AVATUD UUS KASUTATUD RIIETE POOD
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Tõenäoliselt suurim
hamburger Eestis!

Riided meestele ja naistele
Suur valik lastekaupa
Jalanõud ja aksessuaarid
Riided on soodsad,
moodsad ja stiilsed

XXL
0,5 kg

18 cm
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Kuulujuttude algatamise päev

PANE OMA MUGAVUS PROOVILE!
KLIENDI KOMMENTAAR:
ehall/must
Värvus: tum

Uue põlvko
nna sooja
aluspesu lo
on kasutatu
omisel
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ja uusimat
tehnoloog
iat. Soe alu
hoiab sind
spesu
kuiva ja vä
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ning juhib
mugav
higi ja niisk
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e
eemale. Pa
kehapinna
lt
kub kaitse
t, isoleerib
just õigeid
ja ventilee
kehapiirko
rib
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i.
Materjal:
kõrgtehno
loogiline A
(56% polü
VS kangas
amiid, 40
% polüpro
4% elasta
püleen,
an, 200 g
/m²).

XTR ALUSPESU TÖÖTAMISEKS JA SPORTIMISEKS
Snickers Workwear
pikkade varrukatega
soe alussärk

Snickers Workwear
XTR bokserid
art 9433/0418

27 €

art 9430/0418

56 €
Snickers Workwear
lühikeste varrukatega
soe alussärk
art 9432/0418

Ostad
komplekti,

(särk + püksid)

Snickers Workwear SW WoolMix
pikad aluspüksid sokid art 9202/0418

50 €

KOMPLEKT
(särk + püksid)

–20%
= 44 €

SEB Tallinna Maraton (42,2 km)
2011 - 20. koht, 2012 - 22. koht
Pärnu Kahe Staadioni jooks (7,6 km)
2011 – VI koht, 2012 – III koht

47 € saad TASUTA

art 9431/0418

Soe Poly D
acron kang
ast
aluspesu ta
lletab idea
alselt
kehasooju
st, juhib niisk
use
nahapinna
lt ee
sind kuivana male ja hoiab
. Väga pe
hme,
mugav ja
veniv mate
rjal.
Materjal: 10
0% Poly-D
acron.

Olen maratone jooksnud 33 aastat! Uskuge
mind – selle aja vältel olen kasutanud
väga erinevat spordivarustust. Snickers
Workwear pesukomplekt ei tundunud
mulle esmalt just enesestmõistetav
valik, kuid piisavalt huvitav, et proovida.
Minu kogemus ütleb, et see
aluspesu on seljas oluliselt mõnusam, kui tuntud spordibrändide
tehniline pesu: ülimalt pehme, mugav ja ihusõbralik. Märja nahaga
oli allatuult Snickersi pesuga lausa
jahutav joosta. Lisaks funktsionaalsusele on pesu minu meelest ka
väga kena disainiga.
Vaid üks küsimus, miks on pesu
nimetus Snickers WORKwear, mitte
aga Snickers SPORTSwear, mida see
minu hinnangul küll 100% väärt oleks.

(väärtus

17 €)

38. Saaremaa Kolme Päeva Jooks (42,2 km)
- 16. koht
Raasiku Rahvajooks (5,8 km)
2014 – I koht,
2010 - I koht.

Urmas
Põldre (48)

TAMREX soe alussärk
art 7191- meeste mudel, art 7192 - naiste mudel

HIND 29 €

Isiklik rekord
maratonis: 2:25.39

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

ehall
Värvus: tum

Jätkuvalt soodsaim sooja
aluspesu komplekt!

TAMREX pikad aluspüksid
art 7112- meeste mudel, art 7113 - naiste mudel

HIND 26 €

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

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
Tammeka rebis põhjakihist välja
uudised

Neljapäev, 13. november 2014

Jaanuaris ühe jalaga juba
tippseltskonnast välja
heidetud Tammeka lõpetas hooaja viimase kolme
aasta võimsaima tulemusega.
Kahe viimase hooaja järel on
Tammeka püsimajäämine kümneliikmelisse meistriliigasse
kõikunud noateral. Kui mullu
päästeti üheksanda koha järel
end üleminekumängudel Rakvere Tarva vastu, siis 2012. aastal jäädi auga viimaseks. Tartlaste uuestisünni tagas toona vaid
Flora süsteemi vangerdus, mille
kohaselt Viljandi Tuleviku saabumine esiliigasse (paradoksaalsel kombel läbi võidu Tammeka
duubli üle) sundis FC Viljandit
meistriliigast lahkuma.

Noortega konkurentsis
Kuigi hooaja lõpumängul jäi Nõmme Kalju alistamatuks, oli Taaralinna pallureil publiku tänamiseks põhjust enam kui küll: peale ootamatult
eduka hooaja platsil jõuti ka keskmise pealtvaatajate arvu poolest Flora ja Kalju järel kolmandale kohale. 
Rein Murakas
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deti jätta nii majandusraskustes
Tallinna Kalev, kokkuleppemänguskandaalidest räsitud Narva
Trans kui Jõhvi Lokomotiiv.

Must kümnend
Seitsmes koht tähendab arengus tagasitulekut 2011. aastas-
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se, mil samal positsioonil lõpetades teeniti, tõsi küll, praeguse 28 asemel 39 punkti. Aasta
varem oldi 40 punktiga kuues
ning seitsmendast kohast kõrgemale polegi Tammeka nime all
jõutud.
Juba unustusehõlma hakkab vajuma medalimõtteid

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2002

2004

14
2001

1999

7

10

14

15
1998

1997/1998

1996/1997

1995/1996

1993/1994

1994/1995

14

14

12

2003

11

2000

12

12

1992/1993

7 7

9

8

6
7

6

2005

6

5 5

5

Parima Tartu klubi koht koduliigades

1992

Tänavu talveks oli aga Jane ja
Babak Afshari juhitud Jalgpalliklubi Tammeka jõudnud olukorda, kus finantsid enam tegevust
jätkata ei võimaldanud, mistõttu ka noortesüsteemi tuumik
omanikest lahku lõi. Patiseisu
lahendamiseks lubas jalgpalliliit
erandkorras uuel moodustisel
Jalgpallikool Tammeka eelkäija
koha üle võtta ja märtsis meistriliigat alustada.
Sellegipoolest seisis meeskonnal liigahooajal ees 36 Heraklese
vägitegu, sest kui varasematel
hooaegadel võisid rahalise toetusega arvestada vähemalt välismängijad, siis nüüd tuli hakkama saada puhtalt oma verinoorte jõududega. Kui kolme mängu
järel oli kirjas kolm kaotust ja
väravate vahe 0 : 8, võis tunduda, et rõõmud tänavu osavõtuga
piirduvadki.
Ent viiendas voorus 28. märtsil saabus murrang: vanameister Kristjan Tiiriku kübaratrikiga purustati Tallinna Kalev
6 : 1. Sama hooga edasi uhades
ilmnes, et probleeme jagub ka
vastastel, ja lõpptabelisse kogunes 22 kaotuse kõrval seitse võitu ja seitse viiki. Selja taha suu-

