD

VÕTA KOHE ÜHENDUST!
info@olly.ee , 56 980 949

TURVATOOTED

5

6

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

VABA AEG

TEATER
SADAMATEATER
17.05 kell 19 Seened lõhnavad
19.05 kell 19 Härra Biedermann ja tulesüütajad
22.05 kell 19 Laineid murdes
23.05 kell 19 Härra Biedermann ja tulesüütajad
25.05 kell 19 Härra Biedermann ja tulesüütajad
VANA ANATOOMIKUM
17.05 kell 20 Vaim masinas.
G. F. Parrot
18.05 kell 20 Vaim masinas.
G. F. Parrot
VANEMUISE TEATRI
SUUR MAJA

PÜSSIROHUKELDER
18.05 kell 22 Väikeste Lõõtspillide Ühing

19.05 kell 16 Alo Põldmäe
10-osaline klaveritsükkel Tartu
pildid
SISEVETE SAATKOND
19.05 kell 22 Öös on klimbimm
TARTU ÜLIKOOLI AULA
25.05 kell 19 Rutgersi ülikooli
meeskoor (USA) ja Tartu ülikooli akadeemiline naiskoor
26.05 kell 18 Polyteknikkojen
Kuoro (FIN) ja Tartu akadeemilise meeskoori kevadkontsert
TARTU ÜLIKOOLI
MUUSEUMI VALGE SAAL

19.05 kell 19 Kaukaasia
kriidiring (Der Kaukasische
Kreidekreis)

20.05 kell 13 Tartu II muusikakooli lõpetajate kontsert-aktus

VANEMUISE TEATRI
VÄIKE MAJA

TUBINA SAAL

22.05 kell 19 Madu oma rinnal
24.05 kell 19 Mees, kes teadis
ussisõnu
26.05 kell 19 Forever Young
ehk igavesti noor Neiu Eesti

KONTSERT
CLUB ILLUSION
19.05 kell 23.30 5miinust
EESTI RAHVA MUUSEUM
18.05 kell 17 kontsert Üle kevadise vee
ELVIS

Aiaeri, rajatis - ehitis, aed, kuur,
grill, varjualus, saun, moodulmajad, terviklahendused.
Tel 5820 2040.

Ehitus ja remont, katusetööd,
puitfassaadid, plaatimine, maalritööd. Tel 5332 3648.

Elamu- ja ärimaa kinnistu Võru
50/52 Tartus (1 000 000 €).
livoniahaus@gmail.com

Ehitus- ja remonttööd. Katused,
puitfassaadid ja üldehitustööd.
Töödele garantii. Tel 5662 9930.

Korterid,tuba
majad,
majaosad
Hotellitüüpi
Vasara
25, Tartu
Tartus
ja maakonnas.
(dušš, WC,
keskküte,
19 000 €).
Tel 5196 3718.
Aitame kinnisvara

Ehitus, remonditööd ja elektritööd. Tel 5683 5395,
Siseehitus@gmail.com
Ehitus, remont, siseviimistlus. Pikaajaline kogemus. Tel 5622 9840.

Elektritööd eramajadele ja vajaminev dokumentatsioon.
Tel 5345 3303, www.elektest.ee

19.05 kell 23 Terminaator

NÄITUSED

Katuse- ja fassaaditööd, vundamentide remont ja soojustamine,
vihmaveesüsteemid.
Tel 5649 4929.
Katuste ja puitfassaadide ehitusja remonditööd. Tel 515 7062.
Korstna ja katuse ehitus.
Tel 5625 1750, tomeli.ee

KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU

Plekksepatööd: Ringtee 1, Tartu.
Tel 517 2156, plekksepp@hot.ee

kuni 2.07 Kaisi Vinogradovi
maalinäitust Varjude mäng

Septikute paigaldus ja müük. Tel
5757 0202, erlend@eestiseptik.ee
Siseviimistlus, plaatimine,
akende ja uste paigaldus. Töödele
garantii. Küsi lisa. Tel 5682 6698,
medrexteam@gmail.com

