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Paadilaat on kahes Eestimaa sadamas toimuv
veesõidukite ostu- ja müügiüritus.

l. 1
• intress akse al. 0 €
• sissema

Grand Holm Marina sadamas
Haapsalus 5.-6. september
ja

Mustvee sadamas
Peipsil 12.-13. september

PAADILAADAL ON VÕIMALIK
-

osta ja müüa paati, kaatrit, jahti, jetti, kanuud . . .
tutvuda ja testida erinevaid veesõiduvahendeid
soetada vajalikku paadivarustust ja muud teemakohast nänni
kaubelda nii vees kui maa peal
osaleda oksjonil, võtta osa võistlustest, võita auhindu
sõlmida uusi tutvusi ja leida vajalikke kontakte
olla nähtav oma müügi- ja ostusooviga Paadilaada kataloogis
nautida ehedat laadameeleolu koos teiste merendushuvilistega

Printech
Eristu unikaalse ja
soodsa pinnakattega!

Kevadeks valmistu sügisel!

PaadiMaakler
Agnes Nõu
Madis Ausman

Paadimaakler OÜ, L.Koidula 13, Tallinn
www.paadimaakler.ee
agnes@paadimaakler.ee +372 515 1120
madis@paadimaakler.ee +372 508 3901

AS TOODE KATUSEABI:

TELEFON: 659 9400, 800 7000

www.toode.ee/printech
e-kiri: toode@toode.ee

Tutvu tingimustega: WWW.TOODE.EE/JARELMAKS või lhv.ee/jarelmaks ja küsi nõu meie asjatundjalt.
* Järelmaksu pakub AS LHV Finance. Järelmaksu krediidikulukuse määr on 25,64% aastas järgmistel näidistingimustel: kauba/teenuse
maksumus 650 €, sissemakse 0%, krediidisumma 650 €, intress 19,9% jäägilt aastas (fikseeritud), lepingutasu 19,9 €, järelmaksu periood
25 kuud, tasumine igakuiste annuiteetmaksetena, maksete kogusumma 819 €.

SUUR LEHT

10. september

reklaam:

malle@tartuekspress.ee
521 3038
kaupo@tartuekspress.ee
trükiarv 42000, kanne Tartu ja Elva postkastidesse 511 6923
reklaamitarvidusest teata 8. septembri õhtuks

Kui leht 10. septembril sinu postkasti ei jõua, palun teata info@tartuekspress.ee või 730 4455
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Rattad alla ja uisudiskole
Juba septembris jõuab
Tartusse täiesti uus aktiivne
vaba aja veetmise võimalus:
jõuline võistlusmäng rulluiskudel.
Kastani tänaval endises Greifi
trükikoja hoones avavad Karl ja
Katre Väster uudse meelelahutuskeskuse Skatetown, kus tuuakse
taaralinlasteni seni peamiselt küll
vaid Ameerika kultusfilmidest
tuntud spordiala roller derby. Otseselt oma ettevõttega pole kumbki
noor varem tegelenud, küll aga on
vajalikku erialast küpsust ja teadmisi kogutud omajagu. Rahastati
üritust nii ise kui ka töötukassa
toetuse ja KredExi laenuga.

Rahvusvaheline
bändikogemus
„Avame septembri esimesel
nädalal. Suuremat sorti avapidu
järgneb paar nädalat hiljem, tahame jätta endale pisut aega sisse
elamiseks,“ sõnas Katre Väster,
kelle kanda hakkab jääma keskuse
majandamise pool. „Olen juhtinud
kohvikuid nii Eestis kui Londonis
ja tunnen end selles valdkonnas
üsna koduselt.“
Karl on Suurbritannia bändi
Death Valley Surfers liikmena Euroopas tuuritanud ning tunneb
sealset muusikamaastikku. Skatetowni turundus- ja programmijuhi rollis on ta seadnud enda
missiooniks tuua Tartusse pigem
küll väiksema skene tegijaid, seega saabki uisutamisega käsikäes
peagi näha ja kuulata valikut
surf-muusikast ja 60ndate garage‘ist kuni psychobilly ja kantripungini.
Keskmisel tartlasel, kes ehk korra-kaks suve jooksul rulluiskudelt
tolmu pühib ja mitte pikema kui
kolmveerandtunnise retke Anne
kanali äärsel tervisesportlaste
kiirteel teeb, võib tekkida küsimus,
mis see roller derby ikkagi endast
kujutab. Alustamegi definitsiooniga.
Tegu on kontaktspordialaga,
mille kaks 30-minutilist poolaega

Karl ja Katre Väster kinnitavad uisud nii jalgade kui südamete külge. 
koosnevad lühikestest 90-sekundilistest mängudest ehk jamidest.
Platsil uisutab korraga mõlemast
võistkonnast viis mängijat, kellest
üks, jammer peab ülejäänud mängijatest mööduma ja uisurajale
ringi peale tegema. Teisel möödumisel hakkab jammer punkte
koguma – iga vastasvõistkonna
mängijast möödumine annab ühe
punkti.

