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Vähemaga ei lepi!

SNICKERS
Workwear
A.I.S fliis
8012/0400

54 €

SNICKERS
Workwear
pikad XTR
aluspüksid

UTA müts.
AS
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9431/0418

50 €

SNICKERS
Workwear
pikkade
varrukatega
XTR alussärk

*Ostes Snickers Workwear talvejope
(art 1198/0404 või art 1128/0418),
saad kingituseks TASUTA WINDSTOPPER® talvemütsi

9430/0418

56 €

SNICKERS Workwear
Power Winter talvejope

Jo

art 1119/5804
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112 €

SNICKERS WORKWEAR
WINDSTOPPER® talvemüts
art 9093/0418 või 9093/1804

TAVAHIND 37 €

SNICKERS Workwear
Power Winter talvepüksid
3619/0404

89.10 €

TAVAHIND 99 €

*
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SNICKERS WORKWEAR
Rip-Stop talvejope

SNICKERS Workwear
Hi-Vis talvepüksid,
EN 471 klass 2
3639/6658

art 1128/0418

108 €

87 €

SNICKERS
Workwear
Hi-Vis talvejope,
EN 471 klass 3

SNICKERS
WORKWEAR
A.P.S veekindel
talvejope
töödejuhatajale

1333/6658

art 1198/0404

120 €

SOODUSHIND 249 €
TAVAHIND 283 €

Hinnad sisaldavad käibemaksu 20% ja kehtivad kuni 28.02.2015 või kuni kaupa jätkub!

TAMREX OHUTUSE OÜ
TALLINN
TARTU
Laki 5, Pärnu mnt 130, Katusepapi 35 Aardla 114, Ringtee 37a

Tel 654 9900 Faks 654 9901 e-post: tamrex@tamrex.ee www.tamrex.ee
PÄRNU
Riia mnt 169a, Savi 3

RAKVERE
Pikk 2

VILJANDI
Riia mnt 42a

JÕHVI
Tartu mnt 30

VÕRU
Piiri 2

VALGA
Vabaduse 39

NARVA
Tallinna mnt 19c

HAAPSALU
Ehitajate tee 2a

PAIDE
Pikk 2

tartuekspress
Noored pürivad võimu ligi
uudised

Neljapäev, 23. oktoober 2014

Küll veereks öised bussid
ja vahetataks õpetajaid,
kui kõik linna võim võiks
olla koolinoorte käes.
Juba novembrist loodab kokku tulla Tartu noortevolikogu, et
päris volikogule nõu ja jõuga just
põhi- ja keskkooliõpilasi puudutavates küsimustes abiks olla.
Idee püüab taastada ligi kümme
aastat tagasi aktiivselt tegutsenud, ent põhiaktivistide koolieast
välja kasvamise tõttu hääbunud
õpilasesinduste liidu pärandit.

Juhuvaliku asemel
„Tartus on olemas Domus
Dorpatensis, TÜÜE ja Aiesec,
aga need tegelevad põhiliselt üliõpilastega. Gümnaasiuminoorel esindust linna tasandil ei ole,“
selgitas mittetulundusühingu
esimees Omari Loid uue organi loomise tagamaid. „Tegutseme selle nimel, et Tartu noortel
oleks linnas parem elada.“
Konkreetse väljundina moodustub nõuandev kogu, mis
kommenteerib linnavalitsuse ja
-volikogu tegevust noorte seisukohast, sest seni on allapoole
valimisiga jäävate kodanike arvamus kuuldav pigem juhuslikult.
„Näiteks volikogu esimees Aadu
Must on meile öelnud, et on
olnud situatsioone, kus küsitakse mõne volikogulase käest, kelle
laps koolis käib, et mida noored
asjast arvavad,“ selgitas Loid.
Ettevõtmise teine pool on
Loidi sõnul õpilaste tingimuste
parandamine koolides. „Muudame õpilasesindused selleks, mis
nad tegelikult peaksid olema.
Mõned neist töötavad ka praegu, aga mõned ei täida oma rolli absoluutselt: lihtsalt ei tuldagi
kokku,“ sõnas Loid.

Poliitikud ohjes
Personalivaldkonna aseesimees Rein Leetmaa lisas, et noortevolikogu tahab liikmeid arendada nii palju, kui saab. „Näiteks
õpib siin kirjutama projekte ja

Koolinoored on veendunud,
et just nende hüvast nõust on
linnaisadel otsuste langetamisel oluline puudus. 
TNV

dust ja seda ideaalis noorsootööga seotult, kuid palka saadakse
sama palju kui lasteaiaõpetajad,“
leiab raport näiteks.

Turvaliselt peolt koju

suhtlema linnavalitsusega. Meie
vilistlaste hulgas on palju inimesi
seotud linnavalitsuse ja volikoguga,“ rääkis ta. „Saad kaasa rääkida
teemadel, mis on sulle olulised.
Loomulikult on mingi hulk õpilasi, keda see tõesti ei huvita, aga
hästi palju oleme kohanud seda,
et tahetakse teha, aga pole sihti
ega väljundit.“
Tartu koolide 9.-12. klassi õpilasesindajatest koosnevasse volikokku on lisaks kaasatud kaks
iga pärisvolikogus oleva partei
noortekogu liiget. „See on selleks, et ühtlustada kohalikke
noorteorganisatsioone. Näiteks
erakonnad korraldavad debati ja
meie apoliitilised liikmed modereerivad,“ märkis Loid, kelle
sõnul hakkab kogu organ koosnema umbes 50 noorest.
Kuidas aga sel juhul vältida järjekordseks parteide võitlustandriks sattumist? „Noortevolikogus
on küll olnud poliitiliste jõumän-

gude periood,“ tunnistas Loid.
„Meil ei ole keelatud poliitiliste liikmete kuulumine juhatusse, aga teame ohte ja lõime nende
jaoks uue struktuuri, mis sisuliselt
väldib seda, et apoliitilisuse kaotaksime. Meil on juhatus jaotatud
viieks erinevaks osakonnaks, ta
on piisavalt suur, ja noortekogude inimesed ei ole nii aktiivsed, et
juhatusse välja jõuda.“

Bussijaam ja külalistunnid
Mille eest noored täpsemalt võitlema hakkavad, annab aimu juunis
peetud Maailmakohviku kokkuvõte, kust leiab ideid linnaplaneeringust hariduselu spetsiifikani.
„Kahjuks on Tartu noortekeskused (Lille maja ja Anne noortekeskus) praegu alarahastatud
ja kõigil on tegemata jäänud aastaid lubatud remont. Samamoodi on ka sealse personaliga, kellelt kõigilt nõutakse kõrghari-

Veel tuntakse muret bussijaama välimuse pärast („jätab
üpriski rääbaka mulje“), soovitakse väljastpoolt Tartut pärinevatele gümnasistidele õpilaskodu loomist ning ihatakse ülelinnalisi huviringe. Noorte arvates
võiks luua võimalusi, kus Tartu
keskkoolides toimuks õpetajate rändlus külalistundide näol.
„Paar korda semestris oleks ühe
kooli õpetajal võimalus külastada teist kooli. On näiteks ajalooõpetajaid, kes on Eesti ajaloo
spetsialistid, teised aga VanaEgiptuse teemal suured asjatundjad,“ seisab selgituses.
Samuti tõid noored välja, et
üheks viisiks õppekvaliteeti
parandada oleks ülikoolide eeskujul õpilastelt õpetajatele tagasiside andmine. „Seda saaks õpetaja kasutada, et muuta enda tunde
huvitavamaks ja kaasahaaravamaks,“ kõlab põhjendust. Küsitletute seas leidis poolehoidu ka
Kivilinna kooli praktika kolmanda klassini hindeid mitte panna.
„Kireva ööeluga käib kaasas ka

