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ASENDAMATU MUGAVUS
KÜLMADES TINGIMUSTES!

KOMPLEKT

TAMREX soe
aluspesusärk

(SÄRK + PÜKSID)

art 7191 - meeste mudel
art 7192 - naiste mudel

HIND 29.- €
Soe Poly Dacron kangast
aluspesusärk talletab ideaalselt
kehasoojust, juhib niiskuse
kehapinnalt eemale ja hoiab
keha kuivana. Väga pehme,
mugav ja veniv materjal.

-20%

TAMREX pikad
aluspesupüksid

Materjal: 100% Poly-Dacron.

art 7112 - meeste mudel

Värvus: tumehall

art 7113 - naiste mudel

HIND 26.- €

=44.- €

Soojad Poly Dacron kangast
aluspesupüksid talletavad
ideaalselt kehasoojust, juhivad
niiskuse kehapinnalt eemale ja
hoiab keha kuivana. Väga
pehme, mugav ja veniv
materjal.
Materjal: 100% Poly-Dacron.
Värvus: tumehall

Hinnad sisaldavad
käibemaksu 20% ja
kehtivad kuni 31.12.2013
või kuni kaupa jätkub!

TAMREX OHUTUSE OÜ

Tel 654 9900 Faks 654 9901 e-post: tamrex@tamrex.ee www.tamrex.ee
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Aardla 114, Ringtee 37a

PÄRNU
Riia mnt 169a, Savi 3

RAKVERE
Pikk 2

VILJANDI
Riia mnt 42a

Pane tähele, et
7. novembril kantakse seitung

JÕHVI
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Piiri 2

HAAPSALU
Ehitajate 2a
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Vabaduse 39

PAIDE
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7. aastakäik

Tartu ja Elva linnas postkastidesse laiali.
Trükitakse 43 000 lehte.
Reklaamitarvidusest teata 5. novembriks

E-postkastid on malle@tartuekspress.ee ja kaupo@tartuekspress.ee
Taskutelefoni numbrid: 521 3038 ja 511 6923.
Kui juhtub, et leht 7. novembril sinu postkasti kogunisti kandmata jääb, võta siis kirjutada info@tartuekspress.ee või tõmba traati 730 4455.
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Valimiste tagareas

Linn muudab
elektripaketti
Tartu linnavalitsus tunnistas 2014. aastaks
elektrienergia ostmise riigihankel edukaks
Elektrum Eesti OÜ pakkumused ostumarginaaliga 0,816 eurot MWh.
Riigihange oli jaotatud kaheks osaks:
esimene – linna tänavavalgustus, mille
eeldatav tarbimismaht on 7000 MWh aastas, ja teine osa – linna asutused (koolid,
lasteaiad jm) eeldatava tarbimismahuga
10 900 MWh aastas. Teises osas edukaks
tunnistatud pakkujaga sõlmitakse raamleping, mille alusel sõlmitakse iga asutusega
eraldi hankelepingud.
Riigihanke esimeses osas esitati neli ja
teises kolm pakkumust. Mõlemas tunnistati
võitjaks Elektrum Eesti OÜ. Ka praegu ostab
linn elektrit Elektrumilt, hinnaks 5,964 senti
kWh. Järgmisel aastal hakatakse elektrit ostma börsihinnaga ja hankes osalejad tegid
pakkumuse vaid marginaali ehk teenustasu
osas.

ahistavate maksudega
Kuigi Raekoja platsile vürtsi
lisavad tänavamuusikud peaksid kaabusse kogunenu ettevõtlustuluna arvele võtma, leiavad nad, et pillimeestele antud
summad võiksid kirja minna
hoopis maksuvabade annetustena.

Linlaste hinge ja kõrvu paitav moosekant võib enda teadmata
korda saata maksupettuse.
Kelly Härmson

Maksu- ja tolliameti pressiesindaja Ivi Papstel kinnitas, et moosekandid
peavad praeguste seaduste järgi deklareerima kogu teenitud tulu ja tasuma
selle pealt ka maksud. Tema sõnul pole
vahet, kas tänaval mängitakse lugusid vaid korra elus või töötatakse lausa
elukutselistena. Maksupriid on ainult
annetused, kus raha ei anta kontserdi
või etenduse eest, vaid hädasolija abistamiseks.

Vastukingitus
Papsteli sõnutsi ei saa aga tagantjärele kontrollida, kui palju on muusikud
makse maksnud, sest tuludeklaratsioonis ei kajastu, millise ettevõtlusega täpselt summa teenitud on.
Alternatiivfoorumis Rada7 ning
Facebooki kommuunis „Muusikute infovahetus“ läbi viidud küsitlusest
selgus, et 150 vastaja seast deklareeriks tänavamuusikuna teenitud tulu
vaid neli inimest. Sama hulga vastajate hulgast küsiks linnalt esinemisloa 13
potentsiaalset moosekanti.

ajada, vaid Eestis vähelevinud pedalsteel-kitarri tutvustada ning sellega rahva meelt lahutada.
Ka Tartu ülikooli tudeng ning muusik Sten Varatu sõnas, et tema arvates
jagavad inimesed tänaval raha annetusena ning seetõttu ei peaks makBaseli peaäritänaval tohi- sudelt riigile sentigi minema.
Ansambli Dagö laulja Lauvad esineda ainult muuri Saatpalu arvamuse kohaselt
sikakooli tudengid. Kurat, kingib tänavamuusik muusikat
saab rahvalt vastukingitusi.
neilt ei võeta osa raha ära, jaSaatpalu
märkis, et Šveitsis Basesee oleks ju debiilsus.
li peaäritänaval tohivad esineda
ainult muusikakooli tudengid,
Kitarrist Valeeri Roht, keda võis Tarmis tagab kvaliteetse taseme. „Kurat,
tu tänavatel esinemas näha augustisneilt ei võeta osa raha ära, see oleks ju
septembris, peab samuti teenitud raha
debiilsus,“ lisas laulja.
hoopis annetuseks. „Kui mängisin, oli
Tartu kultuuriosakonna peaspetkorjanduskarp kinni. Inimesed ise ütlesialist Margo Saaremets ütles, et muusid, et teeksin karbi lahti, et nad saaksid
sikud peaksid küll linnalt avaliku esiraha anda,” kinnitas ta.
nemise luba küsima, kuid tihti seda
Roht lisas, et tema ei soovi tulu taga
ei tehta. Spetsialisti sõnutsi on alates

kevadest linnavalitsusele laekunud alla
kümne loataotluse. „Eks ma ise liigun
ka Tartus ringi. Kui näen tänavamuusikuid, ega ma neile kaela ei karga,“ tunnistas ta.
Saaremetsa sõnul tulevad loa järgi pigem kogenud elukutselised muusikud, noored huvilised aga esinevad
spontaanselt. Ametnik jagas kogemust,
kuidas ta ise õhtusel ajal litsentseerimata tšellomängijaid kuulama jäi. „Kindlasti polnud see juhuslik kokkusaamine, sest pillid on ometi niivõrd suured,“
sõnas ta. Siiski meeldis kultuuriosakonna töötajale kuuldu väga ja tal ei tulnud
mõttessegi keelpillimängijaid keelama
minna.

Ühing nõuab oma
Autorite ühingu jurist Anne-Ly Hussar selgitas, et kuna seaduse järgi on
tänav avalik koht, peab muusik teiste

Klaasime Teie rõdu
Rõduklaasid
Rõdupiirded
Terrassiklaasid
Tutvu näidistega igal tööpäeval kell 8.00 – 16.30
Tallinnas Valdeku 132, tel: +372 6599 247
Tartus Tähe 114, tel: +372 7360 041

Klaasvarikatused
Klaasvaheseinad

www.malmerkklaasium.ee

Ülikooli 2, III korrus, SEB pangahoones.
Sissepääs pangahoone kaudu E-R 11-18
Vanemuise pargi poolt lahtioleku aegadel.

