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Võru tänavale pornostaariks?
Tartu kihama pannud
kutse eksootiliste ameeriklastega mürgeldamise
eest tuhat eurot päevas
teenida jätab soovija
kohapeal tühjade kätega.

Paradiisiväravatena välja reklaamitud korteriuks jäi
Tartu Ekspressi reporteri palvetele vaatamata suletuks.
REIO LAURITS


Mõned nädalad tagasi hakkas sotsiaalvõrgustikus oma elu
elama ärikasutaja Beauty Productions loodud lehekülg, mis
kutsub kõiki 18-30-aastaseid
kodanikke näitlema „täiskasvanute filmi“ USA-s. Meelast
naisenägu kujutav plakat on
küll äärmiselt algelise välimusega, ent siiski on tegijatel jagunud krabisevat suunatud Facebooki-reklaami tellimiseks.

Tagauks jääb kinni
Täpsema info saamiseks võttis Tartu Ekspress ilutootjatega
eksperimendi korras ühendust.
Kui kuulutuse põhjal kippusid
vibud vinna tõmbama ka mitmedki rahanäljas mehepojad,
siis esimene vastus purustab
nende unistused põrmu. Filmi
pääsevat vaid seitse tüdrukut,
kellest igaühega korraldatakse
üks seksistseen, meesnäitlejad
pärinevad aga kaugelt Ameerikamaalt. „Täiesti kobedad
noormehed,“ meelitas anonüümne esindaja.
Õnnelikud võitjad pääsevad
lubaduste kohaselt võtetele
Floridasse, kus nädala jooksul

on nii elamine, söök kui muidugi lennupiletid tööandja
poolt. „Naiste puhul on eelkõige oluline hea välimus ja loomulikult hea suhtlemisoskus.
Kuna meesosatäitjad on juba
olemas, siis oma partneriga
kahjuks tulla ei saa, loomulikul võite aga koos reisida,“
reageeris esindaja meie ettepanekule. „Anaali ei pea tegema.“
Lisaks rahustati, et kuna
filmi levitatakse USA-s, on Eu-

roopasse jõudmine suhteliselt
ebatõenäoline. „Seksistseeni filmime kaks-kolm tundi,
sõltub, kui head näitlejad on.
Ülejäänud aeg filmitakse filmi
sisu, on ka mõned soolokohad,“ selgitas pöördumine.

Rektori nimel
Casting’u jaoks soovitatakse
plaanida poolteist tundi. Aegu
pakutakse tänaseni, küll aga
venitatakse viimse hetkeni

Augusti lõpuni

AKNAD
kuni

-65%

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

•Tallinnas • Tartus • Pärnus • Valgas • Võrus •
• Viljandis • Raplas • Rakveres •
Kliendikaardiga valik laste
suviseid jalanõusid

-25%

Järelmaksuvõimalus kuni 6 kuuks
(intress 0%)
Palju eri mõõdus valmis aknaid laos!
736 6886; 5645 2502; 501 6158
Tartu,Aleksandri 1-4
aknaari@city.ee
http://aknaari.city.ee/

Laen kinnisvara tagatisel

-40%

-50%
hall, must

92-164

Valik laste T-särke

lühikese ja pika varrukaga

TCM padjad, tekid

Kaubad kogu perele!
www.magaziin.ee
Tegemist on finantsteenuse reklaamiga.
Tutvu tingimustega, konsulteeri. Krediidikulukuse
määra näide: 5000€/60 kuud-47%.

konkreetse koha avalikustamisega. Viimaks pakuti välja üsna
ootamatu lahendus: korter
Võru tänava hruštšovkas. Kui
teemakohases riietuses Tartu
Ekspressi reporter aga kohale
saabus, ei vastanud enam keegi.
Veelgi kummalisemaks
muudab loo tõik, et ihaldatud
korter kuulub Tallinna tehnikaülikooli Tartu kolledži
rektorile Lembit Neile. „Ma ei
ole sellest uksest vast viis aastat sisse astunud. Kui see tõele
vastab, panen loomulikult selle
asja seisma,“ märkis jahmunud
Nei, viidates, et reaalselt toimetab kinnistul juba aastaid
täisealine poeg.
Poeg Paul Nei kinnitas
samuti, et pole teemaga absoluutselt kursis. Samuti ei
osanud ta pakkuda, kes tema
kulul halba nalja teha võiks.
„Korter on vahepeal olnud välja üüritud, aga praegu seisab
tühjana,“ rääkis ta.
Ehk võib seega loo tuuma
otsida hoopis reporteriga peetud internetisuhtluse tagamõtetes. Nimelt sisendab Beauty
Productions seal huvilisele, et
ülimalt oluline oleks aadressile modelswantedestonia@
hotmail.com edastada enda
lühitutvustus – pikkus, kaal,
huvid, aga ka fotod. „Mida napimas riietuses, seda parem.“
KAUR PAVES
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LUGEJA KIRI