öine teekond koju, mis ei ole turvaline ei noortele ega ka teistele
öises Tartus viibijatele,“ arvasid
noored samas. Koosolekul leiti,
et ööliinideks sobiksid praeguste päevaliinide 3, 6 ja 7 eri osad,
kuna siis pole uusi marsruute
vaja õppida. Kandev idee arutelu käigus oli, et ööliin peaks läbima Kaubamaja ja Kesklinna peatust igal pool- ja täistunnil vahemikus 00-03 kaheksaprintsiibil,
sõites läbi Annelinna, Karlova ja
teiste linnaosade.
Suurimaks eesmärgiks – ülelinnalisteks valimisteks pole
noortevolikogu Loidi hinnangul
veel valmis. „Me ei ole piisavalt
tunnustatud ega tuntud,“ märkis ta. „Kuid tahan esimehena
kujundada sellest esimese sammu noortel oma särani, et kas või
poliitikas läbi lüüa.“
Kuidas ta volikogu juhtimise kõrvalt aga veel tarkust taga
nõuda jõuab? „See nõuab endalt
rohkem, ei tasu ära unustada,
et ka haridus on tähtis. Ülikoolis on ajaplaneerimine lihtsam,
gümnaasiumis oled ikkagi kella neljani kinni ja siis saad alles
hakata midagi tegema,“ rääkis
Loid. „Ise pead endaga hakkama
saama ja aega planeerima, kuigi
ega see alati välja ei tule.“
Kaur Paves

Sõidukite remont ja hooldus
Rehvitööd ja müük
Automaatkäigukastide remont
Roolilattide müük ja remont

Boksi rent, komisjonimüük
Avatud E - R 10 - 18, L 10 - 15
https://www.facebook.com/TaaskasutuskeskusSahtel
Info telefonil 5304 7744.

TALVELE VASTU UUTE REHVIDEGA!

HEA PAKKUMINE
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SNOW CROSS
NAASTREHV

195/65/R15

51.69 €

205/55/R16

64,50 €

LISAKS VEEL PALJU TEISI REHVIPAKKUMISI!
REHVIVAHETUS ALATES 20 EUROST
www.hdimotors.ee | 53 443 090 | Ringtee 25 (bussipargi hoov)

LEOKI KALAKIOSK Lõunakeskuse
Taluturul
• vikerforell

• angersäga
LEOKi
• tuur
KALA
• jõeforell
KARPKALA
• paalia
SOODUSHINNAGA!
(värske, suitsutatud, marineeritud, roogitud) Tel 505 4303.

ALATI VÄRSKE KAUP!

E - P 10 - 19
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Jurist vastab
JURIST
VASTAB
Külmatootmine Tartusse?
Kas riietumise eest peab
maksma?
Kas tööriiete vahetamisele kuluva aja peab tööandja
arvestama tööajaks? Sisuliselt
kulutan selle aja ju ettevõtte
hüvanguks ja näiteks aasta
peale kokku kujuneb sellest
arvestatav kaotus.

Ülle Mustkivi
Tööinspektsiooni
tööinspektor-jurist
Töölepingu seadus ega töötervishoiu ja tööohutuse
seadus ei sätesta, kas tööriiete vahetamisele kuluv aeg
tuleb arvestada tööaja hulka.
Üldjuhul riiete vahetamise ja
pesemise aega tööaja sisse ei
arvestata, kuid töökorralduse
reeglites võidakse ette näha
teisiti.
Töölepingu seaduse kohaselt on tööaeg aeg, mille
kestel töötaja allub tööandja
juhtimisele ning täidab töölepingus kokkulepitud tööülesandeid. Ettevõttes kehtivast töökorraldusest peab
tööandja teavitama töötajat
töölepingu sõlmimisel (TLS §
5 lg 1 p 11). Seadus peab töökorralduse all silmas eelkõige
tööpäeva algus- ja lõpuaega,
tööpäevasiseseid puhkepause, kaitseriietuse ja vahendite
kasutamise kohustust, tööandja korralduste andmise
korda, töötaja aruandmise
korda jms.
Töö korraldamise, sealhulgas tööaja korraldamise eest
vastutab tööandja. TLS § 47
sätestab tööaja korralduse
regulatsiooni. Tööaja korralduse eesmärk on töö tegemise aja kindlaksmääramine.
Tööandja peab töötajate kaasamise põhimõttest lähtuvalt
informeerima ja konsulteerima töötajate esindajate või
töötajatega tööaja korralduse
olulistes küsimustes.
Seega tuleks tööriiete
vahetamise kord tööandjal
töökorralduse reeglitega ära
reguleerida.

lausega

Soojatootja Fortum kompab
võimalust rajada Emajõe
äärde ka kaugjahutusjaam.

Fortum Tartu arendusjuhi Riho
Kõksi sõnul kinnitavad emaettevõtte kogemused Soomes ja Rootsis kaugjahutuse jätkuvat turukasvu. „Põhjamaade projektide
kogemus ja nende võrdlus Tartu
projekti eeluuringuga näitab, et
meil on täidetud paljud eeltingimused kaugjahutuse keskmisest
paremaks toimimiseks,“ märkis
ta. „Kesklinn on hoonestusalana
hästi kontsentreeritud. Lühike
kaugjahutusvõrk võimaldab suurt
võimsustihedust – umbes seitse
kilovatti meetri kohta.“

Teotati punasõdurit

Tööõpe au sisse

Politsei andis lõppenud nädalal
teada, et Ülenurme vallas Külitse alevikus on hõbedase värviga soditud Teises maailmasõjas
langenud nõukogude sõdurite
mälestusmärk.

Descartes‘i koolis avati eelmisel
nädalal uued nüüdisaegse sisustusega tehnoloogiaõppeklassid,
mille remont ja sisustus läksid
maksma 505 000 eurot. Klassides
on tänapäevasel seadmed ja tööpingid, uues loovtööklassis keraamikaahi, lisaks 120-ruutmeetrine
judosaal.

250

Varnja väikeluike jäi maaülikooli teadlaste abil Briti telekanali
BBC TWO populaarse saatesarja
„Autumnwatch“ võttegrupi kaamerate ette.

Käsi ei kuku kännust
kaugele

Perspektiivikateks jahutuspiirkondadeks peavad eksperdid
kesklinna (1), Raadi ja ERM-iga
piirnevaid alasid (2), TÜ üliõpilaslinnakut ja kliinikumi (3)
ning Lõunakeskuse ala (4).

Jõge kuumaks ei küta
Planeeritud jaam asub Fortum
Tartu Emajõega piirneval krundil
aadressil Turu 18. „Kõige kasumlikum tootmislahendus on jõevee
kasutamine turbokompressorite
jahutamiseks,“ väitis Kõks. „Talvist
madalat veetemperatuuri kasutatakse vabajahutuseks, mis annab
energiakasutuse kõrge efektiivsuse.“
Kõksi sõnul toetaks traditsioonilise küttetootmise kõrval jahutusega tegelemine Tartu arenguid
energiasäästu valdkonnas. Samuti sobib projekt ülikoolilinna, sest
siinsed tarbijad on kauaaegsed
kaugkütte kliendid ning kaugjahutus tagaks summaarselt vähem
investeeringuid võrreldes lokaalsete lahendustega. Tootmisvõimsust
oleks võimalik optimeerida sõltuvalt klientide erinevatest tiputarbimise profiilidest päevas ja nädalas.
OÜ Hendrikson & Ko on andnud jaama keskkonnamõjudele
eelhinnangu, mille kohaselt oleks
Emajõkke tagasi suunatud vesi
keskmiselt 4,4 ja maksimaalselt 10
kraadi soojem ümbritsevast. Selle tulemusel võib jõe veetemperatuur halvimal juhul tõusta 0,09
kraadi võrra – kehtivad nõuded
lubaks kuni kolmekraadist kasvu. Samuti ei ületaks kasutatavad
piirded ja konstruktsioonid eksperthinnangu väitel piirkonnas
lubatud mürataset.
Kaugjahutussüsteemi külm
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Järgmise aasta mais võtavad kesklinnas Euroopa noorte meistrivõistluste raames metsanduses üksteiselt mõõtu maailmajao parimad
raiesportlased. Parim riik selgitatakse välja kuue alaga: raievõistlus,
puu langetamine, ketivahetus,
kombineeritud järkamine, täpsussaagimine, laasimine ja metsarada.