E-N 11-22; R-L 11-23
P 12 - 21

kl 11-15 päevapraad 3€, päevasupp 1,9€
ISIC kaardiga -10% • söögi kaasa tellimine -10%

Toit koju linna piires 3,50 €, üle 20 € tellides kojuvedu TASUTA! Küsi pakkumist 747 7093, 5691 4817
kam296@hotmail.com
Väljaspool linna piiri transport alates 0,90 €/km.
www.vagamama.weebly.com
Tasuda saab nii sularahas kui kaardiga.

autorite lugusid esitades neilt loa küsima. Pillimees saab teha lepingu, mille
alusel ühingu esindatud artistide muusikat kindla tasu eest mängida.
Hussari sõnul oleks hea, kui linnavalitsus informeeriks autoriõiguse seaduse nõuetest kõiki avaliku ürituse loa
taotlejaid, kes kavatsevad helisid esitada. Nimelt pole probleem mitte ainult
tänavamuusikute, vaid kõigi ürituste
korraldajatega.
Muusikategelane Herbert Murd
tunnistas, et seaduse mittetundmine
ei saa olla selle täitmatajätmise argumendiks. Kui praegune kord aga olulisele inimhulgale ei meeldi, tuleks tema
hinnangul algatada seadusemuudatus. Murd lisas, et suur osa musitseerijaid kuulub ka ise mõnesse piiranguid
seadvasse esindusühingusse, mistõttu peaksid nad saama oma huvisid ka
kaitsta.
Martin Laine

REHVID SÕIDUAUTODELE,
AS OY KAUBIKUTELE JA DŽIIPIDELE
klaasium@malmerk.ee
•Mootori ja
veermiku remont • Tehnoülevaatuseelne
DL e-mail:
kontroll • Õlivahetus ja korrosioonitõrje • Keretööd
A
S
ja keevitustööd • Rehvide müük ja montaaþ

RAV
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Sellest, kes Tartus valimistel enim hääli said,
räägivad ja kirjutavad paljud. Mis värvides ja
numbrites väljendub aga lubaduste meistrivõitluste tagumine ots?
Parteide lõikes sai kõige vähem hääli (36) Eestimaa Ühendatud Vasakpartei.
Üksikkandidaadid kogusid nelja peale 245
valija hääle ning äraspidi reastuse kolmanda koha pälvis Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (1089). Hämmastav, ent leidus
ka inimesi, kes ei saanud
ühtki häält. Reformierakonna nimekirja sabaosas maandunud Meeta
Helmi ja Viktor Ainsarit ei
pidanud usalduse vääriliseks isegi kandideerijad
ise.
Ühtki teist poolehoidjat
peale iseenda ei õnnestunud leida kümnel inimesel. Minimaalse positiivse tulemuse
ehk ühe häälega väljusid valimismadinast
Veiko Järv, Lauri Linamägi, Tiia Murumets,
Aida Rehelm, Anu Rein, Taisa Tihomirova,
Ille Vaher, Martin Vähi (kõik Reformierakonnast), Ragnar Neevits (EKRE), Tiiu Zibo
(Vabakund).
Elektrooniliselt andis Tartus oma hääle
10 293 valijat. Kui volikogu kohad jaotataks vaid e-häälte alusel, oleks tulemus
praegusest oluliselt erinev: Reformierakond võidaks siiski (16 volikogu kohta) ja
IRL oleks teine (12). Sotsiaaldemokraatidele jääks 8, mõlemale valimisliidule 5
ning Keskerakond taanduks 3 mandaadile.

BETOONI

175/65 R14 al 34 € 205/55 R16 al 38 €
www.sadloy.ee
185/65 R15 al 36 € 225/45 R17 al 57 €
www.pkp.ee
195/65 R15 al 35 € 195/70 C15 al 53 €
PIRELLI rehvidel laiendatud garanii! AUTOAKUD al 40 €/tk

E-R 8-17, L 9-14, tel 5618 5701.
Ravila 51, Tartu. Tel 744 7719, 507 6389, 5345 3499.
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lausega
Linnamuuseumi
sünnipäev

17. oktoobril avaldas Tartu
Ekspress artikli “Odava värviga tagasi võimule”, millest
jääb mulje, justkui pannuks
ma Mäksa vallavanema
ameti maha vahetult pärast
väljaande huvitundmist
soodsaid ehitusvärve lubava valimislubaduse vastu.
Asusin vallajuhi ametisse
tänavu 21. jaanuarist juba
teadmise ja kokkuleppega,
et olen sellel kohal kuni
valimisteni. Selline kokkulepe oli volikogu koalitsiooniga.
Olen oma lubaduse täitnud ja selle tõttu andnud
lahkumisavalduse vabatahtlikult, mitte aga sel
põhjusel, et keegi ennast
ajakirjanikuks või väljaandeks pidav subjekt on sekkunud. Olin ametis valimispäeva, 20. oktoobrini, mitte
ei pannud ametit maha 14.
oktoobril, nagu artiklis väidetud.
Ajakirjanik on märkinud,
nagu oleks ma avalikkuse
eest varju tõmbunud, kuna
tema minuga ühendust ei
saanud. Ka see väide on
üldsust eksitav ja ajakirjanduse head tava diskrediteeriv.
Olen viibinud Mäksa vallas ning olin vallamajas tööl
14.-18. oktoobrini. Minuga
võttis 16. oktoobril ühendust konkureeriva lehe ajakirjanik, kellega vestlesime
telefoni teel ning kes tegi
samuti uudisloo.
Seega ei vasta tõele,
nagu olnuksin avalikkuse eest varjul või polnuks
minuga võimalik kontakti
saada. Minu töölviibimist
saavad tõestada nii vallaametnikud kui -kodanikud,
kellega on nädala jooksul
suheldud.
Elina Madal

Laupäeval peab oma 58. hällipäeva linnamuuseum. Alates kella 12
on külla oodatud nii väikesed kui
suured, et kuulata lugusid haldjatest, meisterdada nahapauna ja
tutvuda muuseumimajaga.

164 000

eurot maksab linn järgmise aasta
jooksul MTÜ-le Assisi Franciscuse Selts, et läbi saaks viidud kõik
vajalikud toimingud Tartus hulkuvate loomadega.

Stanislav Nestertšuk on kindel, et soodsama
hinna nimel on inimesed valmis autole ise käed
külge panema. 
Siim Kaasik

Annelinnas saab raha
eest ise autot pesta
Peagi Kaunase puiesteel avatava Tartu esimese iseteenindusega autopesula eeliseks
konkurentide ees on omaniku sõnul soodsam hind ning
masinasõbralikkus.
Car Washi nime kandva uudse
asutuse ehitus algas juulis ja lõppes
mõni nädal tagasi. Ometigi pole
pesula veel esimesi kliente teenindanud, kuna kõik seadmed pole
veel töövalmis.
„Algselt plaanisime oktoobri
alguses avada, kuid nüüd on tehnikaga probleeme. Sel nädalal vaadatakse seadmed uuesti üle,” märkis omanik Stanislav Nestertšuk
ootusärevuses.
Selvepesula idee küpses Nestertšuki peas viis aastat. Neist neli
otsis ta investeeringuid ning vajalikku maatükki. Just viimase leidmine oli kõige keerulisem.
Kohavalikul tuli nimelt arvestada sellega, et olemas oleks elekter ja gaas, millega soojendada nii
vett kui platsi. Teine probleem on
hinnas. „Mõtled küll, et platsike
on tühi, aga seal on kas hind väga
kõrge või on maatükk juba kellelegi ära lubatud,” selgitas Nestertšuk.
„Näiteks Lõunakeskuse juures on

Tartu Ekspressi toimetus palub vabandust
ebaõigete väidete avaldamise pärast.

MEILT PARIMAD PAKKUMISED SELLEKS TALVEREHVIHOOAJAKS
ja
kõrge kvaliteediga rehvid
ja
hea kvaliteet ja väga hea hind
Lai valik soodsaid Aasia rehve
Igas mõõdus kasutatud rehvide suurim laoseis
Kvaliteetne rehvivahetus
Kõrgkvaliteet al. Keskklass al. Nn hiinakad al.

Taastatud

Kasutatud al.