1991
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heietanud Maag Tammeka
projekt. Meenutagem: 2007.
aasta majandusbuumi lainel
lõid käed meistriliiga tugevate keskmike sekka kuuluvad Tammeka ja Maag (endine
Merkuur) ning tekkiv sünergia
pidanuks taaralinlased sootuks uutesse kõrgustesse len-

nutama. Paraku seda ei juhtunud ning koondklubi laeks
jäi Merkuuri/Maagi 2004. ja
2006. aasta viienda positsiooni
kordamine.
Taasiseseisvumisaja Tartu
keskmise resultaadi on Tammeka aga tänavu juba kätte saanud,
kui arvestada, et aastatel 1994–
2003 polnud siitkandi meestel
üldse kõrgseltskonda asja. Kõige mustemaks masenduseks oli
põhjust 1998. aastal, mil Merkuur esiliigastki välja pudenes.
Õnneks päästis linna au, nii palju kui sellest alles jäänud oli, toona teisest liigast kerkinud KSK
Vigri.
Viiendast kohast enamat
polegi uues Eestis suudetud.
Tõeliste eeskujude otsingul
peaks Tammeka kiikama hoopis kaugemale minevikku, mil
hooajal 1939/1940 Olümpia esimese mitte-Tallinna klubina meistritiitli Tartusse jättis.
Lisaks on mitteametlikul mõõduvõtul Saksa okupatsiooni ajal
1942. aastal võidukas olnud Tartu PSR.
Kaur Paves

Küüni 5b,
TARTU

E–N kl 11–23
R–L kl 11–01
P kl 12–23

Tiibeti, tandoori ahju
ja india restoran

Toit koju ja kaasa

tudengitele -10%
kaasa -10%
Tel

740 1606,
5668 3044
kam29@hotmail.com

www.himaalajajutud.ee

ANU FOTO

uus asukoht
Kesklinna keskuses
Tartus Küüni 7.
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Tartu maksutabelit
juhib õlletööstus

Teater põhjanaabritele

Kui üleriigilises maksumaksjate paremikus troonivad majanduskorüfeede
nördimuseks riigiasutused,
siis Tartu tasandil joonistab tabel välja teada-tuntud kohalikud gigandid.

20

Jurist vastab
JURIST
VASTAB

Kontrollima
peab pea kõiki
töötajaid
Mis on tervisekontroll ja milleks
seda vaja on? Mõnegi töökoha
puhul tundub see ebavajaliku
ja mõttetu ettevõtmisena.

Kerttu Sepp
Tööinspektsiooni töötervishoiu
tööinspektor
Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse järgi on tööandja
kohustus korraldada tervisekontroll töötajatele, kelle tervist võib tööprotsessi käigus
mõjutada töökeskkonna ohutegur või töö laad ning kanda
sellega seotud kulud.
Tavaliselt on terviskontrolli aluseks töökeskkonna riskianalüüs ning ei ole just palju
selliseid töökohti, kus töötajale ei võiks mõni töökeskkonna
ohutegur ebasoodsalt mõjuda. Selle tõttu eeldataksegi,
et enamikele töötajatele peab
tööandja tervisekontrolli korraldama. Vastavalt töötajate
tervisekontrolli korra määrusele algab töötaja tervisekontroll esmase tervisekontrolliga
tööle asumise esimese kuu
jooksul ja öötöötajatel enne
öötööle asumist.
Tervisekontroll töötervishoiuarsti juures ei tohiks olla
pelgalt seaduse täitmine, vaid
peab olema individuaalse
lähenemisega, tagades töötaja sobivuse antud töökohale ning võimaldades varakult
avastada tööst põhjustatud
tervisevaevusi. Näiteks töötajatele, kes peavad pidevalt töötama jahutolmuses töökeskkonnas, on soovitav tervisekontrolli käigus teha allergiatest või
kopsufunktsiooni uuring, et
ennetada kutsehaigestumisi,
mille põhjuseks on jahutolmuallergia. Öötöötajatele peaks
tervisekontroll sisaldama elektrokardiogrammi tegemist, hindamaks võimalikke südamehaiguste riske. Seega peaksid
tervisekontrollis sisalduvad
uuringud olema tugevalt seotud töökeskkonnas valitsevate
ohuteguritega.

tartuekspress
lausega
UUDISED

Rahvusvaheline festival Luulesõit
ootab kõiki huvilisi kohtuma luuletajatega mitmekeelsel luuleõhtul 25. novembril kell 19 kirjanike
majas ning ingliskeelsel seminaril
26. novembril kell 12.15–13.45
Tartu ülikoolis. Tänavused luulesõitjad on Jan Kaus, Miia Toivio
Soomest, Karlis Verdinš Lätist ja
Gunnar Wærness Norrast.

Võidutehnika
viimaks kohal

Õllekuningas Tarmo Noop on glamuurse rüüpe auga välja teeninud –
riigimakse on kahe kuuga tasutud üle kümne miljoni euro.  A. Le Coq

Riiklikud maksud augustis-septembris (€)
1

AS A. Le Coq

2

AS Olerex

4 541 782,33

3

OÜ Reval-Oil

3 248 605,39

4

AS Küte ja Ehitus

1 279 556,12

5

OÜ Playtech Estonia

1 166 777,70

6

AS Maag Grupp

7

Saint-Gobain Glass Estonia SE

852 405,66

8

AS Kroonpress

612 834,88

9

Kodumaja AS

521 115,50

10

TÜ Tartu Tarbijate Kooperatiiv

503 771,53

liste töökohtade veduri mainet,
teist ja kolmandat kohta hoiavad Saint-Gobain Glass ja elektroonikatööstus Enics Elvast.
A. Le Coq on 590 000 euroga
neljas, järgnevad Hanza Mechanics, Bigbank, Palmako, Kroonpress, KM Element ja Olerex. Seega
hõlmab töötlev tööstus kümnest
tabelikohast viis.

Ettevõtjate initsiatiiv
Maksu- ja tolliameti peadirektori Marek Helmi sõnul aitab
tasutud maksusummade avalikustamine soodustada võrdset
konkurentsikeskkonda ning võimaldab inimestel väärtustada

pakub hoolekandeteenust
eakatele ja puuetega inimestele
•
•
•
•

Majutus
Toitlustus neli korda päevas
Ööpäevaringne hooldus
Võimaluste loomine, et tegeleda
hobide ja huvialadega

Paketi hind

550 € kuus

Vanemuise teatril on kaks tavatut
ooperilavastust, mis jõuavad publiku ette nüüd ka Helsingis: Henry
Purcelli „Haldjakuninganna“ etendus Soome rahvusooperis eile ja
Tauno Aintsi „Rehepapp“ täna.

süüdatakse kalmistutel vilistlastele
mälestusküünlad.