Nüüd vist tasub tõesti uskuda, et kuulsal ristmikul ehituseks läheb: kopp on maas ja
möödujatel nägu naerul. 
RASMUS REKAND

Jäised vagunid
Mille pagana pärast pea
vad Elroni rongid olema nii
külmad? Konditsioneerid
undavad täie võimsuse
ga, mistõttu temperatuur
vagunites on väga madal,
tundub lausa, et alla 20
kraadi. Eriti ebameeldivaks
on kujunenud olukord
nüüd, suvel. Talvel pole
vahet, üleriided ju kaasas.
Praegu on aga tarvis
rongile minnes lausa eral
di kampsun ja sokid kaasa
võtta, muidu on pikemal
sõidul tõeliselt külm. Ka
lühikestel otsadel, olen
mitu korda kaela haigeks
saanud, sest jäine tuul pu
hub kuklasse ning reisijal
seda reguleerida või kinni
keerata pole kuidagi või
malik.
Kes on määranud ning
mis temperatuurile vagu
nite siseõhu ning miks just
selliseks?

Mai Vahtrik
Elroni turundusjuht
Rongi sisetemperatuuri
reguleerib kliimaseade,
mis vajadusel soojendab
või jahutab õhku. Tem
peratuur rongis hoitakse
vahemikus 18–25 kraadi,
keskmine on 22–23 kraa
di. Rongijuhil on võima
lik salongi temperatuuri
mõne kraadi võrra sooje
maks või külmemaks re
guleerida.
Enne liinile minekut käi
vitatakse rongi mootorid
ning kliimaseade, et saada
reisijatesalongi tempera
tuur vajalikule tasemele.
See tähendab, et soojade il
madega jahutab seade kuni
vajaliku temperatuuri saa
vutamiseni intensiivsemalt.
Vabandame, kui kirja
saatnud kliendi jaoks oli
rongi temperatuur liiga
madal. Suvisel ajal ron
gi tulles soovitame kaasa
võtta jaki või soojema salli,
sest ka rongis sees erineb
temperatuur mõnevõrra.
Näiteks kõrgemal tasan
dil asuvate istmete juures
tundub temperatuur ja
hedam, kuna need asuvad
lähemal kliimaseadme
õhuavadele.

LAUSEGA
Kolm purret
vasakkaldale

jad aitasid looma aknast välja
ajada.

Linnavalitsus saatis volikok
ku eelnõu Emajõe vasakkal
da kaldarajatiste detailpla
neeringu kehtestamiseks.
Planeeringuala asub vasak
kaldal Ihaste tee 11 krundil,
jäädes Ihaste sillast 2 km
ulatuses põhja. Ette nähakse
ka ehitusõigus kolme purde
rajamiseks.

Pühad jooksurajal

65%

kavandatud aastatulust lae
kus seitsme kuuga linnaeel
arvesse.

Aardlas algas
RINGI EHITUS
Pikalt küpsenud plaan
likvideerida liikluskaos
Tammelinna kurikuulsas
viie tee ristis jõudis sel
nädalal tegudeni. Paari
kuuga rajatakse Aardla-Soinaste-Raudtee
tänava kohtumispaika
ringristmik.
Suve hakul korraldatud esimene riigihange lahendust ei
toonud, kuna ükski pakkumine ei mahtunud ligilähedalegi
eelarvest ristmiku tee-ehituseks eraldatud 300 000 eurole.
Soodsam neist oli 490 000.
Seepeale asus linn kärpekääridega projekti nülgima, et
liiklusumbsõlmele siiski tänavu lahendus leida. Abilinnapea Valvo Semilarski selgitas,
et kulude kokkuhoiuks tuli
kõrvale lükata esialgne plaan
viia elektriliinid maa alla, mis
aitaks ristmiku ümbruse ohtlikest postidest puhta hoida.
Välja ehitamata jäävad ka
bussitaskud nii Aardla kui Soinaste tänavas. Ehk ühissõiduk
paneb ka tulevikus peatuses
seistes terve sõiduraja viivuks
kinni. „Praeguste vahenditega
pole lihtsalt võimalik neid ra-

jada,“ nentis Semilarski. „See
ei tähenda, et nad peakski
tegemata jääma. Vajadus on
olemas ning kui tulevastest
eelarvetest on võimalik vajalik
summa leida, siis saab need ka
hiljem ehitada.“
Pisut nüsiti ka töömaa piire
ehk uut asfalti ning kõnniteid
ei tule sellises mahus, kui oli
märgitud esimeses projektis.
Ka ringristmik ise ehitatakse
kolmekordse katte asemel kahekihilise asfaldiga. Nii saab
praegu soodsamalt, ehkki ülekatet tahab vastne lõik seetõttu mõnevõrra varem.