76
105
156

45
59
69

16,3
21,1
28,8

60
70
129
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lausega

Vallavanem
lahkus ametist
kokkulepitult

195 65 15
205 55 16
225 45 17

UUDISED

49
64
85

Tutvu e-poes www.kummibox.ee laia valikuga
Tartus Kreutzwaldi 56D ja Teguri 37A, Valgas Kelli 7
Tel 5666 6141 Raigo, 5655 522 Marko, 5666 5444 Marek
Küsi rehvivahetust, valuvelgi, hoiustamist, velgede sirgendamist,
sildade reguleerimist, õlivahetust, veermiku remonti, hooldust ja varuosi!

rent umbes kümme korda kallim
kui Kaunase puiesteel.”
Anne autoaia juures asuv pesula on omaniku sõnul asukoha mõttes hea, kuna asub piirkonnas, kus
on palju koole ja lasteaedu. Samuti polnud gaasi kaugelt vaja sisse
vedada ning hindki oli talutav.

Eurost piisab
Car Washi omanik on tuleviku
suhtes positiivselt meelestatud.
Tema sõnul näitavad Tallinnas ja
Rakveres juba püsti pandud asutused, et teenuse vastu jagub nõudlust. Nestertšuk sai telefonikõnesid juba siis, kui ehitusplatsil oli
kerkivast hoonest vaid reklaamsilt.
„Need inimesed, kes Tallinnas on
käinud ja proovinud, uurisid, kuna
Tartus avame,” selgitas ta.
Suur huvi tuleneb Nestertšuki
arvates uudsest meetodist. Nimelt
on inimestel võimalus autot pesta täpselt sellise summa eest, mis
nad ise valmis maksma on. „Kui sul
on üks euro, siis talvel saab sellega
suurema mustuse maha pesta,” selgitas ta ning lisas, et selline variant
peaks sobima eelkõige taksojuhtidele, kelle auto peab pidevalt puhas
välja nägema. Keskmiselt läheb

üks korralik pesu tema hinnangul
maksma umbes neli eurot.
Statoili peadirektori Kai Realo
sõnul on nemadki iseteeninduspesulale mõelnud, kuid tehtud turuuuringud näitavad, et inimesed
ei ole sellise teenuse eest valmis
peaaegu midagi maksma. Samas
uskus Realo, et Car Wash võib Tartus edukas olla. „Üks-kaks sellist
pesulat täidavad nii suures linnas
kindlasti päeva ära,” möönis Realo.
Realo hinnangul on tarbija seisukohast selvepesula plussiks eelkõige soodne hind, kuid teisalt ka faktor, et nad saavad ise tegutseda. „Paljud inimesed usuvad, et ise pestes on
nad hoolsamad ja ei kahjusta autot,
kuid uuringute põhjal võime öelda,
et vaatamata uskumustele kahjustavad inimesed oma autot ise rohkem,
kui nad seda arvavad,” selgitas Realo.
Nestertšuk oponeeris, et neil
kasutatav kontaktivaba pesu on
auto jaoks hoopis tervislikum,
kuna seda ei tehta harjadega, mis
mingil määral autovärvi tahestahtmata kahjustavad. Kuigi Car
Wash pole veel ametlikult avatudki, mõtiskleb Nestertšuk juba järgmisest pesulast, kuid sellest ta täpsemalt veel ei räägi.
SIIM KAASIK

Oktoobri lõpuni
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AKNAD
kuni

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

Järelmakusvõimalus kuni 6 kuuks
(intress 0%)
Palju eri mõõdus valmis aknaid laos!
Tel 736 6886, 5645 2502, 501 6158
Aleksandri 1-4, Tartu

Tasuta õigusabi
Taas saab tasuta õigusnõu ülikooli juuratudengitelt – Näituse
20 asuv õigusbüroo on 6. detsembrini avatud esmaspäeviti, teisipäeviti ja neljapäeviti kell
16–19 ja laupäevadel kell 11–14.

Raamatukogu sai lifti
Kui varem ratastoolis lugeja ülikooli raamatukogu fuajeest kaugemale ei pääsenudki, siis nüüdsest viib äsja 67 085 euro eest
valminud lift liikumispuudega
lugemishuvilise ka kõrgematele
korrustele.

Ühe-euro reeded
Kunstimuuseumis äsja kehtima
hakanud uus piletisüsteem pakub
tavapääsmete kõrval nüüdsest ka
kombineeritud perepileteid, aastaseid muuseumipasse, kallimaid
toetajapääsmeid, ent senised

tasuta külastuspäevad iga kuu
lõpus asenduvad ühe-euro reedetega.

Hääletu maailma hääled
Pühapäeval, 27. oktoobril kell 14
etendub Tartu Uues Teatris noortealgatusliku projekti „Kogukonnateater kurtidega“ raames loodud
lavastus „Hääletu maailma hääled“. Lavale astuvad kurdid ja kuuljad teatriharrastajad, et üheskoos
tutvustada kurtide kogukonda.

Vibud vinna
Linn andis Veeriku kooli lasketiiru
tasuta 10 aastaks Tartu valla kasutada, kelle toel saavad kasutuskõlbmatuks muutunud ruumid
uue põranda ning vibutreeningud sisse uue hoo.

Deegupoiss
Ceedu
Linnaraamatukogu
lasteosakonna lemmikloomaringile
tuleb 26. oktoobril kell 11:30 külla
Maria Siiman koos deegupoiss
Ceeduga. Oodatud kõik uued ja
vanad huvilised.

Meestelaulu päev
26. oktoobril kell 18 on ülikooli aula
Lõuna-Eesti meeslauljate päralt.
Alo Ritsingu eestvedamisel kõlab
Alo Ritsingu, Miina Härma, Peep
Sarapiku, Arne Oidi, Veljo Tormise, Gustav Ernesaksa, Ester Mägi
ja teiste heliloojate koorilooming.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

9-EURONE LENNUPILET: Air Baltic lubas oma 18. sünnipäeva
puhul soodsaid piletihindasid. Internetireklaamis tõotati Tallinnast
Minskisse sõidutada pelgalt 9 euroga otsa eest. Paraku osutus
imehind „kavatsematuks veaks“ ning peale ajalehe päringut sigines
9 ette ka 5. 
August Lumm
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Palametsa
pajatused

Film „Kertu“ kerkis avanädalavahetuse Eesti vaadatuimaks filmiks,
ettepoole näiteks sellisest kassahitist nagu „Gravitatsioon“. Positsiooni suudeti hoida ka teisel nädalal. Tartu Ekspress uuris režissöörilt, kuidas teha Eesti filmi, mida ka eestlased vaatavad.
Oli publiku nii soe poolehoid üllatus või pigem ootuspärane?

Mats, mis
molu maksab?
Ülemöödunud aastasaja maamehele, eelkõige noorukile võis tunduda Tartu linn oma rahvarohkuse ning hobusõidukite hulga, tänavatel tunglemise, ahvatlevate kaupluseakende ja suures osas võõrkeelse keskkonnaga mõistmatu ning pelutavana. Külas külge harjunud
käitumisnormid ei paistnud siin üldse maksvat. Kasvõi vastutulijate teretamine, mis maal oli veel üldine, linnas aga mõeldamatu.
Emakeelega ei võetud sind kesklinna kauplustes üldse jutule. Tahad
midagi osta, astu maarahvale määratud kaubahoovi poeuberikkudesse. Linnas tundusid paljud asjad tervele talupojamõistusele lausa
vastukäivatena. Seda oli tähele pannud ja üles märkinud oma mälestustes ka sõnaosav kirjamees ning poliitik Jaan Lattik.
Kõnnib nooruk Jurjevi
Aga siin saad koduse kesklinnas ja uudistab vitriine. Poeakendel pudelid
eesti keelega oma
ja purgid, kirevad kirjad ja
asjad aetud ja väiilusad sildid peal. Peenerahva söök ja jook, kelkestes vürtspoodides ma
lele harilik viin ja leib-liha
oled oodatud kunde. enam sisse ei lähe. Aga
mõni selline kallis toit ei
kõlba kuhugi, viska või sigadele ette. Ja egas peenike viin ei pane ka
kedagi paremini purju kui prosta, mis siis tühja peale raha kulutada.
Vaatad edasi – uurmaakri aken kraami täis. Suuremad kellad kõrgemale naelte otsa riputatud. Räägitakse, et väiksemad maksvat
rohkem kui suured … Lori puha. Suur asi on ikka suur asi, mis sellest rääkida. Suur talugi on rohkem hinnas kui väike ja lehm maksab
vasikast rohkem.
Vaatad seda värki ja pähe tulevad igasugused mõtted. Kui saaks
kunagi nii rikkaks, et paneks endalegi sihukese hõbeketiga kella
kõhu peale rippuma. Aga siis peab olema vest seljas. Annab jumal
kella, küllap siis saab kuidagi ka vesti.
Räägitakse, et kõik see linna värk ja töö käib masinaga. Nii
nagu Ameerikas. Seal on ju kõigil kibekiire, isegi tigu ei kõnni jala, vaid sõidab rongiga. Muidu ei jõua kuhugi. Kui nii edasi
läheb, siis peaksid olema ka söömise, haigutamise ja magamise
masinad. Vaat siis oleks hea elu käes. Aga nüüd? Jääb linnajõmpsikas su ette harkisjalu seisma, jõllitab otsa ja küsib: „Mats, mis
molu maksab?“
Seda kesklinnas. Suurte kivimajade rajoonis. Äärelinnas oli jäme
ots juba eestlaste käes, mis sellest, et nende majad madalad ja uulitsad korralikult prügitamata. Aga siin saad koduse eesti keelega oma
asjad aetud ja väikestes vürtspoodides oled oodatud kunde, kui
ainult seda kõlisevat karmanis juhtub olema.
Tänapäeval teame, et oli kätte jõudnud reurbaniseerumine elik
paratamatu linnastumine. Tartu muutus just Lõuna-Eesti maarahvale selliseks tõmbekeskuseks, kuhu tuldi mitte ainult poodi või laadale, vaid juba tööle ja elama. Ning kui jõukust kogunes, siis oma
väikest kortermaja püsti ajama. Nii kujunesid ajapikku Karlova ja
Tähtvere eeslinnad, mis 1916. aastast arvati juba Jurjevi ametlikesse piiridesse.