Heade mõtetega
Londonist Tartusse
Blockerite ülesanne mängus on
oma tiimi jammerit edasi aidata
ning vastasvõistkonna jammerit
takistada. Mängus on olulisel kohal ka pivoti osa – tema organiseerib blockerite tegevust. Mäng on
üsna jõuline, kuid ka väga taktikaline. Vaja on mitte ainult kiirust ja
jõudu, vaid ka oskust planeerida,
teiste käitumist ette näha.
Käima läheb erinevaid üritustesarju, kus loodetavasti saame peagi
omavahel võistlemas näha Eesti ja
põhjanaabrite võistkondi.
Karl ja Katre rääkisid, et ette-

võtmise idee sai alguse kaks aastat
tagasi Londonist Tartusse tagasi
kolides, kui nad ise otsisid võimalust soetada quad- ehk paarisrattalisi uiske ning ka ruume, kus sõitu
harjutada, kuid edutult. Sündiski
mõte luua ise koht, kus saaks peale
spordi tegemise ka lihtsalt aastaringselt sisetingimustes paarisrattalistel vurada ja muusika saatel
hubases keskkonnas aktiivselt aega
veeta.
Tegemist ei ole siiski lihtsalt
spordikeskuse, vaid Rulluisu Diskoga. Lage ehib suur peegelkera,
esinevad erinevad kohalikud ja
välismaised DJ-d. Eeldused on loodud, et tekiks omanäoline koht,
kus argipinged unustada ja lihtsalt
vabalt võtta. Saab pidada oma sünnipäeva või kas või firmapidu.
Kohapeal saab laenutada erinevaid uiske ja soovi korral ka
vajaminevat turvavarustust, olgu
pisematele sõitjatele või neile, kes
alguses oma tasakaalumeeles ülemäära kindlad ei ole. Paarisrattalistel on võrreldes tavaliste rulluiskudega hoopis lihtsam sõita, aga

ERAKOGU

kindlasti saate kohapealt kaasa ka
esmased sõbralikud näpunäited nii
ratastel püsimiseks kui edasi liikumiseks. Neile, kel entusiasmi jagub
ning soov tehnikat põhjalikumalt
omandada, hakkavad uisutreeninguid läbi viima rulliluisutajad Pauliina Ranne ja Kadri Kukk
spordiklubist Rullest. Pühapäevad
aga saavad olema perepäevad, mil
ka kõige pisemad põnnid koos vanematega oodatud on.

Tegu ja nägu
„Kavatseme mõlemad kindlasti
ka keskuses vahetult tööl olla, rentida uiske ja uisutada koos meie
külastajatega. Tahame olla oma
keskuse tegu ja nägu, olla selle üle
uhked ning nautida oma tööd.
Seda saavutada saab aga ainult
külastajalt vahetut tagasisidet saades,“ lausus Karl entusiastlikult.
Katre väljendas usku, et derby on
võistlusmäng, mis vallutab maailma. „See spordiala on natukene
rebel ja natukene rock‘n‘roll. Me arvame, et tartlasele see sobib!“
JANARI KINTSIRAUD

Ihaste peab kuuma linnaosapäeva
Sel laupäeval algusega kell
12 toimub Ihaste lastemänguväljakul esimene Ihaste
päev, kuhu on oodatud kõik
tartlased ning külalised.
Ihaste seltsi juhatuse esimehe Kalle Pildi sõnul tuleb kuum
päev nii otseses kui kaudses
mõttes. „Laupäevaks lubatakse
sooja päiksepaistelist ilma, mis

BUSSI RENT alates 50€ päev

Citroen Jumper (2014) • 9 kohta • püsikiirushoidja
diisel, 110 kW, raadio-CD, USB,
AUX, bluetooth, konditsioneerid,
2. ja 3. rea istmeil reguleeritavad
käe- ja seljatoed, kõrge, mahukas

511 6923
info@aurel.ee
aurel.ee/buss

aitab meie vabaõhuürituse korraldamisele Ihastes tublisti kaasa. Laadalisi ja esinejaid on nii
Tartust kui väljastpoolt ja tõotab
tulla rahvarohke üritus. Meie
põhiliseks eesmärgiks on Ihastes seltsielu aktiveerimine ning
Ihaste päev on selleks parim võimalus,“ ütles Pilt.
Kavas on tegevusi kogu perele:
saab osaleda orienteerumisvõistlu-

sel ja panna oma sportlikud võimed
proovile metsajooksul, tutvuda
politsei ja päästeameti tehnikaga,
kuulata mõnusat muusikat ning
kaubelda sügisandide laadal.
Terve päeva jooksul saavad lapsed
osa võtta erinevatest loomingulistest tegevustest ja omavahel võistelda. Ihaste seltsi poolt on avatud
infotelk, kus saab rohkem teada
seltsist ja soovi korral sellega liituda.

Tuju hoiab üleval rahva lemmik
Rohke Debelak, muusikaliste elamuste eest kannavad hoolt Maria
Stuart ja H. Elleri nimelise Tartu
muusikakooli pillimehed. Oodata
võib ka üllatusi, vahvaid auhindu
ning päeva lõpus loositakse kõigi
ürituse kestel Ihaste seltsi liikmeks
astunute vahel välja toredaid meeneid.

KEEVITUSTEENUS
• malm
• alumiinium
• roostevaba

RASMUS REKAND

UUDISED

Neljapäev, 20. august 2015

BUSSIREVOLUTSIOON
sunnib eakad viibutama
Pealinna eeskujul tänasest müüki tulevad bussikaardid saadavad küll
ajalukku kompostrid, ent
panevad lisakoormuse
peale neilegi, kes seni
ühistranspordis täitsa
muidu sõita võisid.

Kuigi linnaisad uue süsteemi juurutamiseks lausa ise
bussi ronisid, ei ole muutustega kohanemine kõigile
kodanikele ühtviisi kerge. 
LILIAN LUKKA

Koolilapsed pakku
Kuigi 1. septembri aktuse saab
Tamme gümnaasium uues
Nooruse tänava õppehoones
ära pidada, võib koolimaja sisustamine ja möbleerimine
jätkuda ka septembri esimestel päevadel, mistõttu korraldatakse siis õpilastele kooli
õppesuundadest tulenevaid
valikkursusi ja praktikume väljaspool koolihoonet.

medalit tõi rahvusvaheliselt geograafiaolümpiaadilt
Venemaalt koju Eesti võistkond, kuhu kuulus ka Raul
Rinken Hugo Treffneri gümnaasiumist.