Ajutine ebamugavus
„Kõige tähtsam, et sõidugeomeetrias mingeid järeleandmisi
ega muudatusi teha ei tulnud,“
rõhutas Semilarski. „Ristmik ei
tule võib-olla nii ilus, kui tahtnuks, aga sama ohutu peaks
lahendus saama küll.“
Kordushankel kuulutati
võitjaks OÜ Maveter, kes küsib rekonstrueerimistööde eest
kokku 250 780 eurot. Tööluba
väljastati eelmise nädala lõpus
ning kaevetööd nüüdseks juba
käivad. Ehitusperioodiks on
määratud täpselt kaks kuud.

Samas loodetakse, et asjade
sujuva käigu juures võiks uus
liikluskorraldus toimima hakata juba septembris. Lubaduste jagamisest igaks juhuks
hoidutakse – on neid kõnealusel teemal varemgi kõlanud
päris mitmeid, ent saatus on
tahtnud sootuks teisiti.
Ajutised sulgemised tulevad
Soinaste ja Raudtee tänavale,
ümbersõidud toimuvad vastavalt Pääsukese-Ööbiku ja
Lemmatsi tänava kaudu. Mis
ajal milline jupike teest suletakse ning kui kauaks, selle
kohta palub linn operatiivset
infot otsimas käia kodulehel.
„Ebamugavamaks läheb seal
sõitmine kindlasti, aga see on
ajutine paratamatus. Palume
liiklejatel olla tähelepanelikud,
järgida ajutisi liikluskorraldusi ning proovida olla ehitajate
suhtes mõistvad. Kõik ikka
selle nimel, et tulevikus oleks
seal mugavam ning turvalisem
nii autojuhtidel kui ratturitel-jalakäijatel, kelle jaoks on
praegune olukord äärmiselt
keeruline,“ usub Semilarski
pika saaga õnnelikku lõppu
juba käeulatuses olevat.
RASMUS REKAND
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Ainult naistele

Taasiseseisvumispäeva sisu
kaks muutmisel pakub mee
lelahutusele alternatiivi Tartu
jooksusarja 3. suvejooks, kus
distantsid 5, 10 ja 21,1 km
jooksjatele ning 10 km kepi
kõnnisõpradele.

Pärnad luubi alla
Täna tehakse Laulupeo
puiestee äärse läänepärnaal
lee puutüvede uuringuid.
Puude tervisliku seisundi
hindamine on vajalik, kuna
viimase kolme aasta jook
sul on alleel murdunud kaks
puud.

Täna kell 20 etendub kohvi
kus Armastus noore Gruusia
dramaturgi Antonin Marto
lavastus „MEDEA rehabili
tatsioon. Projekt nr. 2“. Sisse
lastakse ainult naisi või nais
teks riietunud mehi.

Nooruki päevik
Armin Kõomägi esitleb täna
kell 18 Tasku Rahva Raama
tus kirjanike liidu romaani
võistluse võitnud „Lui Vutoo
ni“ – noore mehe päevikut
maailmast, milles puuduvad
inimesed, kuid asjad on alles.

Alati valmis
Laupäeva öösel said päästjad
väljakutse murelikult koda
nikult, kes teatas, et Narva
maanteel on nahkhiir elu
maja tuppa lennanud. Pääst

SÄHVATUS

Uue Antsoniga
jalg joonele
23. augustil peetaval rull
uisumaratonil saab igaüks
teiste seas rinda pista pärast
Ants Antsoni vägitegusid
esmakordselt Eesti kiiruisu
tamist taas maailmakaardile
kergitava 21-aastase Saskia
Alusaluga, kelle tippsaavutu
seks on seni MMi 10. koht ja
sihiks olümpiamängud.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

MEHE AU: „Kas tõesti päevitab Anne kanali ääres
paljas mees?“ päris Tartu Ekspressi ajakirjanikult
kabuhirmul noor ema. Vaatamata fotograafide kasvavale huvile jätkas söakas härra visalt oma tegevust.

KAUR PAVES

Eedeni kauplustes kuni 6.09

SOODUSKUPONGIGA

Ühest poest ostes saad kupongi, mis annab mõnes teises Eedeni kaupluses soodustust.

-30%

Kaubandus- ja
Vabaajakeskus Eeden
Kalda tee 1c, Tartu
www.eeden.ee

erootikakauplus

Pikk 12b, Tartu • tel 734 3888, 5664 3979
E–R 10–18, L 10–15, P suletud www.liblikad.eu

Erootiline pesu naistele ja meestele (body'd, sukad, negliþeed jm)
kostüümid sõutantsijatele • DVD-d • ajakirjad • kingitused
seksuaalelu abivahendid • tellimine kataloogist
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Palametsa
pajatused
341.

Pagulane pajatab
põlemapanekust
Reedel kell 18 on loodusmajas külas Eestis
töötav Tiibeti pagulane Nyima, kes räägib
üleilmsest kliimamuutusest, enesesüütamistest ja kommunistlikust
terrorist.