LEOKI KALAKIOSK Lõunakeskuse
Taluturul
UUDIS: SÄGA
Müügil veel:
• vikerforell
• angersäga
• tuur

(värske, suitsutatud, marineeritud)

ALATI VÄRSKE KAUP!

Järjest rohkem Eesti autorite filme
pälvib kodukamaral kõneainet,
teeb vaatajanumbreid. On siis
põhjuseks hea PR- ja turundustöö,
film ise või muutunud suhe tegijate ja publiku vahel?

Euroopas on mitmeid teisigi sarnaseid riike.
Olemuslikult otsib publik alati eelkõige oma.
Mõelge näiteks selle peale, miks televisioonis
on Eesti telesarjade reitingud kõrgemad, kui
tehnilises mõttes tunduvalt täiuslikumatel
Ameerika sarjadel. Nii et ka filmide puhul on
see eelkõige sotsioloogiline nähtus nn hoolimata kriitikast on olemas avalik ootus.
See ei tähenda, et filmid võiksid olla täiesti
suvalised. On olemas mingisugune piir, millest
allapoole vaataja siiski ei tee mööndusi. Ja lisaks
muidugi on turunduslikes terminites igasse filmi sisse programmeeritud teatud tüüpi vaataja. Filmitegija selle peale enamalt jaolt ei mõtle. Õige kah. Kuid see ei tähenda, et mingi filmi
vastu pärast valmimist tunneksid võrdselt huvi
kõik erinevad ühiskonnagrupid.
Eesti filmipoliitika peaks vaatama, et finantseerimisel arvestataks erinevaid inimesi. Viimasel 4–5 aastal on käivitatud õnnelikul kombel filme, mis on rõõmustanud nii intellektuaalset publikut, kuid on tehtud ka filme, mis
suudavad kõnetada laiemat vaatajaskonda.
Umbes nagu muusikas, kus eluõigus on samaaegselt nii filharmoonia kammerkooril kui ka
laulupeol.

KALA

Tel 505 4303.

E - P 10 - 19

Septikud ja reoveemahutid
Tuletõrjemahutid
Veemahutid
Muda- ja õlipüüdurid
Transport ja paigaldamine üle Eesti
Tooted valmistatakse kerimismeetodil,
omavad sertifikaati ja garantiid

Tel 5373 8556 • www.redsom.ee • tellimus@redsom.ee

Millistele küsimustele tasub minna „Kertult“ vastuseid otsima? Või
hoopis milliste tekkinud küsimustega kuklas tuleb arvestada kinost
lahkudes?

Kas see, mille pärast Kertu otsustab hakata iseseisvalt oma elu üle otsustama, on rohkem seotud armastuse või hirmuga? Hea oleks

Kui „Kertut“ võrrelda juba mõne
varem tehtud filmiga, siis millisega
ja mille poolest?

Ühelt poolt on meenutatud „Nipernaadit“, eriti filmi alguse poolel, ja see võrdlus mulle meeldib. On ka mainitud
teisi Tallinnfilmis tehtud kirjandusteoste adaptatsioone. „Ukuaru“ näiteks, aga ka seda,
et sa r naseid jooni
kohtab

Kui suur on siin vastuolu filmi
looja jaoks – tahaks teha sügavat, kõnekat ja enesele rahuldust
pakkuvat kunsti, ent teisalt tuleb
arvestada publiku huviga?

Sõbrakeskuse pesumajas
rõivaste pesu ja hooldus.

Jope pesemine 4 €
Kaltsuvaibal 2,75 €/m 2
PESUTUBA

Pakkumine kehtib oktoobri lõpuni.

PESUMAJA

Võru 55f, Tartu
Tel 516 5527.
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Kvaliteetsed rõduklaasid Teie koju!

LEOKi

Müüme ja paigaldame klaasplasttooteid
•
•
•
•
•
•

Kui 10 aastat professionaalset filmitegemist
midagi õpetab, siis eelkõige seda, et publikumenu ei ole iial võimalik 100% ette ennustada.
Selle kohta on kirjutatud isegi doktoritöösid nii
statistilise matemaatika kui käitumisteaduste
vallas, aga lõppjäreldus ka akadeemiliselt on, et
mitte midagi ei ole kindlat. See, mis jääb teisele
poole teadust, on lootus, et kui oled oma hinge
avanud, siis sinna ei sülitata. Aga õnnestumised on pigem erandid.

Kui filmi looja esitab endale sellise dilemma,
siis on ta juba eksiteel. Publikumenu ei tohi iial
olla eesmärgiks omaette. Kuid teisest küljest,
näiteks mulle on oluline, et vaataja saaks aru,
mida ma tahan talle jutustada.
Minu jaoks on kõige tähtsam sõnum, mis on
mõeldud mu kaasteelistele siinsel maakamaral.
Ma jagan temaga oma kõhklusi ja mõtteid, kusjuures eesmärgiks on ikka leida põhjust edasi elamiseks, nii et mul oleks soovi suhestuda
oma lähedastega.
Teine võimalus filmi teha on lihtsalt püüda
enda jaoks tabada maailma tõde ja urgitseda
iseendas. Aga selles ei pruugi olla mingit sõnumit teiste jaoks. Seepärast otsin mina eelkõige ikka dialoogi teiste inimestega. Kui ma olen
enda vastu aus, siis mind ei rahulda enam liigagi lihtne eksistentsiaalne võimalus igas elu
avalduses leida mõttetust. Ma tean seda niigi.
Tunduvalt raskem on leida mõtet edasi kestmiseks. Hetkel on mul tunne, et on vaatajaid,
kes on samasuguse lootuse otsingul. Meil on
mida jagada.

teatud Skandinaavia filmides. Mul ei ole selle
võrdluse vastu midagi, sest teatud Taani Dogma filmitegijad on mulle eeskujuks küll olnud.

Nüüd ka Tartus, Raatuse 20, III k

• rõduklaasid
• klaaslahendused
• piirded
• voldikkardinad
rõduklaasidele

• terrassiklaasid
• varikatused
• liuguksed
• garderoobid

TULE TUTVU NÄIDISTEGA!
www.roduklaasid.ee
www.aruum.ee
Tel 7736 185, 555 200 15.