19.05 kell 23 Reggae Latino
26.05 kell 23 Retropidu

kuni 19.05 Made Balbati näitus
Illustratsioonid

GILDI 3
18.05 kell 19 Pete Bengry (UK)

kuni 19.05 Made Balbati näitus
Raamatukujundused

JAANI KIRIK

kuni 19.05 Valev Eleranna
maalinäitus Alge

18.05 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esineb
oreliõpilane Joosep Vall

kuni 19.05 Eesti Vabariik 100
läbi eesti luule

Teeme kõiki ehitustöid. Tel
5301 4154, groupbrn@gmail.com

kuni 20.05 Tartu lastekunstikooli õpilaste näitus Kirjanikud

Teeme üldehitustöid (karkassmaja ehitus, fassaaditööd,
müüriladumine, korstnapitsid,
katusetööd, põranda ja seinte soojustamine). Koostame
hinnapakkumise pärast objektiga
tutvumist. Tel 5384 1011,
ehitusinfo247@gmail.com

kuni 2.06 näitus endisaegsetest
loomaraamatutest Kriimsilm,
karuott ja rebane…

25.05 kell 20 vokaalansambel
D-harmoonia kontsert Kevad
südames

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU

Tänavakivi paigaldus ja parandustööd. Tel 5593 6336, Margus

kuni 7.06 Tammelinna fotoringi aastanäitus NR. 11

Vundamentide soojustustööd,
kaeve- ja mullatööd. Tel
5568 2671, raudkapp@gmail.com

19.05 kell 17 Tartu rahvaülikooli segakoori 10. aastapäeva sünnipäevakontsert

MUU

MAARJA KOGUDUSEMAJA

LINNARAAMATUKOGU

25.05 kell 20 Kirikute öö

31.05 kell 16 Linnaraamatukogu kirjanduskohvik

PAULUSE KIRIK

31.05 kell 17 mälestusteraamatu Elamise pikad varjud esitlus

19.05 kell 19 kammerkoori
Kolm Lindu, Jaan-Eik Tulve,
Vambola Kriguli kontsert
Creator Spiritus
22.05 kell 19 kammerkoor
Head Ööd, Vend 10: Et kiitke
Jumalat

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU

MATERJAL
Ehitusliku saematerjali müük.
Vedu Tartus tasuta! Tel 5656 4624,
Oliverdaniel7@gmail.com
Liiv, kruus (veoga, 15 t).
Tel 5602 7200.

KINNISVARA MÜÜK

20.05 kell 19 Tartu Arsise
kellade ansambli kontsert Iga
päev on emadepäev
PÜHADE
ALEKSANDRITE KIRIK
18.05 kell 19.30 Hääled

Poolkuiv lepp 30, 40, 50 cm.
Tel 557 6177.
Töömahu suurenemise tõttu
otsime Tartusse eritööde puhastusteenindajaid ning Nõo valda
objektivanemat ja päevaseid,
õhtuseid ja hilisõhtuseid puhastusteenindajaid. Tel 5885 9155,
anneli@krausberg.ee
Valve- ja turvatöötajatele suvistel
väliüritustel. Sobib lisatööks. Tel
5552 4730, www.aressecurity.ee
Vee, kanalisatsiooni ja kütte
montaažiga tegelev firma pakub
tööd kogemusega töölistele.
Tel 502 3196, numen@numen.ee

PÕLLUNDUS

Müüa maad 3,1 ha (36 900 €).
Tel 5624 9595.
Müüa privaatne maamaja. Või vahetada maja või majaosa (+ komp)
vastu Tartu linnas. Tel 5817 2199.

KINNISVARA OST
1-3-toal remonti vajav korter
Tartus. Tel 5917 3602,
e-post: tartu@solo.ee
2-3-toal remonti vajav korter
rahulikus piirkonnas väiksemas
majas, I-II korrus. Või vahetada
maamaja vastu Põlvamaal (50 km
Tartust). Tel 505 4018.

Puitbrikett ja pellet 6 mm.
Tel 511 9783.

LOOMAD
Koerte pügamine ja hoidmine.
Tartus ja lähiümbruses.
Tel 5559 6964.

MÖÖBEL
Mööbli komisjonimüük Puiestee
114, avatud E-R 9.30-17.00, L 10-15
Tel 5569 3580.