Maaülikooli aasta tegu
Maaülikooli akadeemilisel aktusel kuulutati asutuse 2014. aasta teoks üliõpilaste korraldatud
Tudengimess, mille eesmärgiks
oli tutvustada tudengitele erinevaid praktika- ja töövõimalusi ning
pakkuda neile vahetut suhtlemist
ettevõtete ja tööandjatega.

Luuletajad sõitu

Palka saab Playtechist
Tartu Ekspress aga järjestas sama andmemassiivi põhjal
oma levipiirkonna, Tartu, Elva
ja Ülenurme valla võimsaimad
finantsdoonorid. Suve lõpukuude põhjal võib kuldmedalid riputada õlletootja A. Le Coqi juhtkonna kaela – ettevõte on riigikassasse panustanud üle kümne miljoni euro. Kohalik kütusemüüja Olerex jääb teisena maha
üle kahe korra, olles tasunud 4,5
miljonit eurot. Samal lainel jätkab eelnevatest vähem tuntud
Reval-Oil (3,2 miljonit eurot) –
Tähe tänaval linnapiiril paiknev
näiliselt tagasihoidlik, ent tegelikult hiigelsummasid keerutav,
käsikäes hulgimüüja Mark Oiliga tegutsev ettevõte.
Järgnevad samuti Tähe tänaval tegutsev ehitus- ja torutehnilisi lahendusi pakkuv Küte ja Ehitus 1,3 miljoni, kohalik IT-lipulaev, kasiinolahendusi treiv Playtech 1,2 miljoni ning jahutatud ja
külmutatud toidukaupu turustav
Maag 1 miljoni euroga. Elva esinumber, sõidukitele lamineeritud
esiklaase ja karastatud küljeklaase vorpiv Saint-Gobain Glass piirdus juba allamiljonilise panusega, nagu ka esikümne lõpetavad
trükikoda Kroonpress, ekspordile
keskenduv ehitusgrupp Kodumaja ja Tartu Tarbijate Kooperatiiv.
Tööjõumaksude osas on pilt
sootuks teistsugune. Üle 1,2 miljoni eurose tulemusega õigustab
Playtech Taaralinna kõrgepalga-

lausega

euro väärtust võltskupüüri püüdis 31-aastane mees Soola tänava
pangakontoris muude rahatähtede seas enda arvele panna.

Maksuameti avaldatud ning
augusti ja septembri andmete
põhjal koostatud maksumaksjate
nimekiri on esimene omalaadne
ning peakski ametnike sõnul avalikustamise uuele tasemele viima. Teema on leheveergudel juba
laineid löönud, sest Neste ja Philip Morrise vahele positsioneerus
ajakirjanike kärmelt valmis vorbitud edetabelis sotsiaalkindlustusamet. Tööjõumaksude osas
jõudis kümne sekka koguni seitse riigiasutust, mis pani mitmed
ettevõtjad raha ühest taskust teise tõstmise teemal ahastama.
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• Arsti konsultatsioon (ettevõttel
on õendushaigla tegevusluba)

• Kohapealne meditsiiniline
teenindus
• Hooldusvahendid ja materjalid
Info tel 5330 4252

www.helmepansionaat.ee

10 005 457,23

1 049 723,08

ettevõtjaid, kelle tasutud maksudest on riigil võimalik inimestele avalikke teenuseid pakkuda.
„Hea, et taas on ettevõtjad kaubandus-tööstuskoja kaudu näidanud initsiatiivi, tehes ise ettepaneku maksusummade avalikustamiseks,“ märkis Helm.
Kaubandus-tööstuskoja peadirektori Mait Paltsi sõnul on ettevõtlusorganisatsioonide eesmärkideks olnud alati aidata kaasa sellele, et keskkond, milles tegutseme, oleks aus ja avatud, et konkurentsitingimused oleksid võrdsed.
Järgmist tabelit tänavuse neljanda kvartali kohta on oodata
tuleva aasta 10. jaanuariks.
Kaur Paves

Pühapäeval kell 17 toimub esimene pidulik seanss Elektriteatri uue
nüüdisaegsele digikino standardile vastava DCP kinoprojektoriga,
mis jõudis kinno eelmise aasta
kaasava eelarve hääletuse võidu
toel. Tartu PÖFF-i avaseansil tuleb
näitamisele Rootsi selleaastane
kandidaat parima võõrkeelse filmi
Oscarile – Ruben Östlundi lavastatud „Vääramatu jõud“.

Tamme kooli
sünnipäev
Andrus Ansipi, Neinar Seli ja teiste
Tartu suurkujude kodukool Tamme gümnaasium peab laupäeval
kell 16 Vanemuise kontserdimajas
95 aasta juubelit, mis praegusel
kujul koolile võib jääda haridusreformi tõttu viimaseks. Kell 12

Saima inimesed
Kohvikus Spargel (Kalevi 13) on
15. detsembrini avatud nahakunstnik Saima Männo akvarellinäitus „Minu inimesed“.

Visioonikonkurss
lõpusirgel
Huvilised saavad tutvuda visioonikonkursile „Annelinna avalik ja tegevusruum“ laekunud 19 võistlustööga
ja avaldada nende kohta arvamust
või teha oma täiendusettepanekuid
aadressil annelinnaportaal.wordpress.com 24. novembrini, mil žürii
valib välja kolm võidutööd.

Külma sõja lõpu
mälestuseks
Täna kell 18 esitleb kirjastus Petrone Print 25 aastat tagasi aset leidnud Berliini müüri lammutamise
tähtpäeva puhul linnaraamatukogus Jaana Davidjantsi monumentaalteost „Minu Berliin“, mis
räägib sellest Euroopa suurlinnast
müürijärgsel ajastul, mil ida ning
lääs on taas kokku saanud.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

KODU KAUNIKS: Kalda tee 12 prügimajandus on jõudnud seisu, kus jäätmetele tuleks ilmselt eraldada oma parkimiskoht.
Facebook / Märgatud Tartus
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Palametsa
pajatused
310.