Mumsella komisjonipood
Võtame kaupa vastu
11.11.2013 avatavasse komisjonipoodi.
Kauba toomiseks helista 5647 2822 ja lepi aeg kokku.
Kaupluse lahtioleku ajad alates 11.11.2013 on:

E - R 8.30 - 17 ja L 11 - 16
Asume Liiva tn. 41, Tartu

tartuekspress
se nimel teinud?
TELLI
KULTUUR
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Teater otsib lapsstaare

Vanemuine kuulutas välja rollikonkursi koolilastele leidmaks 8–12-aastaseid peaosalisi uuslavastusse „Fanny ja
Alexander“.
Konkurss toimub Vanemuise suures majas 9. novembril. Osalejatel tuleb ette kanda üks vabalt valitud luuletus.
Eelregistreerimine ja info maiken@vanemuine.ee või
telefonil 744 0189.
Paraku väljavalituks osutunud lapsnäitleja klassikaaslased tema tähelendu jälgima ei pääsegi, sest publikuks
lubatakse vaid neid, kel aastaid vähemasti 14.
1. märtsil esietenduva Ingmar Bergmani poolautobiograafilise teose „Fanny ja Alexander“ lavastab Ain Mäeots,
lavakujunduse teeb Kristiina Põllu (Tartu Uus Teater) ning
kostüümikunstnik on Gerly Tinn.
Etenduses astuvad üles Mait Malmsten (Eesti Draamateater), Liina Tennosaar, Margus Jaanovits, Ragne Pekarev, Riho Kütsar, Rein Pakk, Eva Püssa, Aivar Tommingas,
Raivo Adlas, Kaia Skoblov, Maria Kallaste, Merle Jääger,
Kais Adlas, Martin Kõiv, Priit Strandberg jt.

Ahhaa võtab verd

muidugi, kui vaataja mõtleks, kuidas ta
päriselus suhestub sarnaste lugudega.
Kas igaühes meis on piisavalt empaatiat? Küsida võib sedagi, mida te ise olete
armastuse nimel teinud? Omal viisil oli
just see küsimus mulle kõige tähtsam,
kui ma selle looga alustasin. Kui te ei ole
armastuse nimel elus ühtegi pööret teinud, siis olete ikka tuim tükk küll.

Millisel määral on film dokumentaalne, seal leidub päriselt juhtunut? Kuivõrd on
teema teie endaga seostunud?

Kuni 18. eluaastani veetsin
oma suved maal. Tunnen
ära maainimeste tunded, isegi kui minust on
nüüdseks saanud linlane. Täiesti tõsiselt
– sooviksin endale maamaja, ehkki
saan aru, et põllumeest minust ei
tule.
Ma ei julge
oma filmides
midagi päriselt leiutada. Kõik on
ikka kusagilt kuuldud ja osalt

Aspecta Pro OÜ
OPTIKA

ka nähtud. Nii ei ole ka Kertu lugu kaugeltki pastakast imetud, sest stsenaariumi kirjutamise ajal kohtusin küll Tartu
või Tallinna naiste varjupaiga inimestega, psühholoogide ja sotsiaaltöötajatega, kes rääkisid kohati palju teravamaid
lugusid.
Samas on iga loo lõpus alati autori
subjektiivne otsus lõpetada oma lugu
täpselt selle koha peal ja mitte varem või
hiljem. Mina otsustasin oma loo lõpetada Kertu jaoks võib-olla kõige õnnelikumal hetkel. Ma ei ole veendunud, et
see, mis nendega pärast sünnib, on väga
õnnelik. Aga mine sa tea...

Miks soovitate tartlasel see
film ära vaadata?

Mitte kunagi varem ei ole inimesed
mind niimoodi tänanud pärast filmi.
Võib-olla läks seekord tõesti õnneks. Kui
teis on veidigi alles naiivset usku, et meie
tigedas maailmas on võimalus millegi
ilusa jaoks, siis võib see film teile ütelda,
et te ei ole üksi.

Millega Ilmar Raag järgmisena üllatab?

Praegu tegelen oma Venemaal tehtud
filmi viimistlemisega. Ja kirjutan uut
stsenaariumit, millest tuleb ... midagi
trilleri žanris. Ütleme, et see on rohkem
meeste film.
Rasmus Rekand
Info ja registreerimine
tel.53 84 55 24

Avatud E-R 9-17

Kõik multifokaalsed,progressiivsed,
bifokaalsed ja kontoritöö prilliklaasid

-30%

Nägemiskontroll TASUTA!

Kampaania kestab kuni 31 oktoobrini !

SOODNE LAEN KODU OSTUKS,
REMONDIKS, EHITUSEKS.
LAEN KORTERELAMULE.
Tutvu tingimustega
www.eluasemefond.ee
ja vajadusel konsulteeri telefonil 742 3292.
Krediidi kulukuse määr on 6,35% tingimusel,
et laenusumma on 5000 €, intressimäär 6% aastas,
tähtaeg 5 aastat ja lepingutasu 25 €.

Reedel, 25. oktoobril toimub Tartu Ahhaas järjekordne doonoripäev, kuhu on oodatud kõik, kes on vähemalt 18 aastat
vanad. Verd saab loovutada kell 11–14 Ahhaa teise korruse
auditooriumides. Kõik vereloovutajad pääsevad lisaboonusena Ahhaa keskust külastama sõbrahinnaga (4 €).
Samal ajal toimuvad teaduskeskuses põnevad vereteemalised töötoad ning saab kaasa elada tempokale
teadusteatri etendusele. Töötubades ja teadusteatris
osalemine on kõigile keskusepileti omanikele tasuta.

Lastefond tähistab sünnipäeva fotokonkursiga
Oma 13. tegutsemisaasta täitumise
puhul korraldab TÜ kliinikumi lastefond fotokonkursi, mille parimate
töödega kaunistada TÜ kliinikumi
lastekliiniku seinu. Pilte teemal „Laps
läbi fotosilma“ oodatakse 21. oktoobrist
3. novembrini.
Fotokonkursiga soovitakse leida vahvaid lasteteemalisi pilte, mille abil muuta
Tartu ülikooli kliinikumi lastekliiniku arendus- ja taastusravi keskuse mängunurk,
ooteruumid ja koridorid rõõmsamaks.
Osalema on oodatud kõik, kellel pildistamispisik küljes
või fotoalbumis mõni vahva põngerja pilt.
Konkursile saadetud võistlustööde paremiku selgitab
välja žürii, kuhu kuuluvad vabatahtlik Kristi Reimann, kes
on projekti eestvedaja, tegevjuht Küllike Saar ja Tartu
vabatahtlike juht Maria Mandri lastefondist ning direktor dr Marika Kirss, ülemõde Evelyn Evert ja osakonna
vanemõde Tiiu Vaher TÜK lastekliinikust. Parimad fotod
jäävad haiglaravil viibivaid lapsi rõõmustama pikemaks
ajaks.
Auhindadega premeeritakse kolme parimat ning välja
jagatakse ka eripreemiad. Väikese meenega saavad aga
tunnustatud kõik, kelle pildid valitakse lastekliiniku seinu
kaunistama.

LEHT

Telli ja igal neljapäeval on Tartu Ekspress
Sinu postkastis.

3 KUUD = 9 €
6 KUUD = 18 €
1 AASTA = 36 €

telli@tartuekspress.ee
Ülikooli 1, 730 4455
www.tartuekspress.ee

OÜ ÕNNEPÄRL

Nõlvaku 2, Tartu (Annelinna Prismas)
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24. - 28. oktoobril
kogu kaup - 20%

v.a. maalid

Parandame tavalisi ehteid
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anekdoodid

Üks näitleja teisele:
„Ise ütlesid, et ei joo terve aasta,
aga enne teist vaatust võtsid pitsi
konjakit.“
„Aga kavalehel on ju kirjas, et
kahe vaatuse vahel on kaks aastat.“
***
Õhtul kohtuvad kesklinnas kaks
sõpra:
„Ohhoo, mis sina siin teed, Jack?“
„Kuidas mida? Sõitsin naisega
teatrisse.“
„Aga miks sa sisse ei lähe?“
„Täna on minu kord autot valvata.“
***
„Kuidas täna vesi ka on?“ küsib
õngemees kalamehelt, kes enne
teda on järve äärde jõudnud.
„Suurepärane. Isegi kalad ei taha
veest välja tulla.“
***
Kaks vanameest meenutavad
oma noorust:
„Minu pärast oli üks kaunitar
nõus isegi eluga riskima,“ meenutab üks.
„Kuidas nii?“
„Ta ütles, et lendab pigem Kuule,
kui et mulle naiseks tuleb.“
***
Õpetaja:
„Juku, miks sa eile puudusid?“