Tuba (25 m²) 3-toal korterist omanikult. Korteris elab üks inimene.
Tel 5647 7016.
Üürile anda kööktuba Vaba tn
(ahiküte, 16 m², wc koridoris).
Tel 503 1946.

KOOLITUS
22. mail algab Tartus kursus tõstukijuhtidele (aku, auto, teleskoop,
hüdro, frontaal). Tel 444 5866,
523 1883, kit.cut.oy@gmail.com

19.05 kell 14 Alari Papa Jansoni raamatu Meie küla ja muud
lood esitlus

2-toal ahik korter Põlvast 600 m
kaugusel looduskaunis kohas (päikesepoolne, 1. k, 55,2 m², aiamaa
ja sauna kasutamise võimalus, otse
omanikult). Tel 553 8019.
3-toal korter koos kahe garaažiboksiga. Räpina vald, Aravu küla.
Tel 5681 8766.

KÜTE

Müüa puukoore multš, hobusesõnnik, saepuru. 150 l kotid.
Transport Tartus ja Tartumaal.
Tel 501 8431.

RIIDED
Jõe butiigis suur kaubavahetus!
Palju suvist kaupa, naiste XXL
numbrid! Soola 10. FB: Jõe butiik

Müü oma auto meile, sobiva
tehingu puhul raha kohe kätte.
Tel 5823 2707, www.autotehing.ee

Suur valik bürootoole ja abivahendeid. Tel 5853 5601,
info@bürootoolid.ee,
www.bürootoolid.ee

PAKUN TÖÖD
Aknatootja OÜ Finak (Tartumaal)
pakub tööd puidutsehhi töölisele.
Tel 730 3465, ira@finak.ee

Ostan Audi, Opeli, BMW, VW,
Fordi (kuni 2,0) kiirmüügi hinnaga.
Pakkuda võib kõike. Raha kohe.
Tel 5624 0824.
Ostan Moskvitš 408, 412, 2140,
IŽ Kombi kasutamata/uusi varuosasid ja keredetaile.
Tel 5593 8361.
Ostan VW, Seat, Škoda, Renault
1,9D 47 või 50 kw, alates 2002.a,
võib olla üv-ta. Tel 5348 8766.

CE-kat autojuhile. Tel 504 8778,
737 1770, info@greeny.ee

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

Haljastus- ja teetöölistele.
Tel 504 8778, 737 1770,
info@greeny.ee

Sõidukite keretööd ja taastamine, uued ja kasutatud keredetailid. Eriprojektid. Tel 504 0334.
Toyota sõiduautode hooldus ja
remont. Tel 5604 4241.

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

Raamatupidamise ABC algajale
ja alustavale ettevõtjale (7 päeva)
01.06-28.06.2018 Tartus.
Tel 744 9604, monika@juunika.ee,
www.juunika.ee

Müüa must muld. Tel 5375 0804.

SÕIDUKID

Soovin osta remonti vajava maja
Tartus Tammelinnas või Tähtveres.
Tel 5375 1847.

ÜÜRILE ANDA

Hobusesõnnik (80 l kottides, 5 €
kott, 3-5 a seisnud kõdusõnnik,
Tartu piires vedu tasuta).
Tel 5647 6281.

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

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

Talu või maamaja. Võib pakkuda
nii korralikku kui ka renoveerimist
vajavat. Tel 522 5495.

Töökoja laienemise ning töömahu
suurenemise tõttu pakume tööd
autosid ja tehnikat tundvale mehele/naisele autoremondilukksepa-rehvitehniku ametikohale.
Tel 5620 3199.

Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puitbrikett, küttegraanulid. Vedu tasuta. Tel 523 8332,
433 3130.

Maja Tartu vallas Nigula külas. Majas on 7 tuba, köök, duširuum ning
WC. Teine korrus on välja ehitamata. Ruumi jätkub tervele perele ning
praegune seisukord võimaldab
kodu kujundada just uue omaniku soovide ja võimaluste järgi.
Kütteallikateks 2 ahju ja 2 puupliiti.
Lisaks on 2015. a sügisel paigaldatud õhksoojuspump. Duširuumis ja
WC-s on põrandaküte. Hoonetekompleksi kuuluvad garaaž, eraldi
avar saunamaja ja suur puukuur.
Tule vaatama! treierikinnistu@
gmail.com või tel 5368 0800.