November 1944 –
ülikool alustas uut
õppeaastat
Oktoobris 70 aastat tagasi hakkas pooles ulatuses mahapõlenud ülikoolilinn jälle elule ärkama. Vahepeal sõjapaos olnud tartlased said
kodudesse naasta. Ülikooli tolleaegne majandusjuht, füüsika õppejõud Anatoli Mitt meenutas, et üksikult saabus inimesi ülikooli iga
päev. Kes maamehe vankril, kes juhusliku sõjaväeautoga, kes jalgrattaga või hoopis jalgsi. Suur asi oli rongiliikluse taastamine. Tõsi
– seda kasutasid peamiselt sõjaväeešelonid, kuid üle kahe päeva oli
käigus ka öine reisirong, mis tõi 8 tunniga tsiviilisikud Tallinnast
Tartusse.
Kuu keskel jõudis raudteed mööda tagasi ka Haapsallu evakueeritud arstiteaduskonna ešelon õppejõudude, abipersonali ja inventariga. Selle paigutamisega oli probleeme – Maarjamõisa kaks madalat
korpust olid akendeta ja kütteta, Toomel oleva haigla ruumid niigi
ülekoormatud. Tuli kasutada peahoone koridore ja auditooriume,
kuni sobivam hoiukoht leiti.
Novembri algul korraldati 4 päevaga sisseastumiseksamid. Kaks
neid oligi: kirjand ning eriala. Kohale ilmus nii 300 soovijat, kellest
enamik ka vastu võeti ja stipendiumile määrati. Ning toidukaartidega varustati. Õppejõududele anti sööklas lõunatamiseks veel spetsialisti SP-talongid, mida
rahvasuu nimetas supi ja
Samuti puudusid
prae lisakaardiks.
usaldatavad andmed,
17. novembril peeti
aulas õppeaasta avaakkes tudengitest mintus. Seda juhatas äsja rekgi eksami oli soorita- toriks nimetatud filosoofiaprofessor Alfred Koort,
nud, kes mitte.
senise rektori Hans Kruusi hea sõber ja seltsikaaslane. Kruus ise oli asunud ENSV välisasjade
rahvakomissari ametisse ega viibinud sel päeval Tartus.
Õppetöö pidi enamikus teaduskondades algama 20. novembril,
aga ei alanud. Segadust oli palju – üliõpilaste määramisega kursustele, sobivate, st köetavate ruumide leidmisega ja tunniplaanide koostamisega – mõni eriala oli peaaegu ilma õppejõududeta. Esimeste kursustega oli asi üliõpilaste osas enam-vähem selge, vanemaid
kursusi tuli alles komplekteerida. Sest Saksa okupatsiooni aegses
ülikoolis puudus kursusteks jagamine. Samuti puudusid usaldatavad andmed, kes tudengitest mingi eksami oli sooritanud, kes mitte.
Paljud õppedokumendid olid hävinenud või siis lootusetult sassis.
Õppetöö alguse viibimine sai peagi teatavaks Tallinna võimudele
ja 2. detsembril saabus rektorile valitsuse telegramm: „Teatage viivitamatult, miks Tartu ülikoolis õppetegevus seisab. Teatage tööseisaku vältimiseks tarvitusele võetud abinõudest. Korra jalule seadmiseni teatada telegraafi teel iga päev loengute ja kuulajate arv. Logelejad
kustutada nimekirjast ja üle anda sõjakomissariaadile. Alla kirjutanud: Nuut, rahvakomissar.“
Matemaatik Jüri Nuut oli Tartus teada-tuntud sõnakas mees, siingi dotsendina õpetanud. 1944–1946 ENSV karmikäeline hariduse
rahvakomissar. Kas just tema kuri käsk või aitas kaasa asjade kohaleloksumine, aga detsembris läks TRÜ-s õppetöö kõigile raskustele
vaatamata siiski käima.

Tahtmata ümmargust sünnipäeva pidada, paneb
vanamehenäss Allan Karlsson filmis „Saja-aastane,
kes hüppas aknast välja ja kadus“ oma sajandal
sünnipäeval vanadekodust plehku, et alustada
oma elu suurimat seiklust. 
PÖFF

127 padrunit 3 salves
18. Pimedate Ööde filmifestival toob tartlaste ette
51 linateost Ekraanis, 49
Cinamonis ja 27 Elektriteatris.

film. Mõistagi võitis see stsenaariumilt leidlik ning lustlikult hullumeelne seikluskomöödia kohalike filmiauhindade jagamisel ka
publikupreemia.

Kogu maailma režissööre hõlmavas filmikunstipaablis orienteerumine ja endale sobiva elamuse leidmine pole kergete killast ülesanne. Ühe indikaatorina – vähemasti massitarbetükkide jahtijale – võib ehk soovitada läbimüüki: Tartus on võimalik näha neidki linateoseid, mille piletid mõnel pealinna seansil
juba otsas.

Diktaatori mängud

Armuloost jandini
Selliseks näiteks on 25. novembril kell 16 Ekraanis linastuv „Laul
Alexisele“ – USA-Taani inspireeriv lugu kahest noorest, kes üllatava tasakaalukuse ja otsusekindlusega üritavad leida iseend selles
kohati karmis maailmas. Peategelaseks on andekas ja kirglik 18-aastane muusik Ryan, keda kaunistavad pikad juuksed, huulerõngas,
tumedad päikeseprillid, kottis teksad ja kes laseb harva oma kitarri silmist. Aasta tagasi kohtas ta
suvelaagris oma tüdruksõpra Alexist ja armus silmapilk.
Samuti naudib müügiedu Rootsi jant „Saja-aastane, kes hüppas
aknast välja ja kadus“ (30. novembril kell 21.45 Ekraanis). Jonas
Jonassoni bestselleril põhinev
muhe ja musta huumoriga linateos oli kodumaal viimase kahe
aastakümne edukaim kodumaine

Korraldajate välja valitud 18 erilise teose hulka kuulub Taaralinnas näidatavaid seitse. Nii tuleb
Cinamonis 14. novembril kell 19
ekraanile „Postiljon Aleksei Trjapitsõni valged ööd“ – Nikita Mihhalkovi vanema venna Andrei
Kontšalovski dokumentaalsete
sugemetega ood hääbuvale Vene
külaelule, kust noored pagevad
linna ja kuhu vanad jäävad pidama, filosofeerivad mõõdutundetult ning uputavad end siis viinaklaasi.
22. novembril kell 17 näeb
kaneelikinos „Vaga vett“, mis räägib kahest teismeeas noorest, Kaitost ja Kyokost, Jaapani subtroopilisel saarel Amami, mida on äsja
raputanud taifuunitormid. Lavastaja Naomi Kawase, kes on oma
filmides tihtipeale keskendunud
tänapäeva inimese ja inimloomuse küsimustele, näitab oma uue
filmiga taas publikule, et tasakaal loodusega ja vahetu suhtlus
inimsuhetes on eluterve maailma
tasakaalukese. 29. novembril kell
19 aga kõneleb Iraanist pärit režissööri Mohsen Makhmalbafi film
„President“ nimetu riigi diktaatorist, kes oma võimu eksponeerimiseks mängib ühel päeval mängu,
lülitades linnas valguse kord sisse,
siis jälle välja.

Ekraan näitab nomineeritud
filmidest 25. novembril kell 17 filmi „Kõnd läände“, milles režissöör
Tsai Ming Lang tõmbab joone alla
filmide seeriale, mis kõik on filmitud toimetajalikus võtmes: munga vaikne rahu maailma eri paikade tormlemise vastukaaluna.
26. novembril kell 20.45 algab
Ungari tunnustatud režissööri
Kornel Mundruczo Cannes’i filmifestivalil pärjatud teos „Valge
jumal“ nagu moodne lugu stiilis
„Lassie tuleb ikka koju“.