kaugjahutus võimaldab tõsta konkurentsivõimet ja säästa infrastruktuuri arvelt. Ta tõi välja ulatusliku nõudluse vähenemise elektri,
vee ja kanalisatsiooni järele ning
võimaluse taaskasutada töödeldud heit-, hall- ja niisutusvett.
Lisaks tõi ta välja suvise elektri
tipukoormuse vältimise, kõrgema
kohaliku töökindluse ja süsihappegaasi eraldamise vähenemise.

vesi toodetakse jaamas, talvel aga
kasutatakse külma jõevett kui
vabajahutusallikat. „Kui jõevesi
vabajahutuse jaoks liiga soojaks
läheb, kasutatakse seda jahutusmasinate kondensaatorite jahutamiseks,“ lisas Kõks.
Üheks oluliseks jahutatavaks
objektiks saaks tulevane Eesti Rahva Muuseum, kus ühte sõlmeruumi
paigaldataks kaks masinat. „Tuleb
tagada parem töökindlus, kuna kaks
masinat töötavad kogu maja heaks,“
lausus Kõks. „Kui üks külmamasin
asuks hoone ühes, teine teises otsas,
siis võimaliku rikke korral oleks pool
maja täiesti jahutuseta.“
Henrik Frohm konsultatsioonifirmast Capital Cooling märkis, et

„Kui kaugjahutus kataks 25%
Euroopa jahutusturust, siis võiks
CO2-emissioone vähendada igal
aastal 42 kuni 50 miljoni tonni võrra,“ rääkis Frohm. „See on
võrdne 9 500 000 sõiduauto keskmise aastase heitkogusega.“
Viimastel aegadel on suurimad
tipukoormused paljudes piirkondades ja maades registreeritud suvisel
ajal, mis aga survestab elektrivõrke
ja tekitab investeeringute vajaduse elektri tipukoormuse katmiseks.
Kui aga kaugjahutus kataks veerandi Euroopa turust, siis võiks aastast elektritarbimist Frohmi sõnul
vähendada 50 kuni 60 TWh võrra
(keskmine 10 miljoni elaniku tarbimine) ja Euroopa Liit väldiks 30
miljardi euro investeerimist elektri
tipuvõimsuste tarvis.
Kaur Paves

29. oktoobril kell 19 mängitakse
Uues Teatris Hristo Boytchevi
„Fenomeni“. Tegu on Mait Malmsteni esimese ülesastumisega
monolavastuses.

Õlekõrs Põhjamaadest Maratonisari laieneb
Sel nädalal on linnas Norra ja
Rootsi haridusvaldkonna spetsialistid, kes koolitavad õppekeskkonnale ja pedagoogilisele analüüsile
suunatud LP-meetodi abil Annelinna gümnaasiumi, Hansa kooli ja
Kivilinna kooli pedagooge.

Meeletu sääst
Magnus Swedblom,
Capital Cooling

Malmsteni monotükk

Tantsides tuuritama
Eesti Tantsuagentuuri korraldatav
kaasaegse tantsu etenduste sari
Tantsutuur jõuab maakonnakeskuseid läbides Uude Teatrisse
26. oktoobril kell 18.

Multifilm rongis
Priit Pärna 3. animafilmifestivalist
saavad multikasõbrad peale kultuurimajade, maanteede ja mere
2. novembrini osa ka Tallinna-Tartu-Valga diiselrongis.

Tartu Nelikürituse asemele tuleb
kõiki kuut Klubi Tartu Maratoni
rahvaspordivõistlust (lisaks senistele rulluisu- ja sügist jooksumaratoni) ühendav sari, millele parima
nime leidmiseks kuulutab klubi välja avaliku konkursi. Kõik soovijad
võivad oma ideed saata aadressile
tartumaraton@tartumaraton.ee
hiljemalt 27. oktoobriks, parimat
premeeritakse 300 euroga.

Ihaste tee lahti
Ihaste teed ületava viadukti ehituse tõttu suletud olnud Ihaste tee
on viimaks avatud, viimane asfaldikiht pannakse sõiduteele selle
nädala jooksul. Lõpetamisel on ka
Idaringtee teise ehitusalasse jääv
Lammi tn ringristmik, kuhu on
veel vaja paigaldada liiklusmärke
ja viitasid.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

SUPILINNA HIRM: hea on tõdeda, et kaubikujuhtide iidne komme
end nimesiltidega identifitseerida pole unustusehõlma vajunud.

August LumM

ESIETENDUS 25.10 VANEMUISE VÄIKESES MAJAS

145. HOOAEG

ballett lepo sumera muusikale
LAVASTAJA-KorEogrAAf teet kask — MUUSIKAJUhT JA DIrIgENT erki pehk
KUNSTNIK madis nurms — VALgUSKUNSTNIK trui malten (hOlland)
pIANIST kadri-ann sumera — VIIULISoLIST eVa-maria sumera
Vanemuise BalletisOlistid Ja sÜmFOOniaOrkester

tartuekspress
KULTUUR
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Palametsa
pajatused

Neljapäev, 23. oktoober 2014

Lottel pole põhjust konkurentsi
karta – Priit Pärna seekordset multifilmi peetakse alla 16-aastastele
sobimatuks. 
Eesti Joonisfilm

307.

Kihva Värdist alias
Riho Lahist
Vanemad tartlased vast mäletavad veel aega, mil kodulinna päevalehe populaarsemad autorid olid Kihva Värdi ja mõned aastad
hiljem – Kärna Ärni. Pseudonüümid mõlemad. Üks varjamas Riho
Lahi, teine Harry Abeli persooni. Kuigi näitleja Sulev Nõmmik tegi
Ärni tuntuks ja hinnatuks kogu vabariigi ulatuses, on siin tegemist
loomingulise laenu ehk plagiaadiga. Sest selle, lubatud piirides tõtt
kõneleva koomilise kuju autor oli ikka tartlane Harry Abel. Aga see
selleks.
Riho Lahist (edaspidi RL) ajendas mind kirjutama tõsiasi, et 27.
oktoobril möödub 110 aastat ta sünnist ja 2015. a jüripäeval 20 aastat surmast. Oma elutöö põhiosa tegi see visa virulane kahes kuulsas linnas – Rakveres ja Tartus. Mistõttu on Tartu Ekspress igati õige
paberikandja nii Kihva Värdi kui RL meeldetuletamiseks.
Mitmekülgselt andekas mees oli. Iseloomustas ennast saksakeelse
sõnaga „Tausendkünstler“, mis tähendab „tuhande ala kunstnikku“,
kes aga ühelgi alal pole viimast täiuslikkust saavutanud. Diplomi järgi
algklasside õpetaja. Ilma diplomita õpetajate seminari ja kunstikooli õppejõud joonistamise ning joonestamise alal. Taidluskunstnikuna kujundanud ligi pool tuhat ekslibrist, karikaturistina mitu tuhat
pilapilti. Ajakirjanik, följetonist, humorist. Hea kaaslane
Probleeme oli tal
mõnus kolleeg, kellega olen
aga õigekirjaga, eel- janooremas
eas sageli kokku
kõige kokku- ja lah- puutunud.
oli minust vaid aaskukirjutamise osas. ta KV
noorem. Ilmus „Virumaa
Teataja“ veergudele 1928. a
suvel „Parlofoni“-nimelise sarja läbiva kommentaatorina. Igal laupäeval üllitati mingi olmekriitiline veste, mida huviga loeti ja kõrgelt
hinnati. Edasi oli RL mitmel pool Kirde-Eestis koolmeister ja noorkotkaste liikumise eestvedaja. Kirjutas neile 4 käsiraamatut ja toimetas 2 ajakirja. 1938. a kutsuti ta tööle Tartusse. 1944–1955 oli jälle
Rakveres algkooliõpetajaid koolitamas. Siis toodi üle Tartu pedagoogilisse kooli, lisaks anti koormus kohalikus kunstikoolis. Kuni
temast sai ligi 10 aastaks ajalehe Edasi kunstnik. Isikupäraselt jäiga
joonega karikaturist ning KV sarja jätkaja. Nüüd juba Emajõelinna
olmemurede teemadel.
KV lugusid tuli nagu torust ja autor pani neist kokku mõnusaid
raamatuid: „KV kiusujutud“, „Ühepajatoit Rakvere moodi“, „KV
tegutseb“, „KV läheb objektile“. Muud üllitised veel lisaks. Värdil oli
terav pilk päevakajalist märkama ja libe sulg seda üles tähendama.
Probleeme oli tal aga õigekirjaga, eelkõige kokku- ja lahkukirjutamise osas. Aga kirjutatu mõte oli selge ja lugeja sai sel muidu naljavaesel
perioodil suutäie naerda.
Nagu tol ajal kombeks – Värdi oli abielus ja abikaasa nimi oli Luise.
Elasid Annelinnas, suures kooperatiivelamus. Naabrid olid talutavad.
Ikkagi inimesed. Abielu kohta arvas Värdi niimoodi: „Abielu on nagu
kampsun, pehme ja soe. Kui sellele augud sisse tulevad, siis lahutatakse ta ära, see tähendab harutatakse üles. Kui lõng pole veel päris pudedaks peetud, tehakse sellest uus kampsun. Vahel ka kaks. Aga elu on
näidanud, et see põle siis enam see.“ Riho Lahi abikaasa Linda oli aga
leebelt nõudlik, lapsi mõistev ja suunav algklasside õpetaja Tartu II
keskkoolis. Nüüdse nimega siis Miina Härma gümnaasiumis.