Nyima õpetab eestlastele, kuidas suure ja agressiivse
naabri kõrval ellu jääda. 
ERAKOGU

Tiibet ja Eesti on saatusekaaslased – mõlemad riigid
on kannatanud oma suurema
naabri võimuambitsioonide
pärast ning kandnud suuri
kaotusi suurriikide tegevuse
tõttu. Täna on Eesti iseseisev
riik, Tiibet aga ägab endiselt
oma suurema venna haardes.

Jõed relvadeks
Väljakannatamatu olukord
on meeleheites tiibetlaste seas
vallandanud enesesüütamiste laine. Alates 2009. aastast
on end meeleheitliku protesti
märgiks ja maailma tähelepanu tõmbamiseks elusalt põlema pannud vähemalt 140 tiibetlast.
Peale poliitilise viletsuse on
Tiibet ka meie tänasel planeedil toimuvate kliimamuutuste
märgutuli, võti ja kannataja.
Aasia kümme tähtsaimat
jõge saavad alguse Tiibetist,
sõltudes sealsetest Himaalaja
liustikest, mis tänapäeval ehmatava kiirusega kahanevad.
Need jõed on elu- ja toiduallikaks tervelt kolmandikule
kogu meie planeedi elanikkonnast. Lisaks liustike kahanemisele on Hiina Rahvavabariik
asunud Tiibeti jõgedele tamme
ehitama ning peljatakse, et punavõimud hakkavad jõgesid
kasutama keskkonnarelvana
oma naabrite vastu.
Miks ja kuidas üleilmne kliimamuutus Tiibetit ning kogu
maailma mõjutavad? Milline
on tiibetlaste elu oma okupeeritud kodumaal ja paguluses?
Kuidas saaksid väikeriigid oma
suurte vendade seas rohkem
enda eest seista? Sellest kõigest
räägib tartlastele 24-aastane

TARTU PEETRI KIRIKUS
Narva mnt 104, Tartu

HÕBELEERIPÜHA

1990 leerilastele
toimub 6. septembril kl 10.00
Ootame Sind!
Oma osalusest anna teada
tel 733 3261 või e-postil
tartu.peetri@eelk.ee

tiibetlanna Nyima, kes töötab
esimese Eestisse tööloa saanud Tiibeti pagulasena Eesti
akadeemilises orientaalseltsis
õppejõuna.

Tagasi Indiasse
Tiibetlanna Nyima on Eesti
kirjaniku Roy Strideri kasutütar, kes põgenes 6-aastasena
Tiibetist üle jõgede ja mägede
jakipulli ning hobuse seljas
Nepaali, sealt edasi Indiasse
dalai-laama juurde, et säilitada vabaduses oma kultuur,
keel ja omandada emakeelset
kooliharidust. Tänaseks on
Nyima lõpetanud Indias asuva meditsiinikolledži ning on
töötanud alates käesoleva aasta juulikuust Eestis õpetaja ja
õppejõuna.

20. augustil sõidab Nyima
tagasi Indiasse, et jätkata
seal kõrghariduse omandamist. Eestis viibides on ta
andnud loenguid ja intervjuusid meediale, pidanud
ettekande riigikogus ning
saanud küllakutse ka Läti
parlamendilt.
Loengule lisaks valmistab
ja pakub Nyima suupisteteks
Tiibeti momosid ning kuulsat võiteed, näitab Tiibeti inimestest rääkivat 25-minutilist
dokumentaalfilmi „Leaving
Fear Behind“ (Jättes hirmu
seljataha) ja vastab inimeste
küsimustele. Pilet puudub, kohalviibijatel on võimalik teha
Nyima toetuseks rahalisi annetusi.
KATI KEKKONEN

Neljapäev, 13. august 2015

REKLAAM
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Kino
CINAMON
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
14.–19.08 kell 13.15, 18.15, 21;
20.08 kell 18.15, 21 Võimatu
missioon: Salajane rahvas
14.–18.08 kell 17.30 Seksiteraapia

Neljapäev, 13. august 2015
18; 20.08 kell 10.45, 11.30, 18
Käsilased
14.–19.08 kell 14, 19, 21.30;
20.08 kell 16.30, 21.30 Nagu
hunnik õnnetust
14.–20.08 kell 14.45 Terminaator: Genisys
14.–20.08 kell 15.45 Sipelgamees