Esimene kaart prii

kud, vähemalt nelja lapsega
pered, hoolekandeasutuses
viibivad lapsed ning puudega
lapse või sügava puudega isiku
saatja. „Ka tasuta sõiduõigusega bussireisijate reaalsete
sõitude kohta on info vajalik,
et paremini planeerida bussiliine,“ selgitas Lukka.
Näiteks pensionär Mati
Salu tunnistas, et sellest saab
ta aru, et „seda tuleb seal ees
v i i b ut a d a ,
kui pilet on
olem a s“.
„ Selg usetuks jä äb
näiteks selline asi, et
öeld a k se,
et va n aduspensionäridele antakse esimene
kord tasuta, aga kas järgmine
kord, kui ma teda vajan, pean

maksma, ja millal ma seda
tegema pean?“ päris ta. „Hinda ma olen kuulnud – kuskil
kaks eurot tükk pidi olema,
aga kui kaua ta siis kehtib? See
on natuke segane.“

Pillu ei pisteta
Raad rahustab Salu: kõik tasuta sõiduõigusega isikud, kelle
elukohana rahvastikuregistris
on märgitud Tartu linn, saavad esimese kaardi linnalt (20.
augustist 30. septembrini kaubamaja III korruselt ning 1. oktoobrist raekoja infokeskusest)
tasuta ja see kehtib sisuliselt
igavesti. „Selle kaotamise korral
tuleb järgmine kaart juba osta,“
tunnistas Lukka siiski.
Nelja või enama kuni
19-aastase lapsega perekonnad ja hoolekandeasutuses
viibivad lapsed saavad tasuta
kaardi sotsiaalabi osakonna

kaudu alates 1. oktoobrist.
Raske liikumispuudega isikutele ja puudega kuni 16-aastase isiku või sügava puudega
isiku saatjatele väljastatakse
tasuta kaart samast kuupäevast linnamajanduse osakonnast. Õpilastel kehtib
bussikaardina uus Tartu õpilaspilet, mille väljastavad ja
isikustavad koolid õpilaspileti pikendamisel. Üliõpilased
saavad bussikaardina kasutada enamikke puutevaba kiibiga ISIC-kaarte.
Rahaga aga Salu mured ei
piirdu. „Mõnes mõttes on segane seegi, et inimestel võib ju
olla nädala-, päeva-, kuu- või
kvartalikaart. Kui ta sõidab
hommikuti ühe bussiga ja astub siis teise bussi peale, kas
tal on siis ka vaja midagi teha?“
tundis ta huvi. „Ega mina pole
vast ainuke selline rumal, kes
asjast aru ei saa.“
Vastus on lihtne: jah, iga uue
sõidu alguses tuleb jalamaid
tuvasti eest läbi käia. „Selleks
pole vaja midagi muud, kui
hoida kaarti korraks tuvasti
lähedal, et kostaks helisignaal.
Kuhugi pilusse kaarti pistma
ei pea,“ märkis Lukka. „Sõiduõiguse annab bussikaardi
viibutamine, kuni kostab helisignaal, mitte kaardi omamine. Linn vajab bussisüsteemi
paremaks planeerimiseks võimalikult häid andmeid busside
reaalse kasutamise kohta. Iga
sõit loeb.“
KAUR PAVES

SOODNE RENDIBUSS
9 kohta
7 l/100
Alates 50 €/öp
Tel 505 4018

PREMIUMKLASSI Pelletid
otse tootjalt

Tartu Rendibuss

Sõbra Pesumajas
Tekstiilvaipade pesemine
20. - 31. augustil
ainult 2,3 €/kg

6 ja 8 mm,
€/t

al 155

AS Tartu Graanul
Tel 5300 5959
info@tartugraanul.ee
www.tartugraanul.eu

LAUSEGA
Toivo Maimetsa sõnul rääkida eelkõige mitte haigustest
ja nende ravimisest, vaid just
sellest, mida teha, et arstist
rohkem eemale hoida.
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Septembrist käivituv elektrooniline süsteem asendab
samm-sammult senised paberpiletid ja alates tuleva aasta
aprillist ei ole rahval punaste
kompostrite juurde enam asja.
Selle asemel tuleb koguneda
Tallinnale sarnaselt validaatori ehk Mari Karilaiu uudissõna
kohaselt tuvasti taha, et varem
kaardile kantud sõiduõigus
aktiveerida.
„See on nüüdisaegne bussipiletisüsteem, mis on kasutusel ja õigustanud ennast ka
paljudes Euroopa riikides,“ selgitas linnavalitsuse teabeteenistuse juhataja Lilian Lukka.
„Paindlik süsteem annab mitmeid võimalusi edaspidisteks
arendusteks: soodsama pileti
kalkulatsiooni, kus süsteem
arvutab piletihinnad sõitjale
soodsamas suunas, ristkasutuse teiste linnade, transpordiliikide või asutuste piletisüsteemidega, NFC-kiibiga
nutitelefonide kasutuselevõtu
kaardi asemel.“
Kõige valusamaks muudatuseks paistab aga esmase tagasiside põhjal olevat tõik, et
tuvastiga peavad ühendusse
astuma
ka need,
kes sen i
on pr iilt
ve e r e nu d
Tartu sõidusoodustuse, mitte
ühistranspordi seaduse alusel. Eeskätt seega üle
65-aastased pensionärid, aga
ka raske liikumispuudega isi-
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PARIM HIND LINNAS!
PESUMAJA Sõbrakeskuse sisehoovis
PESUTUBA

E - R 8 - 18

Võru 55f, Tartu, 516 5527.

Ülekoormus luubi all
Laupäevani toimub Dorpatis IX rahvusvaheline Balti
spordimeditsiini konverents,
kus sedapuhku pööratakse
rohkem tähelepanu laste ja
noorukite ülekoormusvigastustele.

Tühi närimine
Homme kell 11 algab põllumajandusmuuseumis Ülenurmel II muuseumihariduse
mess „Kas tühi töö või vaimu
närimine“.