AS Y
LO
SAD

E–R 8–17.30
L 9–14
Ravila 51, Tartu
Tel 534 534 99
5378 7052
744 7719

RAV

ILA

www.sadloy.ee
www.pkp.ee

BETOONI

REHVID SÕIDUAUTODELE,
KAUBIKUTELE JA DÞIIPIDELE

• Mootori ja veermiku remont
• Õlivahetus ja korrosioonitõrje
• Rehvide müük ja montaaþ

TUDORI AKUDE MÜÜK
(garantii 3 a)

175/65 R14 al 34 €
185/65 R15 al 36 €
195/65 R15 al 36 €
205/55 R16 al 46 €
205/60 R16 al 59 €
215/55 R16 al 48 €
215/60 R16 al 72 €
215/65 R16 al 67 €
215/50 R17 al 69 €
215/55 R17 al 76 €
225/45 R17 al 57 €

225/50 R17 al 75 €
235/75 R15 al 86 €
245/70 R16 al 99 €
225/65 R17 al 88 €
235/65 R17 al 97 €
235/60 R18 al 95 €
255/55 R18 al 99 €
195/70 R15C al 52 €
205/65 R16C al 78 €
215/65 R16C al 79 €
235/65 R16C al 85 €

Saadaval palju teisi mõõte.

Pärnade porno liival
Priit ja Olga Pärna värskeim, udupeenes tehnikas
valminud ühistöö „Lendurid koduteel“ esitab lihtsakoelise ja vallatu loo vapra
meeskollektiivi maailmast.
Priit Pärna animafestivali raames esilinastunud 17-minutiline teos põhineb juba 1993. aastal valminud söejoonisel kolmest
lendurist. „Meil oli juba 2011. aastal plaanis kuueminutiline lugu
organiseerimata kuritegevusest,“
rääkis autor. „See lugu läks natuke hapuks, aga me olime raha juba
saanud ja pidime midagi tegema.“

Meeldib seeniornaistele
Nii sündis veerand tunniga
mõte kolme lenduri pikast ja rängast koduteest, kus kõrbekuumus
vaheldub mägede jäise tuulega,
mudamülgaste ja moskiitodega.
Lootusetute päevade vahel on aga
ööd, mis on täis fantaasiat ja erootikat.
Ja enamgi veel – seiklusrohkel
teekonnal näeb nii palju otsest
penetratsiooni, et on igati alust
teost lausa pornograafiliseks
nimetada. Autor ise aga rõhutas,
et ei soovi tööga, nagu kogu oma
loomingugagi, kedagi kritiseerida
või moraliseerida.
„Visuaal võimaldab luua tasakaalu,“ rääkis ta. „Kanada produtsent küsis, kas see on matšo-

davad arvutit ja keegi pole üritafilm. Meil oli vaja, et nad meile heli
nud neid kombineerida.“
teeks, ja nii vastasin – ja palju ei
Tegu on paari teise ühisfilmivaletanud – et ei, me armastame
ga pärast 2010. aastal valminud
nii lendureid kui nende naisi tee„Tuukreid vihmas“ ning kavas on
konnal ja kodus.“
kolmaski linateos. „Mõlemad filAbikaasa Olga Pärn lisas, et
mid räägivad meestekollektiivipublikult eri maailma paikades
dest: laevameeskond, vangla. Trion tulnud väga vastuolulisi reaktloogia kõlab ju uhkelt,“ jäid Pärnad
sioone. „Kõige positiivsemalt on
saladuslikuks. „Kolmanda filmi
reageerinud vanemad, kogemusmõte peaks olema midagi täiesti
tega naised, kes on oma meesteüllatavat ka meile endale.“
ga juba mõnda aega elanud. Päris
noored seda vastu eriti ei võta,“ märkis ta.
Kehva pildi ja looga kogupePriit Pärn selgitas, re- ja lasteanimatsiooni tuleb
et filmi puhul ta erilisse kontseptsiooni nii palju peale, et meie esteeei usu. „Lugu on äär- tilised püüdlused ei jää isegi
miselt lihtne, aga selle hüüdjaks hääleks kõrbes.
filmi puhul on oluline
Väikest Märt Rudolfit kasvatav
visuaal, millega me oleme vähefilmipaar jäi kahtlevale seisukomalt ise väga rahul,“ sõnas ta.
hale ka küsimuse juures, kuivõrd
Tsikaadide sirin
oli erootlilise teose valmistamine
naudinguks. „Meil ei olnudki tööLinateos on nimelt üles võepäevi, vaid töö-ööd. Hommikul oli
tud maailmas ainulaadses liiva
ju vaja tõusta ja lapsega tegeleda,“
animatsioonitehnikas: kujutised
rääkis Olga. „Poole aasta jooksul
„joonistati“ Piusalt pärinevale liimagasime pidevalt 3–4 tundi päevale. „Miks me sellise tehnoloogia
vas.“
välja arendasime? Mõlemad olePriit tunnistas, et omanäolime graafiku taustaga, minu elus
ne stiil tähendab igal juhul tuuleon olnud 15-aastane periood, mil
veskitega võitlemist. „Kehva pildi
tegelesin peamiselt süvatrükiga,“
ja looga kogupere- ja lasteanimatlausus Priit. „Tavaliselt väga kohe
siooni tuleb nii palju peale, et meie
ei usuta, et kõik on liiv. Kui keegi
esteetilised püüdlused ei jää isegi
tahab järele teha, siis palun, aga
hüüdjaks hääleks kõrbes, vaid tsitehnilisi nüansse on seal väga palkaadide sirinaks.“
ju. Liivaanimaatorid tavaliselt karKaur Paves

TALLINNA OPTIKAS

TALLINNA
OPTIKAS
SEPTEMBRIS

TALLINNA OPTIKA TARTUS

www.sadloy.ee

AKNAD
KUNI

-60%

Kehtib täiskomplekti tellimisel:
aknad, aknalauad, paigaldus,
sisepalede taastamine.