nastus: Moon, kuuvalvur

19.–20.08 kell 20 Eellinastus:
Irratsionaalne mees

Kontsert

13.08 kell 20 Brasiilia värvid:
Denise Fontoura Trio

14.–18., 20.08 kell 22.15
Kingitus
14.–19.08 kell 10.45 Supilinna
salaselts

14.–20.08 kell 11.45 Paberlinnad

14.–20.08 kell 10.30, 12.45, 15,
17.15 Pahupidi

14.–18.08 kell 19.45, 22.30;
19.–20.08 kell 17.30, 22.30
Fantastiline nelik

15.08 kell 23 Ott Lepland

20.08 kell 19.30 Meesteõhtu:
Hitman: Agent 47

13.08 kell 21.30 Taavi Peterson

20.08 kell 13.30, 15.30 Esili-

HANSA HOOV

14.–19.08 kell 11.30, 13.30,

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

ANTONIUSE ÕU

14.–20.08 kell 11, 13 Sipelgapoiss 2: Punase tigediku
kättemaks

14.–19.08 kell 16.30, 19.20, 22;
20.08 kell 12, 14, 22 Vasakukäeline

EHITUS

19.08 kell 22.15 Eellinastus:
Koodnimi U.N.C.L.E

20.08 kell 20 Hardi Volmer ja
Singer Vinger
ATLANTIS

EDISON

Isetu

Aedade, väravate, väravaautomaatika müük, paigaldus ja
hooldus. Tel 501 6453, nr1aiad.ee.

14.08 kell 21 Terminaator

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

19.08 kell 20 Inga Lunge,
Toomas Lunge & Indrek Kalda: Eesti laulud pilvede all

Betoontrepid, puitfassaadid,
katuste vahetus. Tel 5897 2483,
an366@hotmail.com.

21.08 kell 21 Anne Veski
JAANI KIRIK
14.08 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund,
esineb Tanel Joamets (klaver)
19.08 kell 19 La Serenissima
KAPTENI KELDER
23.08 kell 20 Autoriõhtu:
Silver Sepp
LINNAMUUSEUM
16.08 kell 18 Augustiklassika
– lugusid elust
RISTIISA PUBI
20.08 kell 21.30 Rockhound
22.08 kell 21.30 Raen Väikene
TARTU LAULULAVA
22.08 kell 18 Vaba rahva laul
TARTU LINNAMUUSEUM
16.08 kell 18 kontsert Augustiklassika – lugusid elust

Ehitus- ja remonttööd. Puit
fassaadid, viil- ja lamekatuse
tööd, terassid jne. Tel 5662 9930.

VILDE

LINNARAAMATUKOGU

14.08 kell 20 Suvemuusika: Jana Kütt & Karl Madis
Pennar

kuni 14.08 näitus Sa oled
armas – Tartuff 10

15.08 kell 20 Suvemuusika:
Ingrid Rabi & Johannes Laas
20.08 kell 19 Round Midnight
Jazzduo
21.08 kell 20 Billboarding

Näitus
KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU

kuni 12.09 nahakunstnik Rutt
Maantoa köitenäitus Raamatule pühendatud
kuni 12.09 raamatunäitus Eesti
kauneimad raamatud 2014
kuni 12.09 Tartu lastekunstikooli õpilaste näitus Vägiloom
TAMMELINNA
RAAMATUKOGU

kuni 31.08 PRTKRi näitus
Lebotajad

kuni 14.08 Tartu harrastuskunstnike näitus Kolmekesi
siit ja sealt

kuni 11.09 Iti Norralti maa
linäitus Lillemaalid, 3D
lillemaalid

18.08–17.09 Marko Matvere
joonistuste näitus Ümber
imelise ilma

Kui soovid kindlat töökohta pidevalt laienevas
ettevõttes, siis tule tööle Maximasse!
Tartu Maxima XX kauplused
ootavad oma kollektiivi
KASSAPIDAJA-MÜÜJAID
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 3147.

Ehitus- ja viimistlustööd eraisikutele, firmadele, KÜ-le. Akende-uste paigaldus. Töö kiire ja
korralik. Silver, tel 510 0645.

Ehitus-viimistlustööd, katused,
fassaadid, torutööd. Ragan OÜ,
tel 5749 4994, ragan@ragan.ee.
Eramajade ehitamine ja
renoveerimine. Süsteemide
paigaldus. Tel 5820 2040,
vasker365@gmail.com.
Erinevad katuse- ja ehitustööd.
Tel 5624 0790, 5682 5366,
www.majaproff.eu.
Erinevad üldehitustööd üle
Eesti: katused, fassaadid, puit,
kivi jne. Tel 5683 5395,
siseehitus@gmail.com.
Fassaadide soojustamine.
Katusetööd. Ramest Ehitus OÜ,
tel 516 6152, info@ramest.ee.
Fassaadide, vundamentide
soojustamine ja renoveerimine. Tel 503 3719.
Katuse- ja fassaaditööd, vundamentide remont ja soojustamine. Drenaažitööd.
Tel 5649 4929.
Katuse, fassaadi ja vihmaveesüsteemi paigaldustööd kogenud tegijatelt. Tel 5695 6885.
Katuste, vihmaveesüsteemide ja puitfassaadide ehitus ja
remonditööd. Tel 515 7062.

Kõik ehitustööd ühest kohast!
Tel 5904 2174, www.innover.ee.
Kütte- ja ventilatsioonitööd.
Tel 5660 1567.
Planeerimis- ja kaevetööd
JCB 4CX ekskavaator-laaduriga
(40 €/h). Tel 501 9917.

käpp
Raudne vastupidavus ja kuldsed käed! Raudkäpp OÜ - kõik
ehitus- ja kaevetöödest.
Tel 5568 2671,
raudkapp@gmail.com.
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Sanitaar- ja kapitaalremont.
Ehitus- ja lammutustööd.
Tel 5837 2544,
viimistlus.lammutus@mail.ee.