Ülikool metsas
Laupäevani kogunevad meditsiinivaldkonna tippasjatundjad Käärikule metsaülikooli, et süvenenult käsitleda
terviseteemat. Eesmärk on
programmitoimkonna juhi,
TÜ rakubioloogia professori

SÄHVATUS

Legendaarne mälestusmärk taas püsti
Pühapäeval kell 14 avatakse
Rannu kalmistul aastakümneid kadunud olnud ja kaevetööde käigus juhuslikult leitud
Vabadussõja mälestusmärk.

Peletitest kasu ka?
Koostöös Tartu ülikooliga
alustab linnavalitsus monitooringut, mis võimaldab
hinnata nii vareslaste populatsiooni seisukorda Tartus
kui ka kesklinnas kasutusele
võetud linnupeletite mõju.

Salajane rattaretk
Reedel kell 20:30 stardib
Raekoja platsilt hilisõhtune
rattaretk Tour d‘ÖÖ, mille
marsruuti, nagu tavapäraselt, hoitakse korraldajate
poolt saladuses. Teada on
vaid niipalju, et lõpuks jõutakse linnafestival UIT peopaika Tiigi tänaval.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

VABA VESI: kuna Piirissaare praami reeglistikus siseveekogudest juttu polnud, heitsime solgi julgelt üle
parda. 
AUGUST LUMM
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Mulluse Rahvasprindi kolmandana lõpetanud Margus Leet läheb tänavu võistlema eelkõige iseendaga. 
TARMO HAUD

Palametsa
pajatused
342.

Rahvasprint sõidab
amatöörlihased lahti
Päev enne 9. Tartu
Rulluisumaratoni põhisõite on kõigil võimalik
proovida oma kiiruslikke
võimeid ning enne pikka
sõitu oluliselt lühema
sprindiga jalad lahti sõita
– 22. augustil toimub
harrastajatele ja vähemkogenud rulluisutajatele
mõeldud Rahvasprint.
„Päev enne põhivõistlust
toimuv sprint on täpselt paras eelmise päeva treening ja
annab põhisõiduks lihastele
mõnusa toonuse,“ ütles aastaid Rahvasprintidel osalenud
harrastaja Margus Leet. „Saab
ennast võrrelda teiste harrastajatega, ei pea vaatama, kuidas profid kaugele eest ära sõidavad“.

Maratoni kombel sodiks
Kui eliitvõistlejatele mõeldud
Rulluisusprint paneb pärast
ajasõite paremad sprinterid ka
omavahel võistlema, siis paralleelselt toimuval Rahvasprindil
osalejad teevad kaasa ainult ajasõidu ja saavad seega täielikult
oma sõidule keskenduda.

Tegemist on finantsteenuse reklaamiga.
Tutvu tingimustega, konsulteeri. Krediidikulukuse
määra näide: 5000€/60 kuud-47%.

Rulluisusprindis läbivad
nii eliitvõistlejad kui ka harrastajad 600 meetri pikkuse
distantsi. „Kui rääkida sprindi
raskusest, siis 600 meetrit on
võimalik sõita ka nii, et finišis
on sama tunne, nagu oleks läbinud maratoni,“ rääkis Leet.
„Taastumine ise on muidugi
kiirem. Kui ohutusest rääkida, siis sprindis ainuke ohtlik
koht ongi tagasipööre. Rahva
sprindi puhul toimub sõit ainult eraldistardist, seega puudub näiteks kokkupõrkamise
oht, mis on maratonis terve
sõidu vältel olemas.“
Väljakutse suurus sõltub Leedi sõnul sellest, mis eesmärkidega rajale minnakse. „Maratonile võib mõni ka ainult läbima
tulla, sprindis vaevalt selliseid
eesmärke seatakse – ikka üritatakse selle 600 m jooksul endast kõik anda,“ arvas ta.
Leet lisas, et Rahvasprindil osaledes saab ka hindamatuid kogemusi, mis kuluvad hiljem põhisõidus ära:
„Sprint on tegelikult üks sõidu osa, mida läheb vaja ka
maratonidistantsi sõites ja
minu jaoks on väga hea, kui

olen seda eelnevalt harjutanud – kiire spurt, kiire kurv,
reaktsioon. See tähendab, et
rajal tekkida võivad olukorrad on minu jaoks juba tuttavad ja oskan neid paremini
enda jaoks lahendada.“

Võimatu parandus
Harrastajana oli Leet eelmisel aastal Rahvasprindis ka
poodiumil, saades kolmanda
koha. Sel aastal osaleb ta taas
ning võistlus käib rohkem
iseendaga. „Tagasi tulen alati,
kuna tunnen, et olen iga korraga mingis osas arenenud ja tahan veelgi paremaks muutuda.
Sprindi spetsiifika on juba nimelt selline, et võistluse käigus
ei ole väga võimalik enam midagi muuta, vigade parandusi
saab teha just nimelt järgmisel
korral,“ lisas ta lõpetuseks.
5. Tartu Rulluisusprint ja
Rahvasprint toimuvad 22. augustil, päev enne 9. Tartu Rull
uisumaratoni starte. Registreerida saab kuni 21. augustini
ja sprindi osalustasu on 5 eurot. Maratonil on kavas 42, 21
ja 10 km distantsid.
PEETER LIIK

TARBIJA
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Uuno Kivilinnast

Miks naised kätte ei anna?
Annan ülevaate, kuidas
on möödunud minu suvi
armurindel.

siiani köögiaknal. Nadežda
kommentaar sea juures oli
lühike: ühest joodikust ta
just sai lahti ja uut ei taha.
Paistis, et tulebki ihuüksi Raadile jaanikule minna.
Õnneks kohtusin Konsumis
sümpaatsete noormeestega,
kes kogusid allkirju pagulaste
vastu, lõin nendega otsemaid
punti ja lubasin jaanitulel aktsiooni jätkata – mina mingeid
neegreid siia ei taha. Lisaks lubasid poisid, et kui mustadest
jagu oleme saanud, liituvad
nad minu võitlusega naistepäeva riigipühaks kuulutamise
nimel.