ja

• Järelmaksu võimalus kuni 6 kuuks
(protsendita)
• Paljud valmis aknad kohe laost saadaval
(erinevad mõõdud)
Küsi pakkumist: aknaari@city.ee • 736 6886;
5645 2502; 501 6158 • Tartu,Aleksandri 1-4

OKTOOBRIS:

PROGRESSEERUVAD KLAASID

www.sadloy.ee

-25%

Samas palju prilliraame

- 50 %

Silmaarsti ja optometristi juurde
registreerimine telefonil 7 400 900.
Rüütli 1, TARTU
Tel 7 400 900
E-R 9-18, L 10-15
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anekdoodid

Mees tuleb linnukauplusesse ja
soovib osta papagoid.
„Kui palju see punane maksab?“
küsib ta müüjalt.
„Sada dollarit. Ta oskab rääkida
inglise ja prantsuse keeles.“
„Hea küll, aga see sinine?“
„Kolmsada dollarit. Tema oskab
lisaks veel hispaania keelt.“
„Hästi, aga kui palju see roheline
maksab.“
„See maksab tuhat dollarit, aga ei
oska üldse rääkida.“
„Miks ta siis nii palju maksab?“
„Ega mina ka täpselt tea, aga ülejäänud kaks hüüavad teda bossiks.“
***
Ärevil mees äratab oma naise
sügavast unest:
„Maja põleb! Tõmba endale kähku midagi selga!“
„Kas leekidega sobiks rohkem punane või pruun?“ tunneb naine huvi.
***
Direktor tuleb komandeeringust.
Sekretär kannab ette:
„Mul on kaks uudist, hea ja halb.
Millest alustan?“
„Alusta halvast!“
„Maksupolitsei arestis kõik meie
arved. Viimane leping osutus võltsinguks. Teie naine petab teid

peainseneriga, nõuab lahutust ja
vara jagamist. Teie suvila hõivasid
kriminaalid, kes nõuavad mingit
võlga...“
„Aitab, aitab! Ja milline on siis
hea uudis?“
„Me saame lapse, kallis!“
***
Dramaturg kaebab sõbrale:
„Minu uus näidend põrus ilma
tõttu!“
„Kuidas nii?“
„Kui ilm oli hea, sõitsid inimesed
linnast välja ega tulnud teatrisse. Kui
ilm oli halb, istusid nad kodus ega
tulnud samuti teatrisse.“
***
Kodusõja ajal kuulas tšekist üle
vanameest:
„Kuhu te varanduse peitsite?“
„Maasse kaevasin, pojake!“
„Täpsemalt, vanaisa, täpsemalt!“
„Maa – see on Päikese poolt vaadates kolmas planeet!“ täpsustas
vanamees.
***
Kohtuvad kaks sõbrannat:
„Kas oma Reksiga näitusel käisid?“
„Käisin.“
„Ja mis sulle seal öeldi?“
„Öeldi, et segavereline, ülekaaluline ja halvasti toidetud.“

„Einoh, seda ma tean juba
ammu. Ma küsisin, mis nad su koera kohta ütlesid?“
***
Arst patsiendile: „Ma vaatasin
veel kord teie röntgenipilte ja sain
aru, et on juhtunud suur viga.“
„Kas tõesti vähk, doktor?“
„Asi on veel hullem!“
„Jumal hoidku!“ Haige minestab.
„Te elate hoopis teisel aadressil,
teid peab teenindama teine perearst.“
***
Naine riidleb mehega:
„Ma ei saa sinust aru. Minu ema
on meil juba kaks kuud külas ja sa ei
vii teda kuhugi!“
„See on ju mõttetu,“ vastab
mees. „Ta tuleb ikka tagasi!“
***
Klient riidleb advokaadiga: „Te
lubasite, et minu naine saab vabaks
pärast teie kaitsekõnet, aga talle
anti kolm aastat?!“
„Seda küll, aga ta ei lasknud mul
kohtus ühtegi sõna vahele öelda!“
***
Morpheus avab rusika. Tema
peopesal lebab kaks tabletti: sinine
ja punane.
„Kuule, aga kas sul küpsist ei ole?“
küsib Neo nukralt.

sudoku
sudoku

Cinamon

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!

24.–26.10 kell 11, 13.15, 15.15,
16.45; 27.–30.10 kell 13.15,
15.15, 16.45 Kastitrollid
24.–30.10 kell 15.30 Labürindijooksja
24.–30.10 kell 11.45 Maagiline Oz

ristsõna

Kihv

24.–27., 29.–30.10 kell 18.15;
28.10 kell 18.20 Kadunud
24.–26.10 kell 15 27.–30.10
kell 12.15, 14.15 Doktor
Proktori puuksupulber
24.–27., 30.10 kell 14, 18,
19.45, 21.15; 28.10 kell 14, 18,
20.20, 21.15; 29.10 kell 14, 18,
21.15 Valemaandumine
24.–26.10 kell 11.15 Lennukid 2
24.–27., 29.–30.10 kell 13.30,
17.30, 20.30; 28.10 kell 13.30,
20.30 Kirsitubakas
24.–26.10 kell 16.20; 27.–
30.10 kell 16.15 Dracula:
jutustamata lugu

Tartu Jazzklubi

24.–30.10 kell 21.45 Kohtunik

24.10 kell 21 Hanna-Liina
Võsa

24.–30.10 kell 22.30 Annabelle
24.–27., 29.–30.10 kell 22;
28.10 kell 22.30 Raev
24.–30.10 kell 20.15 Maagia
kuuvalgel

Ristsõna
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24.–26.10 kell 11.30; 27.–
30.10 kell 15 Alexander ja
üks kohutav jube kole väga
paha päev
24.–30.10 kell 13 Amazonia
24.–30.10 kell 18.30 Gorka! 2
24.–27., 29.–30.10 kell 16,
22.15; 28.10 kell 16, 22.10
Tusk
30.10 kell 20.15 Esilinastus:
Ei. Tohi. Magama. Jääda
29.10 kell 19.45 Meesteõhtu:
Raha
28.10 kell 11 Põnnihommik:
Kastitrollid
28.10 kell 11 Põnnihommik:
Kirsitubakas
28.10 kell 18 Noortekas:
Armastusega, Rosie

Kontsert
Genialistide klubi
23.10 kell 22 Live: Get Your
Gun (Taani) ja Crystal Cloisters (Tartu)

23.10 kell 21 The Schwings,
LTU

30.10 kell 21 Improkunst:
Impromachine4000
31.10 kell 20 IDeeJazz

Tartu linnamuuseum
30.10 kell 18 Naised köögis

Tartu ülikooli aula
25.10 kell 18 Academia Gustaviana 382: Tartu ülikooli
asutamispäeva kontsert Nii
magus on see piin!

Näitus

Karlova-Ropka
raamatukogu
kuni 1.11 raamatunäitus Helga Nõu 80
kuni 13.11 graafik Naima
Neidre originaalillustratsioonide näitus
kuni 13.11 Slovakkia graafiku
Vitazoslav Chrenko eksliibriste näitus Maagilised
detailid

Tammelinna
raamatukogu
kuni 29.10 Ove Maidla
broomõlitrükis fotode näitus

Muu
Linnaraamatukogu

Annelinna
raamatukogu
kuni 31.10 fotorühmituse
Hetkepüüdjad näitus Tükike
paradiisi

23.10 kell 17 kirjandusõhtu
Supilinn on meie pealinn
30.10 kell 16 linnaraamatukogu kirjanduskohvik,
vaatluse all on A. S. Byatti
romaan Lumm

Pühapäeval, 2. novembril kell 15
Tartu Ülikooli peahoone aulas

SÜGISKONTSERT HINGEDEPÄEVAL

„Meenutame meie peadirigenti – 100 aastat Ando Rannu sünnist”