Ettevõtluse alustamise koolitus
koos äriplaani koostamisega (8
päeva) 25.05.-25.06.2018 Tartus.
Tel 744 9604, monika@juunika.ee,
www.juunika.ee

24.05 kell 19 Poola kultuuripäevad: Krzysztof Urbaniak
(orel)
PEETRI KIRIK

Kasumetsa küttekontor. Erinevat
sorti kvaliteetsed küttepuud
veoga. Tel 529 2305, 734 9800,
www.kasumetsa.ee

Ostan Tartu linnas 1-2-toalise
remonti vajava korteri.
Tel 56 503 503.

25.05 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund

KORPORATSIOON ROTALIA

müümisel ja üürimisel.
Kai Persidski, tel 5190 3394
Gert Suik, tel 515 3773
742 0240 • www.robinson.ee

Kasepind 30, 40, 50 cm. Vedu,
tšekk. Tel 5594 7098.

Elektritööd. Tel 551 5988.

VABANK

18.05 kell 19 Vanemuise
Sümfooniaorkestri ja Vanemuise kontserdimaja hooaja
lõppkontsert 2018

Kinnisvarateenused aastast 1997
3-toal korter Mehikoormas (2. k,
vajab sanremonti, 5000 €).
Tel 5841 7373.

21.05 kell 19 TaHe aastalõpu
kontsert

VANEMUISE
KONTSERDIMAJA

Tel 7 420 240
504 8379
www.robinson.ee

Ehitus - renoveerimine vundamendist katuseni. Projekt.
Terviklahendused. Garantii.
Tel 504 0334.

LINNARAAMATUKOGU

22.05 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esineb
Lilian Langsepp (gooti harf)

Sa Aarike Hooldekeskus pakub
tööd hooldustöötajale. Palume
kohapeale tutvuma tulla ette
helistades 511 6113 või 735 1534,
aarike@aarikehk.ee

EHITUS

SALEMI KIRIK

18.05 kell 19 Beatrice

18.05 kell 17 Kurvad laulud
Euroopa südamest (Sad songs
from the Heart of Europe)

Neljapäev, 17. mai 2018

TEENUSED

Härrasmeeste klubi Casanova
Tallinna vanalinnas pakub neidudele tööd klubis hostessina/
postitantsijana. Töö lihtne, lõbus
ja tasuv! Klubi poolt ka elamispinna
võimalus kui vaja. Kandideerimisel
palun lisa foto endast. Klubi töötab
kolmap-laup. Tööst lähemalt:
info@casanovaclub.ee
Kogemustega puidutislerile.
Tel 508 7538, ain@albero.ee

Abi korteriühistule. Santehnilised
tööd, veevarustus, kanalisatsioon, küte. Tel 5660 1567.
Aitame puhastada Teie aeda
vanarauast täiesti tasuta.
Tel 5376 2014.
Arvutiabi õhtustel aegadel Tartumaal. Kojukutsed. Tel 5689 7375,
marvutiabi@gmail.com
Arvutite hooldus, remont, varuosad ja tarvikud Tartus Lõunakeskuses. OÜ Maxi IT, tel 5452 2200.

Metsaveoautojuhile.
Tel 5348 8511, info@metsavedu.ee

Autoelektritööd Tartus Jalaka 77
boks 11. Tel 55 949 549,
veljed24@gmail.com

Pakkuda tööd Tartu lähedal kile- ja
kartongjäätmete pressijale-sorteerijale. Tel 5566 7923.

Boilerite puhastus, veemõõtjate
vahetus, san-tehnilised tööd.
Tel 5646 9025, 734 8044.

REKLAAM

Neljapäev, 17. mai 2018

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

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

Santehnilised tööd, boilerite
puhastus, katelde paigaldus.
Tel 521 7400, 5453 9019,
info@rodemiir.ee
Santehnilised tööd. Tel 5660 1567.
Survepesuritööd Tartumaal. Tel
527 6161, info.akpluss@gmail.com
Torutööd Tartu maakonnas.
Tel 5333 2131.

