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Lektoorium
Night Felony
Von Dorpat
jpt.

1. SEPTEMBER

Algusega kell 14:00
Raekoja platsil ning Küüni tänaval

14:00 Pidulik avapauk kooliaastale koos
linnapea, Gerli Padari, Genka jt.
15:00 - 18:00
* Teadmiste ja õpitubade alad
* Noorte ja linnaisade vaheline debatt
* Koolikotijooks
* Teater, tants ja trall

15:00 - 20:00 Bändid
Lisainfo ja täpsem kava: annenk.ee/tarkusepaev
Facebook: Tarkusepäev 2015 „Tark ei kiusa”

facebook.com/TopautoAS
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JALAKA TÄNAVA VALIKUD:
kuserahe või suitsupommid?
Kurikuulsa Sepa staadioni lähinaabrid on
küll vutipoistele joodikute peletamise eest
tänulikud, ent jalgpallikultuuri lärmakam pool
on neile kaasa toonud
uued mured.

pürotehnikast paksu suitsu
täis. „Tõmbasin kõik luugid
kinni,“ meenutas ta. „Paljudel aga kedagi kodus polnud
ja neil võis tuba ikka õhtuks
täiesti vingu täis olla. Ventilatsiooniavad tuleb ju lahti
hoida. Meie ei tohi Ihastes
oksigi põletada, aga nemad
neid meeletult suuri musti
suitsupomme võivad lasta –
see on natuke liig.“
Paas jättis suitsuteema
kommenteerimata, rõhutas
aga, et mida rohkem saab
jalgpallikool hoolt ja ressursse Sepa spordipargi edendamisse panna, seda vähem
on seal ruumi vandalismile.
„Oleme suhelnud korra hoidmiseks ümbruskonna elanikega ja täname kõiki, kes
Tammekat juba aidanud,“
resümeeris ta.

Kaarin Kaia Mõrd teab, et Konsumist soetatud õlu ei saa igavesti topsisõprade
organismis püsida. 
KAUR PAVES

Juba aastakümneid linna
spordirajatiste häbipleki tiitlit kandnud Sepa staadion
teeb muret ka ümbruskaudsetele elanikele, sest lihaste asemel tavatseb sealne
kontingent alatasa tulivee
abil maksa pingutada lasta.
„Mina olen nendega eluaeg
hädas olnud – nii kaua kui
see staadion siin olnud on,“
rääkis otse väljaku taga, Jalaka tänava kortermajas elav
Kaarin Kaia Mõrd. „Küll nad
seal oma hädasid juba teevad
– õhtul tulevad nooremad,
päeval vanemad parmotid.“

Unistus välikäimlast

Visad augumeistrid
Mõrra sõnul on eriti kole,
et võssa kasvanud „joodikutepoolne“ staadionikülg
pakub pinget ka sportivatele
lastele. „Lisaks käivad seal
pissimas koerad – see ongi
rohkem selline koertejalutajate park,“ kurtis ta. „Keegi
pole seda probleemi mitte
kunagi tõstatanud.“
Sellest aastast on staadion
Jalgpallikool Tammeka käsutuses, mis Mõrda iseenesest
rõõmustab. „Meile lubati siia
ilusaid hooneid – oleme nõus
ja plaksutame kahel käel.
Peaasi, et see väljakäik siit
ometi ükskord ära kaoks,“
kinnitas ta. „Kui see õnnis
katseremonditehas (Karete)
oli veel suur Lenini-nimeline
tehas, siis olid seal jalgpallurid, kelle jaoks see staadion
tehtigi. Siis olid asjad korras.“
Nüüdseks ongi asi võrreldes paari kuu taguse olukorraga paranenud. „Valdajad on
auke kinni pannud, aga eks
need joodikud on jõudnud

juba uue augu teha. Õnneks
on neid ikka veidi vähemaks
jäänud,“ rõõmustas Mõrd,
„jalapallipoisid on staadioni
kasutusse võtnud ja peletavad joodikuid eemale.“

Neli kuud võitlust
Tammeka tegevjuht Kalle
Paas tunnistas, et teema on
pikk ning kooli lühikesest,
kuid intensiivsest võitlusest
vandalismiga võiks rääkida
juba anekdootlikke lugusid.
„Sepa staadion oli kahjuks
aastaid poolhüljatud seisukorras. Spordirajatis peab
olema kellegi südameasi, siis
tullakse sinna sportima ja
kaasa elama,“ arvas ta.
Nüüd, kus spordipargi
praktiline haldus on neljandat kuud Tammeka käes,
on klubi Paasi sõnul korraldanud jõudumööda talguid
koos lapsevanemate, sportlaste ning kohalike elanikega. „Oleme parandanud

aedu, viinud minema prügi,
püganud ja niitnud,“ rääkis
ta.
Paraku on uued peremehed Mõrra majale sootuks
uued probleemid tekitanud.
„Ei tahaks kaebaja olla, aga
väike lisamure on ka jalgpallifännidega. Kena küll –
löövad trummi ja vilistavad,
see kestab ainult mängu aja
ja kannatame ära,“ lubas ta.
„Küll aga peaks staadionivaldaja vaatama seda, et nad