Esineb Puhkpilliorkester Tartu
Dirigendid Jaan Tilgar ja Margus Kasemaa

Ootame kõiki kuulama. Sissepääs on tasuta
Toetajad: Tartu Linnavalitsus, Tartu Kultuurkapital, Tartu Kultuurihoone Sõprade Seltsing

24.10 kell 22 Indiroonika
#12: Faun Racket, Sander
Mölder, Sander Reinus
25.10 kell 19 Noortebänd
2014 Tartu I eelvoor
26.10 kell 18 Noortebänd
2014 Tartu II eelvoor

Jaani kirik
23.10 kell 19 kontsert Kodumaine viis
24.10 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esineb Grete Jädal (klaver)
28.10 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esineb Tiina Tomingas (klaver)

Peetri kirik
23.10 kell 18 Koorikontsert

ALGAJATE TANTSUKURSUSED
TÄISKASVANUTELE JA NOORTELE
Hugo Treffneri Gümnaasiumis kolmapäeviti 19.45 – 21

22. oktoober – 10. detsember

Kursuse tasu 40 €
Algkursuste kavas valsid, fokstrott, tango,
samba, rumba, aeglane rock ja cha-cha-cha
Õpetavad Ilme Tiik ja Indrek Kuus
Teave: ilme.tiik@gmail.com,
+372 5286482
Kaasa palume võtta vahetusjalanõud!
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Ehitus

Teen üldehitus- ja remonditöid
ja ka elektritöid. Tel 5367 0484,
Janek.

Tselluvilla paigaldamine puistena
- pööningud (ka lamekatused),
seinad, põrandad. Tel 503 7220.

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

Ehitus- ja remonditööd.
Tel 5683 5395, 5677 9397,
siseehitus@gmail.com.
Ehitus, remont, viimistlus- ja
lammutustööd. Tel 5858 6953.
Ehitusabi, katusetööd, ehituspuusepatööd, remonditööd jne.
Ehitus Kiirabi OÜ, tel 5919 8885.

Koolitus

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

Tänavakivide paigaldus, teede ja
parklate ehitus, piirdeaiad-väravad paigaldus. Tel 5623 3867.

Killustiku, kruusa, liiva ja mulla
müük koos transpordiga LõunaEestis. Tel 5666 7528.

Sõiduõppe ABC pakub AM-, A-,
B-, BE-, C-, CE-kat professionaalset koolitust, uusi autosid,
soodsat hinda. Veoautojuhi ADRja ametikoolitused. Esmaabi- ja
lõppastmekoolitused (85 €). Tel
507 8230, www.sõiduõppe.ee,
Kalda tee 30.

Küte

Soodsad terrassi- ja välisvoodrilauad, saematerjal, höövelmaterjal Tel 509 2168, laur.pojad@
gmail.com.

Katusetööd OÜ Katusehundid.
Valts- ja profiilplekkkatused. Vihmaveesüsteemid. Tel 5695 6885.

Korterid, majad, majaosad Tartus ja
maakonnas. Aitame kinnisvara müümisel ja üürimisel. Kalev Persidski,
tel 742 0656, 5664 0706.

Talu Jõgevamaal (3 ha, maja 464
m², kõrvalhooned 800 m², el 380
V / 50 A, vesi maasiseste trassidega, kanalisatsioon). Või vahetada
väikese maja või majaosa vastu. Tel
511 0681.

1-2toal korter Tartu kesklinna piirkonnas. Kiire! Tel 504 2254.
1-2toaline korter Tartu linnas, võib
vajada remonti. Tel 5331 1142.
1-toal korter. Tel 503 2345.
1-toal kap-remonti vajav korter
Tartu linnas omanikult. Tel 511 0681.
2-3toal korter. Tel 5561 4114.

Katusetööd, fassaadid, üldehitustöö. Tel 5904 2174,
info@innover.ee, www.innover.ee.
Plaatimistööd ja saunade ehitus.
Tel 5373 8500.
Planeerimistööd roomikbuldooseriga. Tel 5826 7949.
Sanitaar- ja kapitaalremont,
lammutus- ja ehitustööd.
Tel 5837 2544,
viimistlus.lammutus@mail.ee.
Soojustamine puistevillaga.
Tel 5665 0604, 502 0066,
puistevill@gmail.com.
Teeme igasuguseid erinevaid
ehitustöid! Küsi pakkumist!
Tel 5681 6224, www.roofing.ee.
Teen siseehitustöid Tartus.
Tel 5345 0015,
ehitus.tartu@gmail.com.

Otsin tööd vanainimese või pere
abistajana (soovitavalt elamispinnaga). Tel 5624 4548.

Pakun tööd
AS Sangar (Tartu, Sõpruse pst 2)
võtab tööle töökogemusega
õmblejaid (päevasärkide õmblemine). Info tel 730 7300.

Nõudepesija-abitöölisele.
Tel 744 2085, info@chezandre.ee.

Kinnisvara ost
Kaevetööd, lammutustööd ja
kallurveod! 8 t ja 21 t roomikekskavaatorid. Tel 512 5350.

Otsin tööd

Mööblikauplus otsib oma kollektiivi tugevat kuni 50 a laomeest,
kes oskab mööblit kokku panna.
Saatke CV gintaro.tartumoobel@
mail.ru.

Kinnisvara müük

Maja Tartus Jõe 7 (754 m², 3 tuba,
keskmises korras, ahi-, gaasiküte,
125 000 €). Tel 5667 5567.
Hea läbivusega 4 x 4 haaratskopp-kalluri teenus (kj 10 t).
Tel 5826 7949.

Puitbrikett, puidupelletid, kütteklotsid. Vedu. Ladu: Viljandi mnt
48a. Tel 514 4555.

Autokraanajuhile. CV saata info@
kintlog.ee, tel 524 4250.

Eramu ja korteri remont ja renoveerimine, energia-vesi-kütevent. Tel 504 0334, vasker365@
gmail.com.
Eramute projekteerimine
ehitusloani välja. Tel 524 3142,
www.imperialproject.ee.

Puidugraanulid laost: 15 kg kott
- 3.35 €, 990 kg alus - 193 €. Transport Tartu piires tasuta.
Tel 507 0964, 5661 5486,
www.estland-energy.eu.

Tükeldatud küttepinnud (50 cm
ja lühemad, kuusk, haab, lepp, 25
€/rm). Toome koju kahe ruumi
kaupa. Info tel 5684 0777.

Väike ehitusfirma teeb suuremaid
ja väiksemaid ehitustöid Tartus ja
Tartumaal. Tel 5559 7067.

Materjal

Aedade, väravate, väravaautomaatika müük, paigaldus, hooldus. Tel 501 6453, www.nr1aiad.ee.
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LÕHUTUD KÜTTEPUUD
toores / kuiv
30 cm, 1 ruum = 35 € / 40 cm, 1 ruum = 32 / 40 €
50 cm, 1 ruum = 30 / 38 €

Tel 514 2173

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!
Ahju- ja katlapuud (50 cm,
kuiv lepp). Transport tasuta.
Tel 5301 1161.
Haava- ja lepaküttepinnud (3 m
pikad ja tükeldatud). Kojuvedu hinna sees. Tel 5193 8862.
Halupuud, kütteklotsid ja
küttepinnud (kuivad ja märjad).
Tel 529 0183, www.elevus.ee.
Kaminapuu, kütteklots, puitbrikett. Küsi julgelt! Tel 528 9398.
Kuiv kaminapuu 40 l võrgus.
Tel 525 7628.

Pakun tööd aktiivsetele inimestele. Vajalik arvutioskus. Palk iga
nädal ja tulumaksuvaba! Vajadusel
tasuta väljaõpe töö käigus.
Küsimused ja täpsem info:
svetlanadubli@gmail.com.
Peenmehaanika huviline leiab töö
kellassepp-klienditeenindajana.
Väljaõpe. hotikka@hot.ee.
SA Tartu Sport pakub tööd 0,25
kohaga koristajale. Tööaeg L
kl 6-12 ja 16-20. CV saata info@
tartusport.ee, info tel 744 8402,
5692 1819.
SA Tartu Sport pakub tööd 0,5
kohaga koristajale. Tööaeg E-R kl
6-10. CV saata info@tartusport.ee,
info tel 744 8402, 5692 1819.