Tindid, toonerid, kontoritehnika
hooldus ja remont. Parima hinna
garantii! Tel 5853 5601, info@
kontoriabi.ee, www.kontoriabi.ee
Uued paberi- ja papigiljotiinid
soodsalt kaupluses Sahtel Aardla
27. ewaste.inc2012@gmail.com
Uus piduritega Tiki (3,5 x 1,5 m,
kõrgendus, tent, 4x lehtvedru, kv
1561 kg). Tel 5348 8766.

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

HAUAPIIRDED VAASID PINGID

OST
Hea hinnaga märgi-, mündi-, paberrahakollektsiooni. Hõbedast
esemeid jne. Tel 5590 6683.

Korstnapitside ja moodulkorstnate ehitustööd. Tel 5557 9399.
Elektritööd. Tel 5609 3099.

Korstnapühkija teenus.
Tel 505 0040, www.korstmar.ee

Uus vann vanasse vanni, garantii 3
a. Lisainfo tel 503 1943,
www.vannvannis.ee.
Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.

Fassaadi soojustus- ja viimistlustööd. Tel 5687 6112,
www.armorfassaad.eu

Veotakso. Tel 501 5312.
Veoteenus. Hüdrotõstuk, kallur.
Tel 507 9037.
Veoteenus haagisega (3,5x1,5 m,
kv 1700 kg). Tel 5672 4940.

Fekaalivedu (kuni 10 m³). Tellimine
tel 52 111 25,
meitman.ou@gmail.com

Värvime maju! Tel 5803 4010.

TERVIS
Kutsu korstnapühkija juba kevadel. Helista TahmaToomasele tel
53 474 363. www.tahmatoomas.ee
Fekaalivedu, survepesu, ummistuste likvideerimine. Tel 558 8811,
www.fekto.ee.
FIE Raivo Kägo. Likvideerin ummistusi 24/7. Tel 521 4808.
Fotografeerimine ja videoteenus
üritustel. Reio Laurits, tel
5550 0948, fortiusfoto@gmail.com

Muru niitmine ja trimmerdamine.
Tel 551 5988.

Hauakivide ja plaatide valmistamine. Tel 5691 7488,
www.kiviraie.ee
Hekkide lõikus ja muru niitmine.
Tel 525 2862, www.kobruleht.ee

Muruniitmine ja trimmerdamine,
aia hooldus. Tel 5376 2014.

Astma, bronhiidi, ninakõrvalurgete, neelupõletiku, nohu ravi
soolakambris. Anne 44,
tel 5353 0118.

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

MÜÜK

Pottsepatööd. Tel 507 9037.

Katlamajad ja küttesüsteemid.
Paigaldus, remont ja hooldus.
Tel 5660 1567.
Katuse pesu ja värvimine, käiguteede müük koos paigaldusega.
Tel 5565 0673, info@sunluna.ee

Puhastame Teie aia vanarauast
täiesti tasuta! Seniks päikest!
Tel 5376 2014.
Puujuuksur hooldab Su viljapuud, hekid ja ohtlikud puud.
Tel 5699 9884, laur@puujuuksur.ee

Arvutite ja lisaseadmete müük,
hooldus, remont. SAT- ja digi-TV
seadmed. E-R 10-18, L 10-15,
Vanemuise 43, Tartu, tel 776 3230,
tartu@digimarket.ee,
www.digimarket.ee
Müüa ait äravedamiseks. Helistada õhtuti tel 5806 5240.

Raamatupidamisteenus, riigihangete koostamine. Tel 5361 8144.
Rakke- ja salvkaevude puhastamine, süvendamine, kaevamine ja
remont. Tel 5638 1774.
Rehvivahetus Tartus Jalaka 77,
boks 11. Tel 55 949 549,
veljed24@gmail.com
Salvkaevude kaevamine, puhastamine, süvendamine ja remont.
Rõngaste vahetamine ja kaevupealsete ehitus. Tel 5840 0240.

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

Salvkaevude kaevamine, puhastamine, süvendamine ja remont.
Tel 5679 3951.
Santehnik. Tel 5344 8170,
koitmaekalev100@gmail.com

Setu ehted (sõlg 500 €), hõbedast
ehted ja esemed, hõberublad jm
ost! Raha kohe! Tel 5649 5292.