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

PREMIUMKLASSI Pelletid
otse tootjalt
6 ja 8 mm,
€/t

al 155

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

Tartu Rendibuss

neid suitsupomme siin ei
laseks, sest meil on renoveeritud maja ventilatsiooniaukudega.“

Püropidu elutoas
Kuna aia ja maja vahel on
vaid pisike maariba ning
hoone paikneb staadionist
kõrgemal, oligi Mõrra korter viimase mängu ajal, mil
ka tuul ebasoodsast suunast puhus, jalgpallihullude väravate puhul lastavast

Mõrral jagub murrangulisi
ideid staadionist kaugemalegi, sest likvideerida tuleks
ju joodikute kuseralli algpõhjus. „Kogu seltskond on
praegu ümber meie majade
prügikastide oma välikohvikutes,“ kirjeldas ta. „Siis
võib arvata, kust see kõik
välja tuleb. Maja alumisel
korrusel nurgapealne korter
ei saa enam üldse aknaid lahti teha, sest nad käivad aina
sinna vastu seina laskmas.“
Süüdlane on vanaprouale
hästi teada: läheduses tegutsev Karete Konsum, mis muu
hulgas õlutki müüb. „Saan
sellest iseenesest aru – ilm
on ju vahel kuum. Aga WC-d
meil tõesti ei ole. Võib-olla
võiks Karete pood suvel välikohvikut pidada ja siis võiks
siin kas või välikäimla olla,“
soovitas ta. „Kaksteist Tooli Teguri tänava nurga peal
töötab näiteks väga ilusasti.“
KAUR PAVES

Vaata videot
tartuekspress.ee

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/
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LUGEJA KIRI

MinaJaLydial kulus Narva maanteele inimliku mõõtme lisamiseks kolm tundi.

ERAKOGU

Teen ettepaneku viia linnale alluvad asutused üle Linuxile ja vabale tarkvarale.
Tean, et sarnast ettepanekut
on varem juba kahel korral tehtud. Kahjuks on mõlemal korral
vastatud ametnike parimate tavade vaimus – on leitud kümme
põhjust, miks seda ei saa teha,
selmet leida üks viis, kuidas seda
teha.
Minu ettepanek põhineb peale
isiklike teadmiste ja kogemuste
rahvusvahelistel kogemustel,
eelkõige Müncheni linna juhtumil, kus 15 000 töökohta viidi üle
Linuxile. Lisaks Prantsuse Sandarmeeria, kus Linuxile on üle
viidud 43 000 töökohta ja tahetakse jõuda 72 000 töökohani.
Vaevalt küll, et Müncheni linnavalitsuses, Prantsuse Sandarmeerias või ükskõik millisel teisel
juhul kõigis arvutites ainult Word
- Excel - Powerpoint - Outlook
Internet Explorer kooslus kasutusel oli. Tartut kutsutakse heade mõtete linnaks, kuid samas ei
suuda (või ei taha?) me lahti lasta
vanast tehnoloogiast, hoolimata
vana vigadest ja uue eelistest.
Donald Kamenik

Hüite Bergmann
linnakantselei infotehnoloogia
teenistuse juhataja
Teemat on kaalutud mitmel korral, aga siiani pole selget põhjust,
miks oleks kogu infosüsteemi üleviimine vabavarale kasulik või vajalik. Lihtsalt vabavarale üleminek
ei taga iseenesest veel innovatsiooni. Tartu linnavalitsus on juba
pikka aega kasutanud vabavaralisi
lahendusi, nagu märkasite varasemates vastustes samal teemal.
Oleme silma peal hoidnud ka
Müncheni linna eksperimendil.
Eksperiment pole tõestanud, et
vabavarale üleminek, mis algas
aastal 2003 ja kuulutati lõppenuks 2013. aastal, oleks taganud
kulude kokkuhoiu või oleks muul
moel ära tasunud. Vabatarkvaral
on omad kulud. Ühilduvusprobleemidest ülesaamine maksab,
garanteeritud tugiteenused
maksavad, rääkimata ühilduvate
ärirakenduste vähesusest. Mainimata ei saa jätta ka kasutajate rahulolu, mis on üks peamisi
põhjuseid, miks München kaalub
peale kümneaastast kogemust
oma otsuse ümberhindamist.
Allikas: Tartu LV

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

LAUSEGA
Näitus põllust

Vabavara valdavaks!
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Tartu kunstimajas avatakse
täna kell 18 Eda Lõhmuse
näitus „Põld/Field“.

kogumaksumusega 85 086
eurot. Töödega alustatakse
lähinädalatel.