Suve algul kiskus asi juba
õige hapuks. Tutvumiskuulutused olid küll pidevalt
väljas ja helistajaidki jagus,
aga korralikust kohtingust
midagi välja ei tulnud. Enamasti ei sobinud prouadele
mu elustiil. Selle peale oleks
tahtnud kohe öelda, et ega‘s
ma, kurat, su kätt ei hakka
paluma.

Valus pettumus
Ühe daamiga siiski klappis
jutt kohe kuidagi eriti hästi.
See polnud veel mingi tavaline naine: tootmistsehhi juht,
meesalluvaid kamaluga. Leppisime siis kokku kohtumise
kell 14 turuhoone seakuju
juures – mina olen huumorimees ja mulle ei
sobiks läägelt kuskil
suudlevate tudengite
kuju juures kohtuda.
Kojamehe a met i
tõttu ärkan vara
ja olen
k a mu idu
lõoke se lo omug a .
Ni i
olin kohtingupäeval juba
kell kolm öösel ärevusest
üleval ja hakkasin soojenduseks viina tomatimahlaga
timmima. Kas te kujutate
ette, et kell 14 algavale kohtingule on võimalik sisse
magada? Aga nii läks, lõin
silmad lahti kell 14:17. Palu-

Juuksed jäid alles

sin küll telefonis vabandust,
ent proua ei soovinud minust enam midagi
kuulda.
Vahepeal püüdsin suhteid siluda
Kivilinna Konsumi turvanaise Evi
Kozeriga, kes vaatamata minu suunas toime pandud
moraalsetele rikkumistele on ju
päris naksakas
daam ja näeksin
meil ühist tulevikku küll. Ostsin talle kahjude hüvitamiseks ilusa punase
roosi. Tema aga põlgas selle
ära, öeldes, et tööajal kinke
vastu võtta ei tohi. Tundub,

et printsessile ei kõlba kerjuselt lille võtta.
Jaanipäev lähenes ja minu
viimaseks lootuseks sinna
kahekesi minna jäi nii sobiva nimega vene daam Nadežda. Kuna roosid mulle
õnne ei näi toovat, soetasin
temale hoopis potis orhidee.
See maksis küll 15 eurot, aga
naiste pealt mina kokku ei
hoia. Isegi oma naisele olen
neid kinkinud, seisavad meil

Kõik viitas sellele, et aasta
lühim öö möödub kakelungi
saatel, kireleegi asemel päris
leekides. Eelmisest aastast oli
ju hoiatav näide ees, kui põlema läksid nii jope kui juuksed.
Ent ometi on sellel lool õnnelik lõpp: just enne, kui Raadile
sättima jõudsin hakata, võttis
ühendust üks vana naistuttav,
kellel oli vaja köögis remonti
teha. Kuna ma hea südamega
ja abivalmis olen, lubasin päris
niisama ära teha, aga ega natuuras maksminegi halb polnud.
Järgmisel päeval oli nii hea
meel – küll magamata, aga
aastas esimest korda ikkagi
naisega magatud! Tema tahtis
küll veidi ka päriselt magada,
aga mina seda jaaniööl mitte ei lubanud, ega see asi ühe
ringiga ei piirdunud. Ma ei ole
veel sugugi nii vana, kui välja paistab või dokumentides
kirjas.

Tartus Turu 14, Zeppelini keskuses
www.popsport.ee
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Neljapäev, 20. august 2015
21.–25., 27.08 kell 16.45,
21.15; 26.08 kell 21.15 Nagu
hunnik õnnetust

KINO
CINAMON

21.–25., 27.08 kell 11, 15,
17.15; 26.08 kell 11, 15 Pahupidi

26.08 kell 16.45 Spioon

21.–25., 27.08 kell 12.15;
26.08 kell 13.30 Supilinna
salaselts

26.08 kell 21.30 Kiired ja
vihased 7

21.–25.08 kell 18.30 Victoria

Hitman: Agent 47

Kõik ehitustööd ühest kohast!
Tel 5904 2174, www.innover.ee.
Kütte- ja ventilatsioonitööd.
Tel 5660 1567.

26.08 kell 17.30 1944
26.08 kell 18.45 Erilinastus:
#WAYF. Suve viimane pidu

21.–25.08 kell 19.30, 21.45;
26.08 kell 17.45, 22; 27.08 kell
18.30, 21.45 Vasakukäeline

27.08 kell 19.30 Esilinastus:
Suvepuhkus

KONTSERT

21.–25., 27.08 kell 13.30,
19.45, 22; 26.08 kell 18.30,
21.45 Hitman: Agent 47

21.–27.08 kell 11.15 Sipelgapoiss 2: Punase tigediku

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

26.08 kell 22.30 Ted 2

21.–27.08 kell 12 Käsilased

21.–25., 27.08 kell 13.15,
17.30, 20.30; 26.08 kell 13.15,
20.30 Irratsionaalne mees

Korstnate ehitus, remont.
Vajalikud plekitööd. Kauakestvad lahendused. Tel 5625 1750,
tomeli.ee.

21.–25., 27.08 kell 14.30,
19.15, 21.30; 26.08 kell 14.30,
19.15 Koodnimi U.N.C.L.E.

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!