„Meil oli eile perekonna juurdekasv.“
„Oo, kas vend või õde?“
„Mis te nüüd! Ema läks lõpuks
ometi mehele!“
***
„Eile ma läksin kalale. Lähen
mööda jõe kallast ja korraga näen
- mulle tuleb vastu alasti kaunitar.
Mina kohe... kõigepealt heidan
õnged...“
„Kas sa oled idioot või?...Aga
tütarlaps?“
„Oota nüüd, ära katkesta! Mina
heitsin kõigepealt õnged põõsasse...“
***
„Mery, mis sind Jacki juures kõige rohkem häirib?“
„Ta närib küüsi.“
„Kuid seda teevad ju paljud!“
„Seda küll, kuid ta närib varbaküüsi.“
***
„Kellele sa selle tordi viid?“
„Tahan kinkida selle oma mehe
sekretärile.“
„Kas tal on sünnipäev?“
„Ei, tal on liiga hea figuur.“
***
„Vaata, kui kõverad jalad sellel
noormehel on!“

„See on muuseas minu peigmees.“
„Ah, kuidas need talle sobivad!“
***
„Minu mehe karjäär on varemetes.“
„Kes ta sul siis elukutselt on?“
„Arheoloog.“
***
„Mulle meeldib istuda õngega
järve kaldal,“ räägib puhkaja külaelanikule. „Kui mulle satuvad väikesed kalad, viskan ma nad vette
tagasi, las kasvavad veel.“
„Ja mida te suurte kaladega teete?“
„Need panen ma koorepurki.“
***
Kaks vana daami jalutavad raudteeäärses metsas. Puude taga
möödakihutav rong vilistab teravalt
kaks korda.
„See oli esimene kägu, keda ma
sel kevadel kuulsin!“ karjub üks
daam teisele.
***
„Mery, viimasel ajal jätad sa
endast kuidagi unise mulje.“
„See on talent, mis uinub.“
***
„Doktor, ma ei või verd näha!“
„Miks?“
„Ma olen pime.“

sudoku
sudoku

1,6 ja 3,2 t ekskavaatorite rent ja
kaevetööd. 80-110 € päevarent
juhita. Tel 511 5786.
18- ja 1,6-tonniste ekskavaatorite
rent Tartus. Tel 5551 0990.

ristsõna

Ehitus-, remonditööd.
Tel 5683 5395, siseehitus@gmail.com.

Carrie
25.10 kell 22.15 Cinamonis
Klassikalise õudusfilmi uusversioon räägib Carrie White‘ist (Chloë
Grace Moretz), pelglikust tüdrukust, keda eakaaslased omaks ei taha
võtta, ning tema sügavalt usklikust emast (Julianne Moore). Kui lõpuballil pannakse Carrie kannatus viimse piirini proovile, puhkeb tema
telekineetiliste võimete tõttu tõeline põrgu.
Linalugu põhineb Stephen Kingi menuromaanil. „Carrie“ on lavastanud Kimberly Peirce ja stsenaariumi autoriks on Roberto AguirreSacasa.

Kino
Cinamon
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!

Peetri kirik
31.10 kell 18 lauluõhtu Üks
kindel linn ja varjupaik

Tartu Jaani kirik
25.10 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund

25.–27.10 kell 10.45, 12.45,
14.45; 28.–30.10 kell 12.45,
14.45; 31.10 kell 11.45, 13.45
Taevast sajab lihapalle 2
(eesti keeles)

29.10 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund

25.–31.10 kell 21.40 Härra
Morgani viimane armastus

24.10 kell 21 Jazz Panzers

25.–30.10 kell 16.45, 20.35,
22.30; 31.10 kell 16.15, 22.30
Vastik vanaisa

Ristsõna

Ehitus

25.10 kell 21 Anna Põldvee
Trio
26.10 kell 21 Tango
29.10 kell 21 Jam Session

25.–27.10 kell 10.30, 11,
12.30, 13, 14.30, 17.15; 28.–
31.10 kell 11, 12.30, 13, 14.30,
17.15 Turbo (eesti keeles)

30.10 kell 21 TJC kinolina:
Natalie Cole

25.–31.10 kell 13.15 Diana
25.–31.10 kell 15.30, 17.40,
19.40 Kertu
25.–31.10 kell 17.30, 19.50
Põgenemisplaan
25.–31.10 kell 11.15 Politseiauto Pelle tegutseb jälle
(eesti keeles)

31.10 kell 21 Aimla–Juurikas–Yaralyan

25.10 kell 18 klaveriduo Ebe
Müntel ja Jorma Toots

Tartu ülikooli aula
26.10 kell 18 XIX Lõuna-Eesti
meestelaulu päev

Vanemuise
kontserdimaja
24.10 kell 19 Marcel Johannes Kits (tšello)

25.–31.10 kell 19.15, 21.30
Kõik mängu

27.10 kell 13 Jäljed

25.–30.10 kell 18.30, 21;
31.10 kell 18.45, 21 Me oleme
Millerid
31.10 kell 20.15 Esilinastus:
Machete tapab

Kontsert
Feel Good Music Café
24.10 kell 22 Blueshoundi
albumi Sleeping Dog esitlus
25.10 kell 22 inBoil
30.10 kell 22 Soulful Connections
31.10 kell 22 Almost Natural

Genialistide klubi

Sanitaar- ja kapitaalremont, lammutustööd (ka elektri- ja san-tehnilised tööd). Tel 5837 2544.
Soojustamine puistevillaga.
Tel 5665 0604, 502 0066,
puistevill@gmail.com.
Termograafia Tartus ja LõunaEestis, soojuskadude leidmine. Tel
524 3142, www.imperialproject.ee.

Materjal

PAREMAD HINNAD

SAEMATERJAL

www.puiduhoov.ee
Tel 513 9515.
TÕRVANDI
TARTUMAA

Tartu linnamuuseum

25.–30.10 kell 18.40; 31.10
kell 18.15 Gravitatsioon

25.–30.10 kell 12, 14, 16.15;
31.10 kell 12, 14, 16.30 Lennukid (eesti keeles)

Kortermajade renoveerimine,
katuse-, fassaadi- ja üldehitustööd. Küsige julgelt pakkumist,
koos leiame õige lahenduse!
Tel 5809 6966,
kristjan@krestonehitus.ee.

Tartu Jazz Club

25.–31.10 kell 22.15 Carrie

25.–31.10 kell 15 Viies võim

Ehitustööd / puit- ja parkett
põrandatae renoveerimine.
Tel 5830 6883.

Näitus
Karlova-Ropka
raamatukogu
kuni 3.11 Külli Trummali
maalinäitus Otsene kõne
kuni 1.12 kell fotonäitus Värviline Valgevene

Linnaraamatukogu
kuni 9.11 raamatunäitus Enn
Nõu 80

Aiavõrgud, paneelid, postid,
okastraadid,kinnitustarvikud,
väravatarvikud, väravad, metallaiad, väravaautomaatika, garaažiukse automaatika jpm.
Tel 520 7419, mexlem@mexlem.ee,
www.mexlem.ee.
Ehitusliku saematerjali müük!
Tasuta vedu Tartu ümbruses. Tel
5656 4624 või info@puiduplats.ee.
Soodsad terrassi- ja välisvoodrilauad, saematerjal, höövelmaterjal, kütteklotsid. Tel 509 2168,
laur.pojad@gmail.com.

Kinnisvara müük
2-toal ahik korter Rämsis (2/1,
44 m², vajab san-remonti, mööbel, kuur, kelder, 7900 €, järelmaksu võimalus). Tel 5624 2181,
www.aabakv.ee.
2-toal korter Tartust 7 km Pilka
külas (2/2, 43 m², ahik, saun,
garaaž, põhjalikult renov, 34 800 €).
Tel 5624 2181, www.aabakv.ee.

kuni 9.11 raamatunäitus Valev
Uibopuu 100
kuni 15.11 Tiina Sääliku fotonäitus 4 x 4 ehk Teelt maas
kuni 16.11 Luulesõit –7 esimest aastat

24.10 kell 22 Miau

Tammelinna
raamatukogu

25.10 kell 21 ESN Jam Session

kuni 31.10 fotonäitus September Tammelinnas

26.10 kell 22 Big Wave Riders
(Soome) ja Tallinn Daggers

kuni 14.11 Margit Karu fotonäitus Roheline

3-toal eraldi sissepääsuga ahik
korter Vabriku tn tänavast eemal
asuvas majas (81 m², 2/0, saun,
õhksoojuspump, majas ühistu,
42 000 €). Sobib vahetus
2-toal ahik korteri vastu kuni
10 km Tartust. Tel 525 7647,
www.aabakv.ee.
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Üürile võtta

1-toal korter. Tel 503 2345.