2000

eurot andis linn reservfondist Pauluse kalmistu Vabadussõja monumendi puhastamiseks.

Ujula saab
põiktänava
Linnavalitsus saatis volikogule Ülejõe linnaosas
tänavale nime määramise
eelnõu, millega soovitakse
määrata Ujula-Kvissentali
asumis Ranna tee ja Lubja tänava piirkonnas moodustatavale tänavale nimeks Ujula
põik.

Kiirendusvõistluse
asemel arestimajja

Anonüümne kunstnik
kaunistas Narva maantee
Ööl vastu teisipäeva
tegi Tartu tänavakunstnik MinaJaLydia Narva
maantee ringile uue
teose. Elektrikapile
maalitu kujutab ennast pildistavat kassi,
kelle särki kaunistab
kiri „Internetis on kõik
lahedam“.
„Tänavakunsti puhul on
tihti sõnum selline rusikaga
näkku, hästi lihtsalt mõistetavaks tehtud. See on nagu
karjumine. Aga võib ka ilusti
rääkida, sellepärast meeldib
mulle jätta võimalikult palju
tõlgendamisruumi,“ rääkis
karistuse hirmus MinaJaLydia pseudonüümi taha peituv kunstnik töö sõnumist.
„Internet koosnebki peamiselt kassidest,“ põhjendas
ta kiskja kujutamist pildil,
lisades, et teos on ühe tänavakunstiseeria algus.

Kunstniku sõnul läks
2,7-meetrise töö seinale saamiseks vaja kolme inimest
ning redelit. Öine teostamine võttis aega kolm tundi,
kuid sellele eelnes ka pikk ettevalmistusprotsess. „Pilt on
kollaaž kümnest erinevast
fotost,“ ütles MinaJaLydia.
„Ma arvan, et linnades on liiga palju funktsionaalsust ja
halli värvi.“

Ähmased piirid
Oma tegevusega tahab
kunstnik tuua linnadesse
inimlikku mõõdet. „Midagi, millest mõtiskleda hommikul vara oma kohustusi
täitma rutates,“ rääkis ta.
„Eks ma ikka loodan, et kui
on ilus, siis inimestele meeldib ja keegi ei riku ära, aga
ma olen arvestanud sellega,
et tänaval on tänava reeglid
ja see võib juhtuda. Piisab
ühest inimesest.“

Linnakunstnik Tiit Kaunissaare teost ise näinud veel
pole. Kaunissaare rääkis, et
kui teosega kogukonna tundeid ei riivata, pole ka põhjust seda eemaldada. „Iseasi,
kas kunstiks nimetatu on
alati ka kunst, see piir on
ähmane ja isetegevus selline
kahe otsaga asi,“ lisas linnakunstnik.
Kaunissaare sõnade kohaselt soovib linn tänavakunstnikega siiski võib-olla koostööd teha, kuid sel
juhul organiseeritult. Näiteks võiks piltidega täita
Riia tänava raudteeviadukti aluse, kui see korda
tehakse.
Korrakaitseseaduse järgi
võib tänavakunstniku tegevust kategoriseerida avaliku
korra rikkumiseks. Karistus
sõltub teose kohast ja iseloomust.
AET REBANE

Reede pärastlõunal fikseeris
politsei Viljandi maanteel liikunud BMW kiiruseks enam
kui 170 km/h. Sõiduki roolis olnud 1984. aastal sündinud mees selgitas, et oli
parasjagu teel Haapsallu, et
võtta osa seal toimuvast võidusõiduüritusest. Varakult
harjutama hakanud kihutaja
toimetati arestimajja järele
mõtlema.

Kaunase puiestee
pindamisele
Kaunase puiestee pindamise
riigihanke võitis RoadWest
OÜ, kes esitas pakkumuse

SÄHVATUS

Jumalikud kirjanduspreemiad
Kirjastuse Jumalikud Ilmutused suvepäevadel „Humanismi võimalikkusest loomariigi äärealal“ Luunja vallas
Kavastu külas (Varastatud
Parve hotellis) jagatakse laupäeval hulgaliselt kirjanduspreemiaid, teiste seas kõige
himurama ja kõige jälgima
luulekogu kategoorias.

Tegusad süütajad
Ööl vastu teisipäeva kutsuti
päästjad Pikale tänavale, kus
nad kustutasid põleva prügikasti. Mõni minut hiljem
teatati häirekeskusele veel
kahest põlevast prügikonteinerist Uuel ja Pikal tänaval. Teatajate sõnul oli enne
põlengut prügikastide juures
nähtud noormeeste kampa.