Omanäoline

LÕUNA-POOLA ja
SLOVAKKIA

Soojustamine puistevillaga.
SETUMAA
Tel 5665 0604,
502 0066,
17.-18. mai 2014
puistevill@gmail.com.

21.-27. juuli 2014
4.-10. august 2014
HIND 360 eurot

Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puit- ja turbabrikett,
küttegraanulid. Vedu tasuta. Tel
523 8332, 433 3130.
Ostan leppa või kaske pakuna
kuni 100 rm (30 +/-1 cm). Võib
pakkuda ka kasvavat.
Tel 5612 7434.

HIND 119 eurot
Tselluvilla paigaldamine
puisPuitbrikett, kaminapuu, kuiv
tena - pööningud (ka lamekaLEEDU
kütteklots. Tel 5197 8500.
Uus maja Tõrvandis Rukki 10 (eh
tused), seinad,
põrandad.
ringreis
172 m², krunt 1306
m²,
Tel 503 7220.merevaigurannik2006, üp KURAMAA
155 000
€). Kut
22.-24.
august
2014 PAKUN TÖÖD
13.-15. juuni 2014 5 tuba, g-küte,
Tänavakivide paigaldus, teede,
seline maakler
Peeter
Meus! Tel
HIND
198
eurot
HIND
138 eurot
platside ehitus,
haljastustööd,
506 2212, www.aadlivillakv.ee.
Lisatöö pensionärile
piirdeaiad, -väravad.
(valvur-müüja 24 h autoparklas
HORVAATIA ja
Põhja-Norra ja
Tel 5623 3867,
se, sobib nii naisele kui mehele).
KINNISVARA
OST
SLOVEENIA
www.clinkerservice.ee.
NORDKAPP
Tel 5354 1882.

september
20.-29.
2014 1- või 2-toal13.-21.
korter Tartu
linnas. 2014
Tänavakividest
teede jajuuli
platsiMüüjale pool kohta Tartu
HIND
540 eurot
HIND 595 eurot
Võib vajada
kapitaalremonti.
de ehitus, haljastustööd.
Küsi
turuhoones. Hea lisateenimise
võimalus vanemale inimesele.
pakkumist! Tel 5662 0058.
Kristo, tel 5342 2554.
Palk kokkuleppel. Tel 521 1346,
Üldehitus, remont, siseviimistMaja Tartu linnas. Omanik võib
5650 7020.
lus, kuurid, aiamajad, terrassid.
sisse jääda. Vajadusel abi ja hool
Pakume Annelinnas
Pikaajaline kogemus! Soovitud
dus. Tel 553 9557.
hommikust tööd
tulemus garanteeritud!
kaubanduspinna
Tel 5622 9840.
Talukoht koos maa ja metsaga.
puhastusteenindaTel 508 0065.
jatele ja masinistile.
MATERJAL
Teeme tööks vajaliku
ÜÜRILE VÕTTA
koolituse. Info
tööpäeviti tel 5300 3118.
Üksik vanem naine üürib Tartus
Puitakende tootja AS Finak
ahiküttega toa omanikult. Tel
(Maramaal) võtab tööle töötmis5855 6268.
töölisi ja detailide vastuvõtja-koristaja. Info tel 730 3465
ÜÜRILE ANDA
või saata CV ira@finak.ee.
Müüa kottides puistevilla ka
käsitsi soojustamiseks.
Tel 527 9863.
Müüa pidevalt ehituslikku
saematerjali: 50 x 100, 150, 200.
32 x 100 140 €/tm.
Tel 5684 0777.

3-toaline korter Karlovas Vaba
tänaval (1. korrus, 65 m², uus
väike maja, gaasiküte, madalad
kom-kulud, parkimiskoht sise
hoovis, 440 €/kuu). Tel 505 4018.
Mug kööktuba puumajas.
Tel 5458 2065.

KOOLITUS

Tartu lasteaed Rukkilill (Vasara
50) võtab uute lastehoiurühma
de avamise tõttu tööle kutsetun
nistusega lapsehoidjaid alates
01.09.2015. Dokumendid saata
21.08.2015 e-postile rukkihoid@
gmail.com. Info tel 5566 5980.

Sõidukite, kaubikute, veokite
keretööd. Keredetailid.
Tel 504 0334,
allroads.allroads@gmail.com.

Pottsepatööd. Tel 507 9037.
Printerikassettide kiire täitmine! E–R 9–17, Raekoja 13, Tartu.
Tel 744 1100, www.futari.ee.

REIS

Suvereis Hiiumaale 5.-6. septembril.
Hind: 98 EUR.
Huvitav programm ja tore seltskond!
Buss väljub Tartust Vanemuise
alumisest parklast 5.09 kell 5.30.