21.–27.08 kell 10.30, 11.30, 13,
15.30 Muun, kuu valvur

EHITUS

ANTONIUSE ÕU
kättemaks
21.–25., 27.08 kell 14.10,
22.30; 26.08 kell 14.10
Pahaendeline 2
21.–27.08 kell 16.15 Isetu

26.08 kell 18.30 Viiskümmend halli varjundit
21.–25., 27.08 kell 15.15, 18;
26.08 kell 15.15, 17.05 Võimatu missioon: Salajane rahvas

SUDOKU

20.08 kell 20 Hardi Volmer ja
Singer Vinger
EDISON
27.08 kell 21.30 Sten-Olle
Moldau
TARTU JAZZKLUBI

VILDE

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

NÄITUS
KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU
kuni 31.08 PRTKRi näitus
Lebotajad
kuni 11.09 Iti Norralti maalinäitus Lillemaalid, 3D
lillemaalid
LINNARAAMATUKOGU
kuni 12.09 nahakunstnik Rutt
Maantoa köitenäitus Raamatule pühendatud
kuni 12.09 raamatunäitus Eesti
kauneimad raamatud 2014

Palkmaja sarikad sobivad maakivihoonele,
millest saaks uhke ja esindusliku elamu.

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 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.

kuni 14.09 näitus Niplispits
Tartus 10

Fassaaditööd, katusetööd, betoonitööd,
sisetööd.
Tel 5850 9769,
info@auna.ee,
www.auna.ee.

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU

Katuse, fassaadi ja vihmaveesüsteemi paigaldustööd kogenud tegijatelt. Tel 5695 6885.

kuni 17.09 Marko Matvere
joonistuste näitus Ümber
imelise ilma

Katuste, vihmaveesüsteemide ja puitfassaadide ehitus ja
remonditööd. Tel 515 7062.

kuni 12.09 Tartu lastekunstikooli õpilaste näitus Vägiloom

kinnistul suur palkmaja ja 1900
aastal ehitatud paksu maakivimüüriga küün-laut.
Maja kõrval on kaev. Maa piirneb osaliselt Peetri jõega.

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

28.08 kell 21 Kadri Voorand
Quartet

27.08 kell 19 Ingrid Rabi &
Johannes Laas

Plussid: looduslikult kaunis
koht,

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

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

21.08 kell 20 Billboarding

RISTSÕNA

Aedade, väravate, väravaautomaatika müük, paigaldus ja
hooldus. Tel 501 6453, nr1aiad.ee.
Müüa garaažide ja tööstushoonete tõstuksi teile sobivate
mõõtudega, lisaks pakume ka
erinevaid uste automaatikaid
ja kvaliteetset paigaldust. Tel
5803 4531, enator-doors.eu.
Sanitaar- ja kapitaalremont.
Ehitus- ja lammutustööd.
Tel 5837 2544,
viimistlus.lammutus@mail.ee.
Soojustamine puistevillaga.
Tel 5665 0604, 502 0066,
puistevill@gmail.com.
Tselluvilla paigaldamine puistena - pööningud (ka lamekatused), seinad, põrandad.
Tel 503 7220.
Tänavakivide paigaldus, piirdeaedade ehitus, haljastus.
Tel 5623 3867,
www.clinkerservice.ee.
Tänavakividest teede ja platside ehitus, haljastustööd. Küsi
pakkumist! Tel 5662 0058.
Üldehitus, remont, siseviimistlus, kuurid, aiamajad, terrassid.
Pikaajaline kogemus! Soovitud
tulemus garanteeritud!
Tel 5622 9840.

MATERJAL
MüüaKorterid,
pidevalt
ehituslikku
majad,
majaosad
Tartus ja50
maakonnas.
saematerjali:
x 100, 150, 200.
Aitame
kinnisvara
müümisel ja üürimisel.
32
x 100
140 €/tm.
Meelis
Karu, tel 511 5949
Tel 5684
0777.
Ene Lina, tel 504 8379
742 0240 • www.robinson.ee

KINNISVARA MÜÜK

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

Müüa “Pärapõrgu” (8.9 ha, maatulundusmaa)

Võrumaa, Mõniste vald
49301:003:0020
Müüa looduskaunis kohas
vana talukoht. Hoonetest
on säilinud suur palkmaja
(renoveeritav) ja 1900
aastal valminud maakivist
seintega (need on hästi
säilinud) küün/laut.
Kaugus Sarust 7km,
Kuutsist 6,5 km.
Krunt piirneb osaliselt jõega,
oma mets ja põlispuud.
Haritav maa 2.4 ha,
looduslik rohumaa 3.3 ha,
metsamaa 1.4 ha,
õuemaa 0.2 ha,
muu maa1.6 ha.

Hind 35 6000,4€€/m²
Tel 511 6923

Korterid, majad, majaosad
Tartus ja maakonnas.
Aitame kinnisvara müümisel ja üürimisel.
Kai Persidski, tel 5190 3394
Gert Suik, tel 515 3773
742 0240 • www.robinson.ee

ne

i 2014
urot

• Alati hea nõuanne!
• Professionaalne abi kinnisvara ostul, müügil, üürimisel
• Kinnisvara komplekshaldus
Riia 9, Tartu. www.eravara.ee
E-post: eravara@eravara.ee
Tel 742 7630 ja 506 6173.
1-toaline heas korras korter
Annelinnas otse omanikult
(4/5 k). Tel 5193 3926.
2-toaline korter Põlvas (KÜ,
46 m², keskküte, kuum vesi, parkett, 15 900 €). Tel 520 0578.

dust tõendavate dokumentide
koopiatega ja CV palume saata
e-postile kool@karlova.tartu.ee
või tuua kooli kantseleisse:
50103 Tartu, Lina 2, hiljemalt
21. VIII 2015.

AM-, A-, B-, BE-, C-, CE-kat
ameti-, ADR, lõppastmekoolitus. Tel 507 8230,
www.sõiduõppe.ee, Kalda tee 30.
Muusikakool Helivõlu vastuvõtukatsed toimuvad 25.08
kell 18-19.30 Tähe 4. Lisainfo
muusikakool.leima.ee

KÜTE

ra ja
P

li 2014
urot

Vajame astelpaju korjajaid
(lõikajaid) Tartu-Elva mnt 2. kilomeetril iga päev alates kl 8.00.
Tel 5622 2742, 5330 3126.

Kaeve- ja planeerimistööd,
imbpeenrad, trassid, kraavid,
tiigid, kändude juurimine.
Tel 515 3653.