Ronkmust huumor
Elektriteatri sõprade ette tuleb
16. novembril kell 17 Rootsi mängulise režissööri Ruben Östlundi
paheliselt naljakas psühhodraama, mis räägib loo noorest kodanlikust mudelperekonnast – kena
ärimees Tomas, tema siresäärne
abikaasa Ebba ja nende kaks täiuslikult blondi last naudivad Prantsuse Alpide suusakuurordis talvepuhkust, kuni ootamatu lumelaviin keerab kõik pea peale. Samal
päeval kell 19.30 jätkatakse aastakümne eest kultusliku õuduspõneviku „Katsumus“ teinud Belgia filmimehe Fabrice Du Welzi
uue, omanäolise kaameratööga
psühholoogilise põnevusdraama
„Halleluuja“ lainel. Verd kartvad
vaatajad võiksid endale ennetuslikult pigem mõne muu filmi välja
valida, kõiki teisi ootab aga ronkmust ning kohati eriti sünge huumorigagi põnevuslugu üle mõistuse sõgedast armastusest.
Kaur Paves

SOODNE LAEN KODU OSTUKS, REMONDIKS
JA EHITUSEKS. LAEN KORTERELAMULE.
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.
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anekdoodid
anekdoodid
Noorpaar satub autoõnnetusse
ja kohe taevasse Jumala ette!
„Me armastame teineteist ja
palume meid siin taevas teie juures
paari panna!“
„Te olete esimesed, kes seda
soovivad,“ lausub Jumal ja kaob
kolmeks nädalaks.
Kolme nädala pärast ilmub ta
koos kirikuõpetajaga, kes nad paari
paneb.
Kuu aja pärast lausub abielupaar:
„Siin taevas ei ole mõtet abielus
olla. Lahutage meid!“
„Ärge ajage mulle jama!“ vastab
Jumal. „Ma otsisin kolm nädalat teile siin taevas kirikuõpetajat, kust ma
teile veel advokaadi võtan?!“
***
Tänaval liigub sportauto, millel
on kollased rattad, punane kaitseraud ja leopardikirju kapott. Juhil
on seljas hõbedaselt helkiv kuub,
kaelas lilla rätt, veel kannab ta rohelisi prille ja musti kindaid. Õpilane
jääb seda imeelukat nähes vahtima
ja õppeautol sureb mootor välja.
Sõiduõpetaja vihastab ja peatab
sportauto sauaga.
„Milles asi?“ küsib juht. „Ma pole
midagi teinud!“
„Tahtsin lihtsalt kuulda, kelle või
mille häält te teete.“
***
Kaks blondiini sõidavad punases
mersus. Roolis istuva blondiini kos-

tüüm on punane, saapad samuti
punased. Valgusfooris on roheline
tuli. Blondiin pidurdab.
„Miks sa ei sõida?“ küsib sõbranna. „Roheline tuli, peaks ju sõitma?!“
„Idioot oled vä? Punane auto,
punased riided ja äkki roheline värv
– ei sobi ju?!“
***
Mees naaseb puhkusereisilt.
Tema naine märkab äkki, et mehel
on peas väikesed sarvekühmud.
„Kullake, ma vannun sulle, et kui
sa puhkamas olid, ei petnud ma
sind kordagi! Kust küll ometi need
sarved?“ imestab naine.
„Ära pabista, ma tean, et see polnud sina...“ vastab mees.
***
Neli sõbrannat tulevad puhkuselt:
„Kui koju jõuan, räägin mehele
kõik ära!“ ütleb üks.
„On ikka loll!“ mõtleb teine.
„On ikka julge!“ mõtleb kolmas.
„On ikka mälu!“ mõtleb neljas.
***
Suvitaja viib loomaarsti juurde
oma koera, kes on karult pureda
saanud. Pärast ravi küsib ta arstilt:
„Kui palju ma võlgnen?“
„Sada eurot,“ vastab arst.
„Sada eurot?! See on ju nöörimine! Röövite vaeseid suvitajaid!
Huvitav oleks teada, millega te talvel tegelete?“
„Karusid kasvatame.“

reklaam

kell 15.30, 18.30, 21.40; 19.11
kell 15.30, 18.40, 21.45; 20.11
kell 13, 21.45 Tähtedevaheline

Kino

Cinamon

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
14., 18.11 kell 12.05; 15.–16.11
kell 12, 13.15; 17., 19.11 kell
12, 12.45; 20.11 kell 12 Kastitrollid
15.11 kell 16.15; 16.15 kell
17.30; 17., 19.11 kell 14.45
Labürindijooksja
15.–16.11 kell 11 Maagiline Oz
14., 18.11 kell 13.50; 15.11 kell
13.45; 16.11 kell 15.45; 17.,
19.–20.11 kell 17.05 Kadunud
14., 17.–20.11 kell 11.45; 15.11
kell 12.15; 16.11 kell 11.15
Doktor Proktori puuksupulber
14.–20.11 kell 16, 22.30 Valemaandumine

22. november kell 16
Elleri kooli Tubina saal

14.11 kell 12.45; 15.–16.11
kell 13; 17.–20.11 kell 13.15
Amazonia

14.–20.11 kell 22 Jessebelle
14., 16, 18.–19.11 kell 13.40,
17.15; 15.11 kell 11.45, 17.15;
17.11 kell 13.40, 17.05; 20.11
kell 17.15 Armastusega, Rosie
14., 18.11 kell 12, 13.30; 15.11
kell 11.30, 12.15; 16.11 kell
11.30, 13.30; 17., 19.11 kell
13.30 Pettson & Findus –
väike tüütus, suur sõprus
14.–20.11 kell 14 Toppajad

Kontsert
Elleri saal
13.11 kell 17 esineb JohanEerik Kõlar (klaver)

14.11 kell 14.45; 15.–20.11 kell
15 Kirsitubakas

14.11 kell 22 Blind 20. juubelikontsert

14., 18.11 kell 16.15, 18; 15.,
17., 20.11 kell 18; 16.11 kell
15.10, 18.10; 19.11 kell 18.10
Parim osa minust

Tartu Jazzklubi

Genialistide klubi

13.11 kell 20 Martin Matt Trio
14.11 kell 21 Aivar Tommingas & Cassa Nova

14.–15.11 kell 20.30, 22.45,
16.–17., 19.11 kell 20.30, 22.20;
18.11 kell 20.30, 21.50; 20.11
kell 15.20, 20.30 John Wick

Tartu ülikooli aula

14.–20.11 kell 19.15 Raev

Vanemuise
kontserdimaja

14.11 kell 15.30, 18.30, 21.45;
15.11 kell 16.30, 18.30, 21.45;
16.–17.11 kell 15.30, 18.50; 18.11

Voldemar Kuslap - vokaal
Henn Rebane - akordion
Karmen Puis - vokaal
Jaanika Rand-Sirp - klaver

15.11 kell 19 Eesti rahvusmeeskoori juubelikontsert

14.11 kell 19 Tallinna kammerorkester

VALITUD KASUTATUD
JA UUED RÕIVAD

Piletitulu läheb Elleri kooli Tubina saali kontsertklaveri fondi.
Piletid 8.- / 5.- müügil Piletilevis ja tund
enne algust sularahas annetusena kohapeal.