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

Täpsem info ja broneerimine:
Loodusreisid OÜ,
tel. 52 92 514, 78 22 822,
info@loodusreisid.ee
Vt programmi - www.loodusreisid.ee

TEENUSED

BUSSI RENT
alates 50€ päev
Citroen Jumper (2014)

Meelis Karu, tel 511 5949

Riia 9,Ene
Tartu.
Lina,www.eravara.ee
tel 504 8379
eravara@eravara.ee
E-post:
742 0240 • www.robinson.ee
Tel 742 7630 ja 506 6173.

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

San-tehnilised tööd.
Tel 5660 1567.

aurel.ee/buss

Kaardid ennustavad!
Tel 900 1727, 24 h, 1,09 €/min.
Kaeve- ja planeerimistööd,
imbpeenrad, trassid, kraavid,
tiigid, kändude juurimine.
Tel 515 3653.

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

Kanalisatsiooni-, toru- ja elektritööd. Tel 735 3777, 5566 1888.
Katuste pesu, parandus ja värvimistööd. Tel 5565 0673.
Kellassepp Annelinna keskuses.
Ehte-, prilli- ja
kellaparandus.
Patareivahetus
vaid 3,50 €!

KÜTE
Korterid, majad, majaosad
Tartus ja maakonnas.
Aitame kinnisvara müümisel ja üürimisel.
Kalev Persidski, tel 5664 0706
Ragnar Paenurk, tel 5887 0888
742 0240 • www.robinson.ee

Odavad rõivad Kastani 121, E-R
10-18, L 10-15. Kogu kaup -50%.
Pakume tasuta riideid ja
jalanõusid 21.-23. augustil kl
10-16 Tiigi 55, Tartu, Tartu Laste
Turvakodu.

1-toaline heas korras korter
Annelinnas otse omanikult
(4/5 k). Tel 5193 3926.
Korterid, majad, majaosad
Tartus ja maakonnas.
Aitame kinnisvara müümisel ja üürimisel.
Kai Persidski, tel 5190 3394
Gert Suik, tel 515 3773
742 0240müügi• www.robinson.ee
Kinnisvara
ja üürimis-

teenused Tartus ja Lõuna-Eestis. Kutseline maakler Sirle Uiga,
tel 526 4198, 786 8085,
www.aadlivillakv.ee.
Maja Jõgeva linna lähedal.
Sobib ka suvilaks, 2 ha maad.
Tel 553 9557.
Pool maja Kanepis (3 tuba,
abihoones saun, suvetoad, krunt
950 m², viljapuud, vesi, kanalisat
sioon). Tel 501 4276.

Kauplus Gildi 12 trükib Teie
pildi: kruusile, t-särgile. Fotokristall. E-R 10-18, L 10-15.

SÕIDUKID
1994.-2006. a sõiduautode
kokkuost. Väga kiired tehingud!
Raha kohe kätte! Tel 553 3060.

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!
Kaseküttepinnud (pikad ja
tükeldatud). Tel 5662 5014.
Kuiv kütteklots lahtiselt.
Tel 5197 8500.

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

KEEVITUSTEENUS
• malm
• alumiinium
• roostevaba

Väljaandja: Ajaleht OÜ, Ülikooli 1, 51003 Tartu
E-post: info@tartuekspress.ee
Internet: www.tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress
Vastutav väljaandja:
Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee

Arvutite hooldus ja remont Tar
tus Tiigi 19 ja Küüni 5b. OÜ Maxi
IT, tel 5452 2200.
Autobussiteenused 50-, 51- ja
52-kohaliste bussidega (ka Vene
maale). Info ja tellimine tel
5373 8770, www.noobelreisid.eu.
Boilerite puhastus, veemõõtjate vahetus, san-tehnilised
tööd. Tel 5646 9025, 734 8044.
Eramajade ehitamine ja
renoveerimine. Tel 5820 2040,
vasker365@gmail.com.
Hekkide lõikamine, muru niitmine ja aedade korrastamine.
Tel 525 2862, www.kobruleht.ee.
Hekkide lõikus ja ohtlike puude raie. Aiahoolik OÜ,
tel 5190 5271, www.aiahoolik.ee.
Hoiame aasta ringi korras Sinu
lähedaste hauaplatsid Tartus. Tel
5397 5197, info@hauahooldus.ee,
www.hauahooldus.ee.

Soodne fekaalivedu.
Tel 5382 8791.
Vedu ja kolimine (ka klaverid),
utiliseerimine. Tel 5621 7955,
www.kiiredkolijad.ee.
Veebilehed väikeettevõtetele
ja eraisikutele. Tel 5822 2953,
designwebpage.eu.
Veo- ja kolimisteenus Tartus –
üle Eesti. Tel 5554 4385,
www.veotransport.ee.
Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine suure kaubikuga.
Tel 501 5312,
www.kutotootmine.ee.