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

Kanalisatsiooni-, toru- ja elektritööd. Tel 735 3777, 5566 1888.

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

Kellassepp Annelinna keskuses.
Ehte-, prilli- ja
kellaparandus.
Patareivahetus
vaid 3,50 €!

PÕLLUNDUS
Müüa kartulit Vineta, Gala
(0,30 €/kg, kogused alates 25 kg,
kojutoomine tasuta). Tel 5300 3523.
Pressin õunamahla, kogused
pole olulised. Tel 5353 4624.

Korstnapühkija, akti väljastamine peale iga tööd tasuta!
Tel 5805 0201.
Liivapritsi- ja metallitööd,
restaureerimine. Tel 5329 2299,
liivaprits24.ee.

Anne 51, kpl Stiil: korralikud
riided Iirimaalt. stiilriided.ee
Jõe butiigis suvistele kasutatud kleitidele, bikiinidele jms
allahindlus! Soola 10 (avaturg)
Kauplus Gildi 12 trükib Teie
pildi: kruusile, t-särgile. Fotokristall. E-R 10-18, L 10-15.

Maja Tartu vallas Kikiveres (1979,
üp 103 m², krunt 1475 m², heas
korras, hind 68 000 €). Kutseline
maakler Peeter Meus, tel
506 2212, www.aadlivillakv.ee.

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

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!

Pakume tasuta riideid ja
jalanõusid 21.-23. augustil kl
10-16 Tiigi 55, Tartu, Tartu Laste
Turvakodu.

Boilerite puhastus, veemõõtjate vahetus, san-tehnilised
tööd. Tel 5646 9025, 734 8044.
Ehitus: erinevad üldehitustööd
üle Eesti: katused, fassaadid,
puit, k vi jne. Tel 5683 5395,
siseehitus@gmail.com.

Ohtlike puude langetamine,
äravedu, okste purustamine,
heki- ja võsalõikus. Töö kiire ja
korralik! Hinnasula -20%! Järjekorrad lühikesed. Tel 5559 3732,
info@vikatimees.eu.

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

Ohtlike puude langetamine.
Tel 505 4983, www.ohtlik.ee.
Ohtlike puude raie ja puude
hooldustööd. Tel 5686 6157,
info@nordicarb.ee.

Hiina rollerite, mopeedide ja
atv-de remont. Tel 5628 5260.

Majaosa Rukki 19 (1972, 1. k, üp
54 m², rem vajav, 41 000 €). Kutseline maakler Peeter Meus, tel
506 2212, www.aadlivillakv.ee.

Kaseküttepinnud (pikad ja
tükeldatud). Tel 5662 5014.

Mug kööktuba puumajas. Tel
5458 2065.

Kuiv kütteklots lahtiselt.
Tel 5197 8500.

Pool maja Kanepis (3 tuba,
abihoones saun, suvetoad, krunt
950 m², viljapuud, vesi, kanalisatsioon). Tel 501 4276.

Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puit- ja turbabrikett,
küttegraanulid. Vedu tasuta. Tel
523 8332, 433 3130.

Hekkide lõikamine, muru niitmine ja aedade korrastamine.
Tel 525 2862, www.kobruleht.ee.

Küttepuud väga soodsalt
(20 €/rm). Transpordivõimalus.
Tel 5363 4295.

Hoiame aasta ringi korras Sinu
lähedaste hauaplatsid Tartus. Tel
5397 5197, info@hauahooldus.ee,
www.hauahooldus.ee.

KINNISVARA OST
1- või 2-toal korter Tartu linnas.
Võib vajada kapitaalremonti.
Kristo, tel 5342 2554.
1-2-toaline korter Tartus. Tel
5348 6650.
Korter või majaosa Tartus. Tel
509 3455.
Ostan al 50 m² rem vajava
korteri Tartus või al 1000 m²
kinnistu Tartu lähiümbruses.
Tel 5340 8210.
Soovin osta otse omanikult 2-toalist korterit või üürida 1-toalist
LÕUNA-POOLA ja
Tartu linnas. Tel 507 2761.

SLOVAKKIA

21.-27. juuli 2014
ÜÜRILE4.-10.
ANDAaugust 2014
360 eurot
1-toalineHIND
ahik korter
Herne tn

Puitbrikett, kaminapuu, kuiv
kütteklots. Tel 5197 8500.
Puitbrikett, puidupelletid,
kütteklotsid, kaminapuud.
Tel 514 4555, www.puitbrikett.ee.

OTSIN TÖÖD
Rõõmsa- ja rahumeelne kõrgharidusega 50 a naine otsib head
lisatööd. Tel 5192 1525, ivija65@
gmail.com.

PAKUN TÖÖD
Lisatöö pensionärile
(valvur-müüja 24 h autoparklasse, sobib nii naisele kui mehele).
Tel 5354 1882.

Puitakende tootja AS Finak
(Maramaal) võtab tööle töötmistöölisi ja detailide vastuvõtSLOVEENIA
ja-koristaja. Info tel 730 3465
ÜÜRILE13.-21.
VÕTTAseptember 2014
või saata CV ira@finak.ee.

Tuba (noorele) Kaunase pst. Tel
503 3898.HORVAATIA ja

HIND
eurot
Noormees
soovib540
üürida
1-toalist
korterit või privaatset tuba Tartus (150-200 €). Tel 5632 0878.
KOOLITUS
Emajõe Keeltekool: uued kursused augustis. Tel 740 4050,
info@emajoe.ee, www.emajoe.ee.

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

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

REIS

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

TEENUSED

Rõngu Pagar võtab tööle müüja
Pagar Poodi (asukoht Tartumaa,
Rõngu). Töötasu 4 €/tund (bruto). Tel 5553 9300,
kristel.rongupagar@gmail.com.

Arvutite hooldus ja remont Tartus Tiigi 19 ja Küüni 5b. OÜ Maxi
IT, tel 5452 2200.