TULBI 2C, Tartu
E-R 10–18
L 10–16

KOGU KAUP KUNI - 50%
Kui soovid kindlat töökohta pidevalt laienevas
ettevõttes, siis tule tööle Maximasse!

Tartu Maxima XX kauplused
ootavad oma kollektiivi

John Wick

20.11 kell 18, 21 Näljamängud: Pilapasknäär osa 1

14., 18., 20.11 kell 16.30; 15.11
kell 21.15; 16.11 kell 22.10; 17.,
19.11 kell 19.45 Ei.Tohi.Magama.Jääda

16.11 kell 19.45 Raha

Kui su hing
on noor

5

Näitus
Annelinna
raamatukogu
kuni 29.11 Pille Tammela
õlimaalide näitus Trollimaailm
kuni 6.12 Tartu Pääsupesa
lasteaia mudilaste muumiteemaliste tööde näitus

Karlova-Ropka
raamatukogu
kuni 21.11 Tartu lapiteki
klubi käsitöönäitus
Raamitud ilu
kuni 5.12 lastetööde näitus
Sügis Rukkililles

Bokside rent, komisjonimüük
Müügil rohkelt soodsat kaupa nii väikestele, kui suurtele. Külastage meid!
Kastani 38, Tartu • E–R 10–18, L 10–15
https://www.facebook.com/TaaskasutuskeskusSahtel
Info telefonil 5680 4451.

Linnaraamatukogu
kuni 13.11 graafik Naima
Neidre originaalillustratsioonide näitus
kuni 13.11 Slovakkia graafiku
Vitazoslav Chrenko eksliibriste näitus Maagilised
detailid
kuni 15.11 köitekunstinäitus
Kaitstud avatus, mille aluseks
Peep Ilmeti kogumik Sõõlatud luule
kuni 15.11 raamatunäitus Tartu kirjastused 1940. aastatel:
vabast riigist okupatsioonidesse
kuni 10.12 köitekunstinäitus
Kaitstud avatus, mille aluseks
Peep Ilmeti kogumik Sõõlatud luule
kuni 10.01 näitus Saja-aastased raamatud meie raamatukogus

Tammelinna
raamatukogu
kuni 28.11 Jaak Jõgi fotonäitus Otsingud looduses 2014

Üritused
Annelinna
raamatukogu

KASSAPIDAJA-MÜÜJAID
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 3147.

19.11 kell 17.30 reisimuljete
õhtu Göteborg – LääneRootsi merevärav. Külas on
loodusajakirjanik Toomas
Jüriado

Linnaraamatukogu
13.11 kell 16 Linnaraamatukogu kirjanduskohvik.
Vaatluse all on Tove Janssoni
novellivalimik Sõnumid
13.11 kell 18 Jaana
Davidjantsi raamatu Minu
Berliin. Pidu kunstnike paabelis esitlus

Tammelinna
raamatukogu
14.11 kell 17 Lauamängude
õhtu

tartuekspress
reklaam
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Ehitus

Materjal

Koolitus

26.11 algab Tartus kursus tõstukijuhtidele (aku, auto, teleskoop,
füdro). Tel 444 5866, 5231 2883,
kit.cut.oy@gmail.com.

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.

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

Emajõe Keeltekool: uued kursused novembris. Tel 740 4050,
info@emajoe.ee, www.emajoe.ee.
Matemaatikatunnid igal tasemel
vilunud tunniandjalt. Tel 5559 5233.

Ehitusabi, katusetööd, ehituspuusepatööd, remonditööd jne.
Ehitus Kiirabi OÜ, tel 5919 8885.

Ahik korter Tartus Riia mäel
(37 m², I korrus, WC, dušikabiin,
otse omanikult). Tel 5561 3961.

Eramute projekteerimine
ehitusloani välja. Tel 524 3142,
www.imperialproject.ee.

Korterid, majad, majaosad Tartus
ja maakonnas. Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel. Ene Lina,
tel 742 0656, 504 8379.
Hea läbivusega 4 x 4 haaratskopp-kalluri teenus (kj 10 t).
Tel 5826 7949.

Maa Tartu vallas (2,08 ha, Tartust 9
km, kat nr 79403:004:0133, 8500 €).
Tel 520 0578.

Ivari Ehitus OÜ teeb ehitus- ja
remonditöid, katused, fassaadid,
saunad. Tel 5885 5341.

Maja Tartus Jõe 7 (754 m², 3 tuba,
keskmises korras, ahi-, gaasiküte,
125 000 €). Tel 5667 5567.

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

Omanikult 2-toaline renov korter
Vasara tn 25A (46 000 €, vabaneb
kohe). Tel 528 7086.

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.
Vene keele tunnid. Õhtuti alates
kl 20st tel 5346 0841.

Küte

Planeerimistööd roomikbuldooseriga. Tel 5826 7949.

2-3toal korter. Tel 5561 4114.

Rookatuste ehitus ja remont. Tel
5646 5757, www.rookatused.eu.
Sanitaar- ja kapitaalremont,
lammutus- ja ehitustööd.
Tel 5837 2544,
viimistlus.lammutus@mail.ee.

Vana maja ühe korruse omanikult. Tel 511 0681.

Teeme kõiki üldehitustöid,
paigaldame tänavakive,
tel 5852 0474, staru22@hot.ee.

Üürile anda

Teen siseehitustöid Tartus.
Tel 5345 0015,
ehitus.tartu@gmail.com.
Tselluvilla paigaldamine puistena
- pööningud (ka lamekatused),
seinad, põrandad. Tel 503 7220.
Väike ehitusfirma teeb puusepatöid Tartus ja Tartumaal.
Tel 5691 6063.

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

SKP Invest OÜ ostab metsakinnistuid üle kogu Eesti ka koos hoonetega, hüpoteegiga või kaitsealal. Hinnapakkumine paari päeva jooksul,
sobivusel kiire tehing. Tel 508 0065.
SKP INVEST OÜ ostab metsakinnistuid, raieõigust, põllumaad.
Sobivusel kiire tehing. Küsi hinnapakkumist! info@skpinvest.ee, tel
508 0065, www.skpinvest.ee.

Soojustamine puistevillaga.
Tel 5665 0604, 502 0066,
puistevill@gmail.com.

AS Y
LO
SAD

1-toal korter. Tel 503 2345.