Korstnapühkija Tartus, Põlvas,
maakondades. Ametlik akt tasu
ta. Järjekord lühike.
Tel 5191 6605.

Anne 51, kpl Stiil korralikud
riided Iirimaalt. stiilriided.ee

Jõe butiigis suur valik spordiriideid ja jalanõusid! Soola 10
(avaturg) E-P 9-17

Rakkekaevude kaevamine,
puhastamine ja remont.
Tel 5638 1774.
Rakkekaevude kaevamine,
puhastamine ja remont. Ülemiste rõngaste vahetamine.
Tel 557 4792.

511 6923 • info@aurel.ee

PÕLLUNDUS

Jõe butiigis suur valik hea
hinnaga kleite ja seelikuid! Liitu
meiega ka Facebookis!

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

9 kohta, püsikiirushoidja

RIIDED
AM-, A-, B-, BE-, C-, CE-kat
ameti-, ADR, lõppastmekoolitus. Tel 507 8230,
www.sõiduõppe.ee, Kalda tee 30.

Puude ja hekkide ilu- ja hoolduslõikus jt aiatööd. 15+ a
kogemusi. Tel 5699 9884,
laur@puujuuksur.ee.

Rahvalikud laulud ja kandlelood Teie peole: Simmaniduo ja
Kandlemees Sander.
Tel 504 3202.

diisel, 110 kW, kõrge, mahukas, raadio-CD, USB,
AUX, bluetooth, konditsioneerid, 2. ja 3. rea
istmetel reguleeritavad käe- ja seljatoed.

Pressin õunamahla, kogused
pole olulised. Tel 5353 4624.

• Alati hea nõuanne!
• Professionaalne
abi kinnisKorterid, majad, majaosad
vara ostul,
üürimisel
Tartus jamüügil,
maakonnas.
• Kinnisvara
Aitame
kinnisvarakomplekshaldus
müümisel ja üürimisel.

Professionaalne kolimisteenus.
Seifide, pianiinode, klaverite
transport. Rahvusvaheline
kolimine, mööbli paigaldus/
utiliseerimine. Tel 5666 9091,
rain@adduco.ee.

Raamatupidamisteenus
osaühingutele Tartus. Tel
5569 0228, katnurk@gmail.com.

Müüa kartulit Vineta, Gala
(0,30 €/kg, kogused alates 25 kg,
kojutoomine tasuta). Tel 5300 3523.

KINNISVARA MÜÜK
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Korstnapühkija, akti väljastami
ne peale iga tööd tasuta!
Tel 5805 0201.
Muruniitmine, trimmerdamine, istutamine, kasvuhoonete
kastmine. Tel 5341 2026,
www.gramina.ee.

Ohtlike puude langetamine,
äravedu, okste purustamine,
heki- ja võsalõikus. Töö kiire ja
korralik! Hinnasula -20%! Järje
korrad lühikesed. Tel 5559 3732,
info@vikatimees.eu.
Ohtlike puude langetamine.
Tel 505 4983, www.ohtlik.ee.
Ohtlike puude raie ja puude
hooldustööd. Tel 5686 6157,
info@nordicarb.ee.
Ohtlike puude raie, tööd korvtõstukiga (21 ja 30 m). Maastiku
hooldus OÜ, tel 5810 8597.

TERVIS
Abi alkoholisõltuvuse korral,
98%. Hiina meditsiin, Ly Chini
OÜ. Tartu, tel 505 8381.
Masseerija (meesterahvas)
teeb klassikalist massaaži kodus
(Kaunase pst 49/18). Mul on me
ditsiiniline rakenduskõrgharidus
ja läbitud klassikalise massaaži
kursus M. I. Massaažikoolis. 1
tund - 10 €, seansi broneerimine
tel 5556 3882. Kui massaaž ei
aidanud või ei meeldinud üldse 100% raha tagasi!
Tervendamise ja harmoniseerimise seansid. Elena -ener
giaterapeut ja rahva ravitseja
(Moskva). Ootan teid aadressil
Elva, Kesk 9. Registreerimine tel
5360 9798.

TUTVUS
59 a majaga naine otsib kooselupartnerit. Tel 5846 4613.

OST
Kasutatud ja uued raamatud.
Tel 503 3719.

TK UEU LLU TLU SI
Ostan km-kohuslase firma.
Tel 5888 8088.

1 kuulutus =1€

+KM

(90 tähemärki)

tartuekspress.ee/kuulutused
kuulutus@tartuekspress.ee Ülikooli 1, Tartu
Lõunakeskuse ja Eedeni infolett E–P 10–21

TOIMETUS • tel 730 4535
Peatoimetaja: Kaur Paves kaur@tartuekspress.ee
Reporter: Janari Kintsiraud janari@tartuekspress.ee
Reporter: Rasmus Rekand rasmus@tartuekspress.ee
Reporter: Sten Sang sten@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 (12 € / 3 kuud) telli@tartuekspress.ee
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