1-2toal korter. Tel 550 0225.
2-3-toal korter. Tel 5561 4114.
3-toal korter Kalda tee 8 (5/5,
57,1 m², rõdu). Tel 5624 2181,
www.aabakv.ee.

Koolitus

A-, B-, BE-, C-, CE-, ADR-, ameti-,
esmaabi- ja libedasõidu koolitused. Tel 507 8230, Kalda tee 30,
www.sõiduõppe.ee.
4-toaline korter Valgas (4400 €).
Tel 5391 1097.

Küte

Aitan müüa sinu kinnisvara
Tartus ja Tartumaal. Viktoria Ivanova, maakler, Arco Real Estate AS,
tel 5814 5068.

Kivimaja Timuti tn privaatsel
932 m² kinnistul (hubane, renov,
üp 176 m², el-p 107 m², ahiküte +
el-küte, 2 auto garaaž, sauna ehitamise võimalus, kõrvalhoone,
138 000 €). Tel 525 7647,
www.aabakv.ee.

Korterid, majad, majaosad Tartus
ja maakonnas. Aitame kinnisvara
müümisel tel 742 0240, 506 2212
ja üürimisel tel 742 0656, 511 5949.
www.robinsonkv.ee.
Müüme ja üürime Teie kinnisvara
Tartus ja Tartumaal. Ragne Sõstra,
maakler, Arco Real Estate AS, tel
521 2979.
Tasuta kinnisvaraalane konsultatsioon! Tel 550 0225.

Ahju- ja katlapuud (50 cm, lepp,
kuiv). Tel 5301 1161.
Ahju-, pliidi- ja kaminapuud.
Tel 523 8674, 744 6656.

Kinnisvara ost
1-toal korter. Tel 503 2345.
1-2toal korter Tartus, kiirmüügihinnaga. Tel 5648 0009, e-post
arno2400@gmail.com.
1-2toal korter. Tel 507 4635.

Halupuud (kuiv lepp) ja küttepinnud (3 m ja tükeldatud).
Tel 529 0183.
Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.

Baltic Forest ostab metsakinnistuid üle kogu Eesti, ka koos
hoonetega. Hinnapakkumine
paari päeva jooksul, sobivusel kiire
tehing. Tel 508 0065.
Maja Tartus või Tartumaal.
Tel 5615 9460.

Pakun tööd

AS Express Post pakub tööd jalgsi
lehekandjatele Tartus Töökohustused: ajakirjandusväljaannete
ja muude postitusmaterjalide
kojukanne. Ootame Sind tööle, kui
oled aktiivne ja liikuv, vajad osalise
ajaga tööd, vajad lisateenimise võimalust, armastad väga vara ärgata,
oled valmis töötama 6 päeva
nädalas, oled hea orienteerumisvõimega, elad Tartus. Meie pakume: tööaega kuni 3,5 tundi päevas
ajavahemikul kella 3.30 kuni 7.00,
kuuel päeval nädalas (E-L). Põhipalka 3,4 eurot tund + reklaamikande
tasud. Palju liikumist värskes õhus,
mis annab hea enesetunde kogu
päevaks. Palume oma töösoovist
teada anda telefonil 617 7780
või täita CV meie kodulehel
www.expresspost.ee.
Eritellimusel mööblit valmistav
OÜ Mipla vajab töömahu suurenemise tõttu kvalifitseeritud tislereid.
Nõutav erialane töökogemus.
Pakume konkurentsivõimelist palka. Info tel 511 1823.
Koristajale Vahi tööstuspargis T, N,
P õhtuti. Tel 5823 0411.

Pakume tööd puidu- ja mööblitisleritele, viimistlejale Tartust
5 km. Tel 508 7538.
Vajatakse kutsetunnistusega
maanteeröövlijuhti. Tel 517 0933.

Riided
Jõe butiigis kasutatud suusa- ja
vabaajajoped, dressipüksid jpm!
Soola 10 (avaturg), E-P 9-16.

Kuiv küttepuu (must lepp, 50 cm,
2 suve riidas seisnud, 40 €/rm).
Transport. Tel 513 2981.

Kasutatud riided Norrast Tartus
Anne 51 kpl Stiil. E-R 10-18, L 10-15.
stiilriided.ee.

Kütteklotsid lahtiselt ja võrgus.
Küttepuud. Kojuvedu tasuta.
Tel 5193 8862.
Küttepinnud 3 m või tükeldatud.
Kütteklotsid. Kojuvedu tasuta.
Tel 5193 8862.

Loomad
Lemmikloomade ravi ja vaktsineerimine. Tel 514 8998.

Mööbel

2-3toal remonti vajava korter Tartus. Tel 509 4247.

3-4toal korter. Tel 5615 9460.

Kullassepatööd - käsitööna kuldja hõbeketid jne. Väike-Kaar 41a.
Tel 742 7441, E-R 10-15.

Naine (pensionär, inimsõbralik)
otsib tööd, võib olla ka ajutine.
Tel 508 7457.

Kuiv küttepuu (lepp, 50 cm,
al 40 €/rm). Kojuvedu hinna sees.
Küsi pakkumist oma talvepuudele
tel 5340 1637.

2-3-toal korter. Tel 5561 4114.

3-toaline või suur 2-toaline
remonti vajav korter kesklinna
läheduses. Tel 524 2693.

OÜ Tartu Tuli, info ja broneerimine
tel 730 5387.

Otsin tööd

Laenud kinnisvara või sõiduki tagatisel. OÜ Kredinaator, tel 516 4024.

VEDAMINE OÜ

Kasutatud mööbel – asume nüüd
Ringtee 1, oleme avatud ette helistamisega! Transport Tartu piires
tasuta, kaugemale kokkuleppel.
Kõiki meie pakkumisi vaata:
www.rolfo.ee.
Pehme mööbel, külmkapid,
pesumasinad – tulge tutvuma
kõikide meie pakkumistega Riia
138-2, Tartu! Tel 5850 0180.
Väljaandja: Ajaleht OÜ
Aadress: Ülikooli 1, 51003 Tartu
E-post: info@tartuekspress.ee
Internet: www.tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress

Kasutatud talverehvide müük.
Äsja saabunud uus partii vähekasutatud talverehve Norrast! Lai valik
erinevaid rehvimõõte. Rehvitöökoda Sepa 19a, Tartu (ARK-i taga
kaarhallis). Tel 733 9210.
Avatud E-R 9-18, L 9-15,
www.kasutatudrehvid.ee.

Teenused

Teeme kodude remondi- ja
hooldustöid. Tel 5332 4708,
korteriteremont@hot.ee.
Veo- ja kolimisteenus kaubikuga.
Tel 502 0426.
Veo- ja kolimisteenus maksi
kaubiku ja tagaluukveoautodega.
Tel 5826 4050.

Veo- ja kolimisteenus.
Tel 5382 8791, www.atram.ee.
Led valgustite müük ja paigaldus.
Ringtee 25, 50105 Tartu,
tel 5348 8836, www.ledwill.ee.

Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine suure kaubikuga. Tel 501 5312,
www.kutotootmine.ee.

vedamine.eu • 5648 8967 • Tartu

Liikuva lintsaekaatri teenus metsaomanikule. Tel 517 0623, 502 6732
või info@muinasmoobel.com.

Veoteenus üle Eesti. Uued kaubikud. Tel 5551 0649.

SOODSAIMAD VEOTEENUSED

Õigusabi. Esindamine kohtus.
Juriidika õigusbüroo, tel 509 4908,
info@juriidika.ee.
Aed talveks valmis! Riisumine,
katmine, jpm. Tel 550 7067,
info@hanami.ee, www.hanami.ee.