Tartu Karlova kool kuulutab välja
konkursi psühholoogi ametikoha täitmiseks alates 1. IX 2015
(1,0 kohta). Avaldus koos hari-

Autobussiteenused 50-, 51- ja
52-kohaliste bussidega (ka Venemaale). Info ja tellimine tel
5373 8770, www.noobelreisid.eu.

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

Pottsepatööd. Tel 507 9037.
Printerikassettide kiire täitmine! E–R 9–17, Raekoja 13, Tartu.
Tel 744 1100, www.futari.ee.
Professionaalne kolimisteenus.
Seifide, pianiinode, klaverite
transport. Rahvusvaheline
kolimine, mööbli paigaldus/
utiliseerimine. Tel 5666 9091,
rain@adduco.ee.
Puude ja hekkide ilu- ja hoolduslõikus jt aiatööd. 15+ a
kogemusi. Tel 5699 9884,
laur@puujuuksur.ee.

Müüa varuosadeks Ford Escort
1,4, 55 kW. Tartu. Helistada
õhtuti tel 5800 5474.

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

Ohtlike puude raie, tööd korvtõstukiga (21 ja 30 m). Maastikuhooldus OÜ, tel 5810 8597.

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

Müüa Ford Escort 1,6 universaal (1996, 66 kw, läbisõit 217
000, üv oktoober 2015). Tingi!
Hind 300 €. Tel 553 1473.

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

Muruniitmine, trimmerdamine, istutamine, kasvuhoonete
kastmine. Tel 5341 2026,
www.gramina.ee.

Elektritööd. Tel 5609 3099.
Eramajade ehitamine ja
renoveerimine. Tel 5820 2040,
vasker365@gmail.com.

Raamatupidamisteenus
osaühingutele Tartus. Tel
5569 0228, katnurk@gmail.com.
Rahvalikud laulud ja kandlelood Teie peole: Simmaniduo ja
Kandlemees Sander.
Tel 504 3202.
Rakkekaevude kaevamine,
puhastamine ja remont.
Tel 5638 1774.

Kaardid ennustavad!
Tel 900 1727, 24 h, 1,09 €/min.
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San-tehnilised tööd.
Tel 5660 1567.
Septikute müük ja paigaldus.
Tel 5757 0202,
erlend@eestiseptik.ee.
Soodne fekaalivedu.
Tel 5382 8791.
Vedu ja kolimine (ka klaverid),
utiliseerimine. Tel 5621 7955,
www.kiiredkolijad.ee.

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

RIIDED

36 (24 m², osaliselt möbleeritud,
Otsime siiditrükkalit (võimalik
pesumasin,ringreis
KÜ
KURAMAA
urannikboiler, el-pliit,
väljaõpe)
ja kujundajat. Tel
olemas,
parkimine
maja
hoovis,
22.-24. august 2014
ni 2014
736 6810, info@sportreklaam.ee.
oma kuur).
Tel 5804
HIND
1983505.
eurot

urot

REKLAAM

Neljapäev, 20. august 2015

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

Veo- ja kolimisteenus Tartus –
üle Eesti. Tel 5554 4385,
www.veotransport.ee.
Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine suure kaubikuga.
Tel 501 5312,
www.kutotootmine.ee.

TERVIS
Masseerija (meesterahvas)
teeb klassikalist massaaži kodus
(Kaunase pst 49/18). Mul on meditsiiniline 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!
OÜ Rahutäht aitab Sul terveneda EFT ehk emotsioonide vabastamise tehnika abil. Tehnika
aitab vabaneda hirmust, murest,
stressist, foobiatest ja ka erinevatest haigustest. Samuti saad
abi massaažist. Asume Teguri 30,
registreeri: Marju,
tel 5898 4533.
Tervendamise ja harmoniseerimise seansid. Elena – energiaterapeut ja rahva ravitseja
(Moskva). Ootan teid aadressil
Elva, Kesk 9. Registreerimine tel
5360 9798.

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

MÜÜK
Jõe butiigis suvistele kasutatud kleitidele, bikiinidele jms
allahindlus! Soola 10 (avaturg)
Müüa Ford Escort 1,6 universaal (1996, 66 kw, läbisõit 217
000, ülevaatus oktoober 2015,
300 €). Tingi! Tel 553 1473.

OST
Kasutatud ja uued raamatud.
Tel 503 3719.
Ostan km-kohuslase firma.
Tel 5888 8088.
Ostan raamatu „Oikumeeni
äärel“, hind kuni 40 €.
Tel 5663 9310.

VABA AEG
Ansambel Bailamos sisustab
teie peoõhtu. Tel 5599 5511.

TK UEU LLU TLU SI
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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Kui soovid kindlat töökohta pidevalt laienevas
ettevõttes, siis tule tööle Maximasse!
Tartu Maxima XX kauplused
ootavad oma kollektiivi
KASSAPIDAJA-MÜÜJAID
LETITEENINDAJAID
TARTU MARATONI

Ettevõte garanteerib:
- stabiilse palga
- sotsiaalsed garantiid
- tasuta lõunasöögid
- erinevad motivatsioonipaketid
- tööalase tasuta koolituse

KUUBIK 2015

Täitke tööotsija ankeet meie kodulehel: www.maxima.ee
Saatke CV: personal@maxima.ee, tel 602 3147.

Augusti lõpuni

AKNAD
kuni

-65%

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

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/

Kastani 90, Tartu
E-R 12-18
L 12-15
Tel 5807 0076 (24h)
kaie.paike@mail.ee

•
•
•
•
•

kirurgia
vaktsineerimine
kiipimine
lemmikloomapass
müügil toidud

TEE
RÕÕMU
Tee rõõmu!

Pildiga õnnitlus maksab
ja pildita
€

3

6€

kuulutus@tartuekpress.ee • 730 4455 • Ülikooli 1, Tartu.