Põllundus
Talukartul kojuveoga: Laura, Gala,
Fontane (sorteeritud ja kvaliteetne,
25 kg 7,5 €). Tel 5356 8382.

Riided
Jõe butiigis uued naiste pluusid,
tuunikad ja joped. Soola 10 (avaturg), E-R 9-17, L, P 9-16.

SKP Invest OÜ ostab metsakinnistuid üle kogu Eesti ka koos hoonetega, hüpoteegiga või kaitsealal. Hinnapakkumine paari päeva jooksul,
sobivusel kiire tehing. Tel 508 0065.

Kuiv kaseklopp (26-29 cm,
40 l võrk, 1,8 €; 60 l 2,3 €).
Tel 5591 5281.
Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.

Vana kap-remonti vajava maja üks
korrus Tartu linnas omanikult. Tel
511 0681.

Kauplus Stiil (Anne 51) kasutatud
riided Norrast, uuemad riided
Iirimaalt. stiilriided.ee

Kuiv okaspuu võrk 1.90, kuiv kask
võrk 2.30, vedu tasuta.
Tel 504 5307.

Odavad rõivad Kastani 121, E-R
10-18, L 10-15. Kogu kaup -20 %.

Võtan müüki kinnisvara Tartus ja
Tartu maakonnas. Tel 5620 4096.

Kuivad küttepuud (lepp 50 cm,
38 €/m³; kuusk, ehituslik, 50 cm,
24 €/m³). Vedu tasuta!
Tel 512 5350.

Üürile anda
Pakun Tartu kesklinnas remonditud ruumi ilusalongi teenusteks.
Tel 5647 9856.

Üürile võtta
1-toal korter. Tel 503 2345.
2-3toal korter. Tel 5561 4114.

Kütteklotsid (haab, lepp) lahtiselt
ja võrgus. Küttepuud. Kojuvedu
tasuta. Tel 5193 8862.
Lehtpuukütet 10 puisteruumi koos
kojuveoga 220 €. Tel 5622 9626.
Lõhutud ja kuivad küttepuud
(lepp, kask jt segamini, 50 cm 42
€/rm, 30 cm 45 €/rm). Kojutoomisega. Info tel 5383 7099.

Päevapraad
nüüd ka
Pärnus!

Pakume tasuta riideid ja jalanõusid 6.-8. novembril kl 10-16 Tiigi
55, Tartu, Tartu Laste Turvakodu.
Sõbra pereriided Võru-Sõbra ristmiku läheduses, allahindlus kuni
50%. Võimalik ka hulgimüük.
Tamme butiigis 25.09 uus kogus
naiste kvaliteetsügisriideid. SuurKaar 56, E-R 10-18, L 10-16.

Sõidukid
Autode kokkuost. Tel 553 3060.
Ülikooli 2, III korrus, SEB pangahoones.
Sissepääs pangahoone kaudu E-R 11-18
Vanemuise pargi poolt lahtioleku aegadel.

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

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

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.
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Müü oma auto meile. Sobiva
tehingu puhul raha kohe kätte.
Info tel 5823 2707.
Ostan kaubikuid: Toyota Hiace,
Nissan Urvan, Mitsubishi L300,
Mazda E2200. Tel 5610 8090.
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Koristame puulehti. Tel 5252 862,
www.kobruleht.ee.

www.facebook.com/TaaskasutuskeskusSahtel.

Korstna- ja ventilatsioonikäikude puhastamine, küttekollete
remont ja hooldus. Tel 5805 0201.

Tasuta kodumasinate ja vanaraua
äravedu. Tel 5386 9008.

Liikuva saekaatri teenus. Elektrivoolu ei vaja. Lähem info tel
517 0623, 502 6732 või info@
muinasmoobel.com.

Ostan Teie 1980.–2005. a auto
Tartus ja Tartumaal. Helistage tel
5839 5949 ja küsige pakkumist!

Likvideerin ummistusi. Pottide,
segistite, torustike, vannide, boilerite jne vahetus. Tel 5621 7955.

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t
Rehvide paigaldus ja müük Tartus, varuosad, akud. Lembitu 1b, tel
5620 3199, www.samautoremont.ee.
Sõiduautode ja veokite keretööd,
remont, ümberehitus, varuosad,
puksiir. Tel 504 0334, allroads.ee.

Teenused

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

Autobussiteenus mugavate 25kuni 52-kohaliste bussidega. Hinnad
kokkuleppel. Olemas Venemaa,
Valgevene viisa. Tel 5344 5349,
www.aljonacompany.com.
Autobussiteenused 52- ja
50-kohaliste bussidega. Noobelreisid OÜ, tel 5373 8770, 5770 2550.
Boilerite puhastus, veemõõtjate
vahetus, san-tehnilised tööd. Tel
5646 9025.
Elektritööd eraisikutele ja firmadele. Tel 5684 7007.
FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.

Niitmistööd murutraktoriga,
trimmerdamine, võsalõikus ja
äravedu kinnistult ning muud
metsatööd ja valgustusraie. Tel
5344 1304. Metsaraie ja väljavedu Tel 5667 2872. Tegutseme
Tartumaal ja selle ümbruses.

Veo- ja kolimisteenused suure
kaubikuga! Head hinnad!
Tel 5193 2738.

Rakkekaevude kaevamine,
puhastus ja remont. Tel 5638 1774.
Remondin kortereid. Kogemust
15 aastat. Tel 511 1242, 5802 2620.
San-tehnilised sise- ja välistööd.
Tel 5757 0202.

Soodapritsi teenused. Puhastame puitu, metalli, kivi jms. Tel
5593 9356, www.proprits.ee.

Aastaaruanded ja raamatupidamine, kliendikeskne, ka veebi kaudu. Tel 513 8668, 736 7077, Vilja.
Akupaakide valmistamine tellija
mõõtude järgi. Katlamajade ehitus. Tel 5904 1485.
Ametlik litsentsiga korstnapühkija
Tartus, Tartumaal, Põlvas, Põlvamaal. Tel 5191 6605.

Soodne fekaalivedu.
Tel 5382 8791.

Kandlemuusika ja laulud Teie
peole! Kandlemees Sander,
tel 504 3202,
simmaniduo@gmail.com.
Kaubaveod üle Eesti. Küsi julgelt!
Tel 5304 9599.
Konteinerite rent haljastus-, ehitus- ja majapidamisjäätmetele.
Tel 529 0183, www.elevus.ee.

Arvutite, sülearvutite ja printerite
müük, hooldus, remont! Tindid
ja toonerid. Vanemuise 43, Tartu,
tel 776 3230, www.digimarket.ee.

Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine suure kaubikuga. Tel 501 5312,
www.kutotootmine.ee.
Veoteenus väikekaubikuga. Arve.
Tel 5348 8766.

Lõngapood: Saksa linane niit alates 17 €/kg, peenvillane tikkimislõng 20 m/0.60 €; villane alates 7
€/kg; akrüüllõng 10 €/kg. Ropkamõisa 10 hoovis (valgest väravast),
E-R 10-16, L 10-14, tel 520 7727,
www.aardlakaubandus.ee.
Suur raamatumüük Tartu ülikooli
raamatukogu fuajees E-R kl 11–19.

Kosmeetiku teenused: erinevad
näohooldused, mikrolihvimine,
mesoteraapia, BDR bioloogiline
koorimine, ripsmed ja kulmud,
maniküür, pediküür, depilatsioon. Tartus, tel 513 0893.
Toomas Treiali Pimemassaažituba OÜ (Tehase 16, Tartu) ootab
kliente massaažile. Registreerimine
tel 5852 8899, lisainfo kodulehelt:
http://www.pimemassaaz.ee.