Tutvus
Ohtlike puude langetamine,
puuhooldus ja äravedu.
Omame vastutuskindlustust.
Tel 5664 1413, info@treeservice.ee,
www.treeservice.ee.
Ohtlike puude raie ja puude
hooldustööd. Tel 5686 6157,
info@nordicarb.ee,
www.nordicarb.ee.
Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

Arvutite ost, müük ja hooldus.
Struve 8, Joorami pood.
Tel 5657 7785.

Pakun raamatupidamisteenust
väikeettevõtetele, FIE-dele, KÜtele jne. Hind kokkuleppel! Info tel
5333 9544.

Boilerite paigaldus, puhastus ja
remont. Tel 518 7207.

Pinnasetööd: võsalõikus, kändude juurimine, freesimine; tööd
miniekskavaatoriga.
Tel 5830 6883.

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

Pottsepatööd ja -materjal. Konsultatsioon. Remonttööd eelisjärjekorras. Ahjukestad.
Tel 503 2665.
Pottsepatööd. Tel 507 9037.
Printerikassettide kiire täitmine!
E–R 9–17, Raekoja 13, Tartu.
Tel 744 1100, www.futari.ee.

Fekaalivedu ning era- ja kortermajade toruummistuste likvideerimine. Tel 516 9117.
Fekaalivedu väga soodsalt, ka L, P.
Tel 5340 2060.
FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.
Halumasina teenus. Hind kokkuleppel! Info tel 520 6757.

Puulehtede ja ehitusjäätmete
äravedu. Telli konteiner.
Tel 529 0183, www.elevus.ee.

Raamatupidamisteenus.
Tel 5391 3883, www.neto.ee.
Hauakivide ja hauaplaatide raiumine. Tel 5691 7488, Ülevälja 23,
www.kiviraie.ee.

Kaardid ennustavad. Tel 900 1727
(hind 1,09 €/min). Ennustuste tellimine meilile: ennustus.ee.
Kandlemees Sander ja Simmaniduo: rahvalikud kandlelood ja
laulud Teie peole! Tel 504 3202.
Katuste ja fassaadide pesu,
vihmaveerennide puhastus.
Tel 5830 6883.

59 a naine soovib tutvuda
ausa härraga 50-63 eluaastat.
Tel 5373 6053.

Müük
Klaver Belarus (vajab remonti).
Tel 5662 5021.
Käsitööpoes Avalancel soodukas! Oktoobri lõpuni kogu kaup
-15%! Aadress Tartu, Turu 7.
Teraskatel kütteks (120 m², eri
tellimusel valmistatud, soodsalt).
Tel 747 4760.

Ost
Vanaaegsed raamatud, postkaardid, paberrahad, mündid, nõud,
maalid, ikoonid, medalid, hõbe,
mööbel, märgid, ordenid, dokumendid, kellad jne. Tel 5829 9810.
Vanametall (lõikamine, transport
meilt). Autod, traktorid. Pakkuge
kõike. Tel 5561 2199.
Vanad raamatud, märgid, mündid, medalid, postkaardid, nõud
ja muu vanavara. Tel 5649 5292.

Vaba aeg

Raamatupidamisteenus soodsalt.
Küsi hinda tel 5648 9595.

Sõidukid
Autorent Tartus. Hinnad alates
23 €/päev. Tel 521 6571, 517 9445,
www.baltasar.ee.
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Kraanaga veok • kasti laius 2,5 m
kasti pikkus 7 m • kandevõime 12,5 t

Lasteaed Ristikhein võtab tööle
õpetaja. CV ja kvalifikatsiooni
tõendavate dokumentide koopiad
saata 29. oktoobriks aadressil
Ropka tee 25 või ristikhein@post.
raad.tartu.ee. Tel 511 5057.

Kuiv lepp võrgus. Tel 511 1177.

Müüa Tõravere kauplus
(268,5 m², 14 800 €). Tel 512 8315,
Andrioun@hotmail.com.

reklaam

Soodne fekaalivedu ja ummistuste eemaldamine. Tel 5382 8791.

Kundalini jooga Tartus, vaata
www.satnam.ee, uudised.
Lauatennis lastele. Tel 557 7677.
Tantsuõhtu seltskonnatantsudega Dorpati keskuses 27.10 kl 19-22.
Piletid ja info tel 511 4081.

Kaotatud
Vanemuise kontserdimajas kaotatud must klapiga Samsungi
mobiiltelefon. Sim-kaardi eest
vaevatasu. Tel 5335 8843.

TELLI
KUULUTUS
Tasuta kodumasinate äravedu.
Tel 5386 9008.

1 kuulutus =1€
(90 tähemärki)

tartuekspress.ee/kuulutused
kuulutus@tartuekspress.ee Ülikooli 1, Tartu

tartuekspress.ee/

730 4455

Korstnapühkimisteenus 4 kutsetunnistusega profilt. Akt tasuta.
TOIMETUS • tel 730 4535
Peatoimetaja: Kaur Paves kaur@tartuekspress.ee
Reporter: Rasmus Rekand rasmus@tartuekspress.ee
Kujundaja: Priit Kivisoo priit@tartuekspress.ee
Keeletoimetaja: Terje Jepiselg terje@tartuekspress.ee

REKLAAM • tel 730 4455
Müügiesindaja: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee
Kuulutuste vastuvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee
LEHE TELLIMINE (9 € / 3 kuud) • telli@tartuekspress.ee
Vastutav väljaandja: Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee
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tartuekspress
reklaam
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SUUR KATLAVALIK

Raeoptika
Raeoptika
kauplused
kauplused
TARTUS:
Tartus

Raeoptika
kauplustes
nüüd

Raekoja pl. 1
avatud
E-R 9-18
L 10-15

kaks
klaasi
ühe hinnaga
või raam
poole
hinnaga.

HUS QVA RNA 545 +
KIIV ER FUN CTIO NAL

599,-

Hästi tasakaalustatud ning
võimas professionaalseks
kasutuseks mõeldud
kettsaag. X-Torq mootor tagab
väiksema emissioonitaseme
ning väiksema kütusekulu.
50,1 cm3, 2,5 kW, 4,9 kg

Kiirematel
suurem valik
Küüni 5b
avatud
E-R 10-19
L 10-15

Kui käed ei aita,aitab
Raeoptika

Pakkumine
kehtib
oktoobri
lõpuni!

TÜHJENDUSMÜÜK!

KOGU KAUP All

20% - 70%
Müüme kaupluse tühjaks.
Superhinnad veel viimast nädalat!

Sügise parim pakkumine.
Vali ökonoomne ja armas Hyundai i20 või rikkaliku erivarustusega i30.
Mõlemal mudelil varustuses ESP, 6 turvapatja, konditsioneer, põhjamaade
pakett ja roolilt juhitav CD-stereo. i30-l lisaks püsikiirushoidja, Bluetooth,
udutuled ja 15’’ valuveljed.

L�bis�idupiiranguta
garantii
AASTANE

i20 1,2 5 ust Classic soodushind 9999 €, kuumakse al 137 €
i30 1,4 MPI 6MT 5 ust Air+ soodushind 13 990 €,
kuumakse al 192 €
Tule proovisõidule ja küsi personaalset pakkumist!
www.toptartu.ee

Tule proovisõidule ja võida unelmate puhkus 5000 € väärtuses!

Külasta Experti JÕE keskuses, Sõbra tn 58

Mudelite keskmine kombineeritud kütusekulu 4,9-6,0 l/100 km, CO 2 -heitmed 114-139 g/km. Liisingteenuse pakkuja on AS DNB Pank. Tutvu
finantsteenuste tingimustega www.dnb.ee ning vajadusel konsulteeri meie asjatundjatega. Krediidi kulukuse määr i20-l 7,37 % ja i30-l 7,15 %
aastas järgmistel näidistingimustel: i20 hind 9999 € ja i30 hind 13 990 € koos km-ga, sissemakse 0%, jääkväärtus 25%, lepingu periood 60
kuud, lepingutasu 180 €, aastane intressimäär 2,5% + 3 kuu Euribor (18.09.2013 oli 3 kuu Euribor 0,223 %; lepingus fikseeritud Euribor võib
muutuda 3 kuu järel), kaskokindlustus 4 % aastas arvestatuna iga-aastaselt krediidi jäägilt.

Ilmatsalu 28, 50412 Tartu, tel. 742 4677, 742 5797.