Tuba eramust vaiksele noorele.
Üür + komm 140 €. Tel 5646 4188.

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

BABELHOUSE
Kunsti-, kultuuri- ja keelekoolituskeskus
Tartu vanalinnas

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 €

Babelhouse koolituskeskuses Tartu
vanalinnas algavad uued moodulid:

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.

Kütteklotsid (haab, lepp) lahtiselt
ja võrgus. Küttepuud. Kojuvedu
tasuta. Tel 5193 8862.
Ostame 3 m kase- ja lepapuud.
Tel 5683 3404.
Puitbrikett, puidupelletid, kütteklotsid. Vedu. Ladu: Viljandi mnt
48a. Tel 514 4555.

Mööbel

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, 38 €/m³). Min kogus 3 m³.
Vedu tasuta. Tel 5301 1161.
Haava- ja lepaküttepinnud (3 m
pikad ja tükeldatud). Kojuvedu hinna sees. Tel 5193 8862.
Halupuud (50 cm, ilusad ja kuivad,
segapuud, 20 m³, 30 €/rm) Vara
vallas. Tel 5344 0850.
Kaminapuu, kütteklots, puitbrikett. Küsi julgelt! Tel 528 9398.
Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.
Kuiv lepp (30/40/50 cm, 38 €/m³),
kuiv kask (30/40/50 cm, 43 €/m³).
Tartus ja lähistel vedu tasuta! Tel
5458 4434.

Diivaniparadiis teeb laomüüki
defektiga toodetele. Hinnad alates 1 €. Täpsem info tel 5329 2033.
Ülenurme, Teeninduse tee 10.

Otsin tööd
Raamatupidaja, bilansivõimeline,
suurte kogemustega, otsib tööd
Tartus. Värske pensionäri ja aktiivse
inimesena ei taha kutseoskust
kaotada. Tel 5665 7315.

Pakun tööd
Aktiivsetele inimestele. Vajalik arvutioskus. Palk iga nädal ja tulumaksuvaba! Vajadusel tasuta väljaõpe töö
käigus. Küsimused ja täpsem info:
svetlanadubli@gmail.com.
Mööblikauplus otsib oma kollektiivi tugevat kuni 50 a laomeest,
kes oskab mööblit kokku panna.
Saatke CV gintaro.tartumoobel@
mail.ru.
VIP massaažisalong kesklinnas
otsib neide masseerija töökohale!
Kui Teil on hea välimus, eesti ja
vene keele oskus suhtlemistasandil,
hea suhtlusoskus (viisakus, vastutus-

www.sadloy.ee

www.sadloy.ee

TUDORI AKUDE MÜÜK
(garantii 3 a)

Küttehall müüb Tartus soodsalt
pelleteid, puitbriketti ja kaminapuid. Tel 5687 8223.

Tükeldatud kuivad küttepinnud
(50 cm, haab, lepp, okaspuu, 25 €/
rm). Toon koju ka kahe ruumi kaupa. Tel 5684 0777.

1-2toal korter Tartu kesklinna piirkonnas. Kiire! Tel 504 2254.
1-toal kap-remonti vajav korter
omanikult. Tel 511 0681.

Kuivad kütteklotsid, halupuud,
küttepinnud. Tel 529 0183,
www.elevus.ee.

Puidugraanulid laost. 15 kg
kott - 3.30 €, 990 kg alus (66 kt) 189 €. Transport Tartu piires tasuta.
Tel 507 0964, 5661 5486,
www.estland-energy.eu.

Kinnisvara ost

Krohvimistööd, siseviimistlus, värvimine, tapeetimine. Tel 5638 7537,
mersal.tartu@gmail.com.

Kuiv kaminapuu 40 l võrgus.
Tel 525 7628.

Kuivad lõhutud küttepuud (lepp)
50 cm, 35 €/rm ja 30 cm 38 €/rm.
Tel 5383 7099.

Talukoht Põltsamaa lähistel
(36 000 €). Tel 511 0681.

Katusetööd, fassaadid, üldehitustöö. Tel 5904 2174,
info@innover.ee, www.innover.ee.

Kuivad haavahalud (45 cm, 34 €/
rm) ja kuiv okaspuu võrgus (30 cm,
1.70). Vedu tasuta. Tel 504 5307.

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

Kinnisvara müük

Ehitus, remont, viimistlus- ja
lammutustööd. Tel 5858 6953.

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

www.babelhouse.ee
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Elektritööd, elektriprojektid,
käidukorraldus - Tartu- Võru- ja
Põlvamaal. Tel 545 33 545.

tunne), julgus ja aktiivsus, siis Teie
kandidatuur sobib meile! Töökogemus pole oluline, sest väljaõpe
toimub kohapeal. Tel 5848 8488,
vgworkest@gmail.com.

FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.

Põllundus

Firma teeb sise- ja välikoristust,
san-tehnilisi töid ja remondib
katuseid. Tel 509 0750.

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

Maalritööd, korterite remont Tartus. Tel 553 1319.
Ohtlike puude raie ja puude
hooldustööd. Tel 5686 6157,
info@nordicarb.ee.

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.
Plekksepatööd: Ringtee 1, Tartu,
tel 517 2156.
Pottsepatööd. Tel 507 9037.

Riided

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

Jõe butiigis palju kasutatud
jopesid allahinnatud!! Soola 10
(avaturg), E-R 9-17, L-P 9-16.

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

Odavad rõivad Kastani 121, E-R
10-18, L 10-15. Uus kaup.

Kaubaveod üle Eesti. Küsi julgelt!
Tel 5304 9599.

Sõbra Pereriided, Võru 126A, VõruSõbra ristmik. Naiste-, meeste-,
lasteriided, kõik kaup -50%.

Konteinerite rent haljastus-, ehitus- ja majapidamisjäätmetele.
Tel 529 0183, www.elevus.ee.

Tamme butiigis valik uusi kleite
suuruses nr 36-50. Suur-kaar 56,
E-R 10-18, L 10-16.

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

Müü oma auto meile. Sobiva
tehingu puhul raha kohe kätte.
Info tel 5823 2707.

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

Ostan Teie sõiduauto Tartus ja
Tartumaal. Helistage tel 5839
5949 ja küsige pakkumist!

Vannitubade ehitus, san-tehnilised tööd, torustike ehitus. Tel
5813 5496.
Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.

Veo- ja kolimisteenus, mööbli,
klaverite jm vedu, utiliseerimine,
laadijad. Parim hind. Tel 553 7638.
Veo- ja kolimisteenus, utiliseerimine, laadijad. Parim hind turul!
Tel 5621 7955, kiiredkolijad.ee.
Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine suure kaubikuga. Tel 501 5312,
www.kutotootmine.ee.

Remondime ja hooldame arvuteid. Võimalik ka kiirremont. Joorami pood, Struve 8, tel 5657 7785.