Taaskasutuskeskus Sahtel avas
oma uksed Kastani tn 38, E-R
10-18, L 10-15. Boksi rent, komisjonimüük! Info tel 5304 7744,

61 a sale naine Elvast otsib
vanemat autoga soliidset härrat.
Tel 5849 2531.

SOODNE LAEN KODU OSTUKS, REMONDIKS
JA EHITUSEKS. LAEN KORTERELAMULE.

Teated

Segarahvatantsurühm ootab
tantsupaare ja tantsuhuvilisi
mehi E ja N kell 20 Tiigi Seltsimajas. Info tel 505 8464.

TELLI
KUULUTUS
Hõbedast esemed. Kokkuostu-

1 kuulutus =1€

(90 tähemärki)

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

LAO

tartuekspress.ee/

Tutvus

Vanad raamatud, nõud ja muu
kolimisel tarbetuks muutuv majakraam. Konsultatsioon ja utiliseerimine. Tel 5893 8528.

Vaba aeg

Tervis

Klassikaline massaaž ja Reiki ravi.
Tel 527 6844,
www.reikihealingeret.ee.

Vanad märgid, medalid, mündid,
graafika, nahkköites raamatud,
mudelid. Raha kohe kätte. Tel
5649 5292.

Palun infot neilt, kes nägid 18.
oktoobril Aardla Säästumarketi
parklas halli Mercedest otsa
sõitmas autole ja põgenemas. Tel
511 3797.

Ost

Õhksoojuspumpade müük,
paigaldus. Hinnad al 669 €, järelmaks al 50 €/kuus. Tel 5388 4884,
www.õhksoojuspumbad.ee.

Abi alkoholisõltuvuse korral 98%.
Hiina meditsiin. Ly Chini OÜ, Tartu. Vajalik eelreg, tel 505 8381.

Ostan uuriripatseid alates 100 €/
tk. Raha kohe kätte! Kõik pakkumised oodatud. Tel 5649 5292.
Vanaaegsed raamatud, maalid,
graafika, märgid, ehted, nõud,
mööbel, medalid, ordenid, postkaardid, fotod, kellad, mündid,
paberahad jne. Tel 5829 9810.

Ummistuste likvideerimine ja
san-tehnilised tööd eraisikutele ja
firmadele. Tel 553 7638.

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

Septikute müük ja paigaldus. Tel
5757 0202.

Kaardid ennustavad. Tel 900 1727,
24 h, 1,09 €/min. .

Treppide puhastamine, akende
pesu eramutes. Hind kokkuleppel.
Tel 5869 0929.

Veo- ja kolimisteenus, utiliseerimine, laadijad. Parim hind turul!
Tel 5621 7955, kiiredkolijad.ee.

Puulehtede ja -okste äravedu
veokiga või konteineriga.
Tel 5290 183, www.elevus.ee.

Juriidiline nõustamine ja elamute hooldus (koristamine, santehnika, katusetööd). Tel 509 0750.

Transporditeenus kraanaga väikeveokiga, tõstevõime ca 500 kg.
Tel 501 6453.

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

Printerikassettide kiire täitmine!
E–R 9–17, Raekoja 13, Tartu. Tel
744 1100, www.futari.ee.

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

Toitlustusteenus Tartumaal.
Kvaliteet mõistliku hinnaga. Tel
5568 7026, www.peramaa.eu.

Veo- ja kolimisteenus, mööbli,
klaverite jm vedu, utiliseerimine,
laadijad. Parim hind. Tel 553 7638.

Pottsepatööd. Tel 507 9037.

dest kuni kaks korda parem hind!
Raha kohe kätte! Tel 5649 5292.

Müük

Teen remondi- ja viimistlustöid.
Tel 5648 1251.

Ohtlike puude langetamine ja
puuhooldus. Tel 566 4413, info@
treeservice.ee.

Ostame, müüme ja likvideerime
Eesti, Läti, Leedu, Soome, Rootsi
ja Norra firmasid, sh km-kohuslased firmad. Konsultatsioon ja
muudatuste vormistamine. Tel
508 9565.

Kauburi
3. korrusel,
Riia 26

730 4455

SÜGISKAUPADE
TÜHJENDUSMÜÜK
s
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a
n
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2€

NELJAPÄEVAL JA REEDEL,
23. ja 24. OKTOOBRIL
11.00 - 16.00

Tutvu tingimustega www.eluasemefond.ee
ja vajadusel konsulteeri telefonil 742 3292.
Laen on finantskohustus. Mõtle läbi oma rahalised
vajadused ja laenu tagastamise võimalused.
Krediidi kulukuse määr on 6,36% ja krediidi kogukulu 5812,50 €
tingimusel, et laenusumma on 5000 €, fikseeritud
intressimäär 6% aastas, tähtaeg 5 aastat ja lepingutasu 25 €.
Tagatise ja kindlustusega seotud kulusid ei ole arvestatud.
Väljaandja: Ajaleht OÜ
Aadress: Ülikooli 1, 51003 Tartu
E-post: info@tartuekspress.ee
Internet: www.tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress
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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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Kui soovid kindlat töökohta pidevalt laienevas
ettevõttes, siis tule tööle Maximasse!
Tartu Maxima XX kauplused
ootavad oma meeskonda
• KASSAPIDAJA-MÜÜJAID
• SAALITÖÖTAJAID
• LETITEENINDAJAID
Ettevõte garanteerib:
- stabiilse palga
- sotsiaalsed garantiid
- tasuta lõunasöögid
- erinevad motivatsioonipaketid
- tööalase tasuta koolituse
Täitke tööotsija ankeet meie kodulehel: www.maxima.ee
Saatke CV: personal@maxima.ee, tel 602 3116.

Esimesele 100 kasvuhoone tellijale
transport ja paigaldus

Kinnisvara tasuta nõustamine 744 6500

TASUTA

*tasuta paigaldus kehtib Harjumaal, teised regioonid -75%

Otsin kliendile 1-toalist
korterit uuemasse majja.
(Alates 2005)
TEL: 744 6506
GSM: 529 7670
sirje.teder@ober-haus.ee

Otsin kliendile 3-4-toalist
korterit Tammelinna.
(-100 000 €)
TEL: 744 6504
GSM: 507 4022
raul.kangur@ober-haus.ee

Otsin kliendile majaosa
Otsin kliendile 3-toalist
Tähtveres või Karlovas.
korterit Annelinna.
TEL: 744 6503
TEL: 744 6507
GSM: 5664 8006
GSM: 5563 3206
kaupo.kupits@ober-haus.ee marko.sonn@ober-haus.ee

Otsin kliendile 2-toalist
Otsin kliendile 2-toalist
korterit Karlovas.
korterit Annelinnas.
TEL: 744 6503
TEL: 744 6508
GSM: 5664 8006
GSM: 5650 0577
kaupo.kupits@ober-haus.ee reena.parnpuu@ober-haus.ee

Otsin kliendile 2-toalist
korterit Tartu kesklinnas
või selle ümbruses.
TEL: 744 6500
GSM: 5383 1669
kerli.kerb@ober-haus.ee

Otsin kliendile 1-2-toalist
korterit Tammelinna.
TEL: 744 6508
GSM: 5650 0577
reena.parnpuu@ober-haus.ee

Otsin kliendile 1-2-toalist
remonti vajavat korterit.
TEL: 744 6507
GSM: 5563 3206
marko.sonn@ober-haus.ee

Hindamisteenus
744 6500
MÜÜA KORTER
Olga Lobina

Natalja Rüütel

Meljo Puna

Kadri Käära

TEL: 744 6508
GSM: 5348 9407

TEL: 744 6502
GSM: 5559 8301

TEL: 744 6503
GSM: 5615 1315

TEL: 744 6500
GSM: 5198 4061

olga.lobina@ober-haus.ee

natalja.ryytel@ober-haus.ee

meljo.puna@ober-haus.ee

kadri.kaara@ober-haus.ee