Vanad lauanõud, piima- ja
kohvikannud, kristall jm EW ajast
esemete ost! Raha kohe!
Tel 5649 5292.
Vanad raamatud, aabitsad, piiblid, teatmeteosed jne! Ost parima
hinnaga, raha kohe! Tel 5649 5292.
Vanad raamatud, postkaardid,
fotod, maalid, graafika, mündid, paberraha, mööbel, nõud,
samovarid, merevaigust ehted,
märgid, medalid jne. Tel
5829 9810, kristiinas95@gmail.com
Vanavara, kulla ja hõbeda
kokkuost turu parima hinnaga!
Raha kohe kätte! J. Kuperjanovi 62,
Tartu. Tel 5815 0312,
emilia.collection@mail.ee

18. mail kl 19 Tartus Gildi 3 Pete
Bengry „Helirännak“, 19.-20. mail
koolitus „Vaikuse helid ja šamaani trumm“. Info ja reg
helisevsonum.ee, tel 503 5599.

Piduritööd Tartus, soodsad varuosad! Jalaka 77 boks 11, tel
55 949 549, veljed24@gmail.com

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

Plaanid kolida või said päranduseks korteri? Ostame üleliigse
vanakraami ja raamatud!
Tel 5649 5292.

VABA AEG

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

Professionaalne klaverite häälestus, remont ja konsultatsioon.
OÜ Helisild, tel 5305 1016.

Ostan vändaga grammofoni,
vanu grammofoniplaate, postkaarte, fotoalbumeid.
Tel 5590 6683.

Vanad fotod, fotoalbumid,
postkaardid! Ka fotoaparaadid ja
objektiivid! Raha kohe!
Tel 5649 5292.

Idamaised ilu- ja tervisetooted
(näokreemid ja -maskid, juusteja kehahooldus, valuvaigistavad
plaastrid ja salvid). Kivilinna
Konsumis (Jaama 173) E-R 10-18.
Tel 5809 3204.

Muru õhutamine, samblatõrje,
viljapuude ning hekkide lõikus.
Kõik aiatööd ühest kohast!
Tel 5346 1476, info@niitmine.ee

Ostan Tartus õhupüssile lahtise
sihiku ja motobloki niidukiga.
Tel 5344 0850.

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

Maakivivundamentide remont,
betoontreppide remont ja ehitus.
Tel 522 0231.
Muru niitmine ja trimmerdamine.
Gramina OÜ, tel 5341 2026,
517 5309, www.gramina.ee

Kunsti ost - maalid, graafika jm!
Muuda kasutuna seisev kunst
rahaks! Parim hind! Tel 5649 5292.
Nõukaaegsete ehete, sõlgede,
märkide, medalite, koolimärkide,
fotoaparaatide jm ost!
Tel 5649 5292.

Korstnate ehitus ja remont koos vajalike plekitöödega. Tel 5618 9517,
5624 0880, joosep.sepp@mail.ee,
marko.kukk.004@mail.ee
Kutsu Kandlemees Sander ja
rahvalikud laulud oma peole!
Tel 504 3202,
simmaniduo@gmail.com

Kasutatud raamatud. Ka nõukogude perioodist. Tel 734 1901.

Müüa tegutsev lastekirbukas
(3200 €, hind sisaldab kogu poe
sisustuse ja 2 kuu rendi deposiidi).
Tel 505 4367.
Printer, tooner, tint, paber. Hooldus, täitmine. Raekoja 13, Tartu,
tel 7441100, futari.ee

2. juunil kl 9-16 Juunikuu laat
Elvas kultuurikeskuse parklas.
Keskoja OÜ, tel 5661 8707.
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REKLAAM

www.ruukki .ee

RUUKKI
KATUS
Ainult üks saab
olla usaldusväärseim
Ruukki katusepaigaldusega võite olla
kindel, et Teie kodu on ilma eest kaitstud.
Katusetöödele kuni 5-aastane ja
katusematerjalidele kuni 50-aastane
Ruukki garantii.

Kutsu tasuta katusemeister kohe:

ruukki.ee/meister

Neljapäev, 17. mai 2018