Viin ära kasutatud kodutehnika.
Tel 520 2155.

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

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

Soodne fekaalivedu.
Tel 5382 8791.

Sõidukid

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

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

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

Hambaproteeside alane tasuta
konsultatsioon Kesklinna hambaravis. Tel 744 2122.
Sensitiiv/Tervendaja. Grupimeditatsioonid. www.crystal-lion.ee.
Armastust ja Valgust!

Aastaaruanded ja raamatupidamine, kliendikeskne, ka veebi kaudu. Tel 513 8668, 736 7077, Vilja.

Rehvide paigaldus ja müük Tartus, varuosad, akud. Lembitu 1b, tel
5620 3199, www.samautoremont.ee.
Sõiduautode kokkuost.
Tel 553 3060.

Teenused

Akupaakide valmistamine tellija
mõõtude järgi. Katlamajade ehitus. Tel 5904 1485.
Arvutite hooldus ja remont Tartus
Tiigi 19 ja Küüni 5b. OÜ Maxi IT, tel
5452 2200.
Autobussiteenus mugavate 25kuni 52-kohaliste bussidega. Hinnad
kokkuleppel. Olemas Venemaa,
Valgevene viisa. Tel 5344 5349,
www.aljonacompany.com.

Kaevan ja puhastan tiike. Erinevad pinnasetööd. Võsalõikus.
Tel 5645 1927, info@meiletop.ee,
www.meiletop.ee.
Korstna- ja ventilatsioonikäikude puhastamine, küttekollete
remont ja hooldus. Tel 5805 0201.

Tasuta kodumasinate ja vanaraua
äravedu. Tel 5386 9008.

Korstnapühkija, tähtajad lühikesed. Tel 5805 0201.

Telli tervislik maitseelamus Inspiratsioon Cateringilt!
www.inspiratsiooncatering.ee

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

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

Autobussiteenused 50- ja
52-kohalise bussiga. Olemas
Venemaa viisa. Vaata
www.noobelreisid.eu.
Boilerite puhastus, veemõõtjate
vahetus, san-tehnilised tööd. Tel
5646 9025, 734 8044.
Eesti firmad, välismaised firmad,
s-h km numbriga - ost-müüklikvideerimine-muudatusedkonsultatsioon. Tel 508 9565,
valmisfirma@gmail.com.

Tartu Trükiteenused, ttt@kiirtrykised.eu, www.kiirtrykised.eu, tel
517 9237.
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Kauburi
3. korrusel,
Riia 26

N
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(90 tähemärki)

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

11.00 –16.00

TANTSUKURSUS
tartuekspress.ee/
730 4455

heasüdamliku, üksindust tundva
mehega. Helista palun, koos on
lõbusam! Tel 5607 5951.

Ost

EW ja nõukaaegsed nahkköites
raamatud - teatmeteosed, ilukirjandus jm. Tel 5649 5292.
EW korporatsioonide uuriripatsid
(naha/vapiga). Paku julgelt ja küsi
hinda! Tel 5649 5292.
EW ordenid, teenetemärgid, KL/
sõjaväe rinnamärgid kuni 150 €/
tk. Raha kohe kätte! Tel 5649 5292.
Hõbedast esemed. Kokkuostudest kuni kaks korda parem hind!
Raha kohe kätte! Tel 5649 5292.
Kollektsiooni NSVL-i aegsed
mudelautod 1 : 43. Võivad olla
defektidega. Tel 5802 0872.
Raamat „Oikumeeni äärel“ (1955),
hind kuni 50 €. Tel 5663 9310.
Suur Piibel (trükitud 1938-1940).
Maksan 100-500 €. Kõik pakkumised oodatud! Tel 5649 5292.
Vanaaegsed raamatud, postkaardid, fotod, mündid, paberrahad,
mööbel, maalid, graafika, nõud,
kellad, ehted jne. Tel 5829 9810.
Vanad raamatud, nõud ja muu
kolimisel tarbetuks muutuv
majakraam. Konsultatsioon ja
utiliseerimine. Tel 5893 8528.

Vaba aeg
India tants algajaile. Tel 553 4712,
maaremar@gmail.com.

Tutvus
56 a naine tutvub heasüdamliku
mehega. Tel 5879 2061.
61 a brünett, korralik, heatahtlik naine otsib südamlikku ja tõsist meest,
kes oleks aus. Seiklejatel mitte tülitada. Tel õhtuti 5198 2929.
61 a sale naine otsib vanemat
autoga soliidset härrat püsisõbraks
ja abikaasaks. Tel 5886 9172.
Rõõmsameelne 72 a naine
Lõuna-Eestist soovib tutvuda

IX rahvarõivapäev 15. novembril
kl 11-13 Tiigi seltsimajas. Ostma,
müüma ja vahetama oodatakse
uusi ja poolpiduseid rahvarõivaid,
peakatteid, jalatseid, ehteid jm.
Sissepääs prii. Nõustab Age Raudsepp Eesti Rahva Muuseumist.
Info: Tiina.Konsen@raad.tartu.ee.
Meditatiiv-teraapiline kontsertseanss kristall-helikaussidel 17.
nov kl 18.30 Näituse 3, Tartu.
www.tuletee.ee, tel 513 6470.

N, 13. novembril kl 20

Eesti karikavõistluste mäng

vs BIGBANK Tartu
Pärnu VK

Teisipäeval, 18. novembril kl 20

vs BIGBANK Tartu (EST)
TV Ingersoll Bühl
www.skduo.ee

E/N 20.30-22.00

Tartu, Kaunase pst 68 saalis

www.sinilind.ee //

55675011

Väljaandja: Ajaleht OÜ
Aadress: Ülikooli 1, 51003 Tartu
E-post: info@tartuekspress.ee
Internet: www.tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress

(GER)

Mängud toimuvad Tartu Ülikooli Spordihoones
Täispilet 6 €, sooduspilet* 4 €
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TOIMETUS • tel 730 4535
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Kujundaja: Priit Kivisoo priit@tartuekspress.ee
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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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Nüüd nelikveolised Suzuki SX4 S-Cross ja Suzuki Swift eriti hea hinnaga!
SWIFT 1,2 VVT GL 5MT 4WD JUBILEUM
soodushind

12 999 €
soodustus 3000 €

SX4 S-CROSS 1,6 VVT GL+ 5MT 4WD JUBILEUM
soodushind

16 499 €
soodustus 3500 €

Ilmatsalu 28, Tartu. Tel. 742 4677, 742 5797
www.toptartu.ee

Pikk talv on alles ees!
Viimane aeg akende vahetuseks!

valin
a
n
i
M
ad!
m
i
r
a
p

Nüüd ka järelmaksu võimalus!
Alates 1958

TARTU MÜÜGIESINDUS:
Riia 128, E-R 9.00-18.00

tel. 744 1129
tartu@aknakoda.ee

Täpsem info:

www.aknakoda.ee