Putukad raekojas
1. septembrini on infokeskuses
raekoja esimesel korrusel avatud Tartu ülikooli loodusmuuseumi fotonäitus, mis tutvustab putukate kirevat maailma.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

TOOTEPAIGUTUSE MEISTRIKLASS: Elva Konsumi
spetsialist on filigraanselt kõrvuti asetanud ajakirjad
Maaja ja Minu Käsitööd. 
KAUR PAVES
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Palametsa
pajatused
343.

Ülejõe kostitab
omasid ja võõraid
Laupäeval peetaval Üle
Jõe päeval avatakse
kohvikud nii Roosi, Kivi
kui Jaama tänaval, korraldatakse töötubasid,
ekskursioone, kontsert,
täika ja piknik.
Järjekordse linnaosapäeva
raames lubab Ülejõe rahvas
üksteist ja teisi külla kutsuda
ning piirkonnas olemise mõnusaks teha. „Näiteks võib
avastada, et kell 14–16 saab
Ülejõe pargis tutvust teha
akrojoogaga,“ tutvustas korraldaja Helleka Koppel keskpäevast hilisõhtuni vältavat
programmi. „Ja kes maa peale
eelistavad jääda, siis paar tundi
enne on ka neile sobiv joogatund.“

Kohvik aknast
Kell 12 oodatakse huvilisi
aga Märt Männiku rattatuurile „Puiestee tänava lood“,
mis saab alguse linnamuuseumi (Narva mnt 23) hoovist.
Rattatuuril sõidetakse terve
Puiestee läbi, kuulates lugusid
ja vahetades mälestusi ja muljeid erinevate paikade ja inimeste kohta. On ju Puiestee
tänav pikka aega olnud Tartu
linna piiriks, seal on asunud
nii salajane sõjatööstus kui
edukad ettevõtted. Mainimata ei saa jätta ka koole ning
Peetri kirikut, mille lähedal
peeti esimene üldlaulupidu
1869. aastal.
Kivi 73 hoovis on avatud
Kiviaed, kus lisaks kodukohvikule peetakse maha täika ja
hoovikontsert. Jaama 27 ootab

Köögis seisis alusel
puhta vee pang kõrvuti
silmapesukausiga ja põrandal reoveeämber.

Mullu ülimenukaks osutunud Kivi aiamüük ei saa ka
tänavu uksi avamata jätta. 
KERLI IRBO
külalisi aga disainer Mihkel
Lemberi aknakohvik. Peale
selle, et Lember möödujaid läbi
akna hea ja paremaga kostitab,
saab tutvuda tema disainitud
esemetega ja neid endale soetada. Ka Kivi tänava alguses on
laupäeval põhjust avatud meeltega ringi käia: koogilõhna on
alates kella 14st põhjust oodata
Kivi 4 hoovist.

Holmi saarele
Kivi 75a läheb lahti järjekordne aiamüük, kuhu võib
vabalt tulla nii müüma kui ostlema. Sealt on paslik edasi liikuda Ohvitseride parki Jaama
ja Puiestee tänava vahel, kus
kell 12–16 on avatud kirbuturg,
sellele aga järgneb vestlusring

„Kuhu lähed? Üle jõe“.
Pealava Kivi tänava alguses
on esinejatega täidetud terve
päeva jooksul. Teiste seas võib
kuulda-näha nii Poistebandet,
Martin Kala kui Swingtantsu
töötuba ja Kaur Riismaa luule-performance‘it. Õhtu lõpetab
kell 22 Barbara Lehtna ja Kaido Torni visuaaletendus „Lähme hinge“.
Ülejõe pargis kestavad päev
läbi eesti rahva muuseumi ja
linnamuuseumi töötoad. Kell
14 stardib infotelgi juurest
Holmi saare ekskursioon, kell
15 aga Patrick McGinley ingliskeelne helitöötuba „Tartu
sillad: Ülejõe päevade helikõnd“.
KAUR PAVES

Sõbra Pesumaja
pakub tööd

PESUTUBA

PESUMAJA
E - R 8 - 18

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

KALANDERTRIIKIJALE

Töö vahetustega.
Tulemustasu.
Tel 5303 0974.

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
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5. septembril kell 10–18
Eesti Põllumajandusmuuseumis

Tartu sügisnäitus

Tõuloom 2015
kell 10.15 Marko Matvere
kell 12 Parimate tõuloomade ja
aretajate tutvustus
kell 16 Mait Maltis

Suur hoidiste
konkurss!

Tasuta piimabuss
Tartust Ülenurmele!

Tegevused suurtele ja väikestele!

Suur sügislaat

Kaupmeeste, käsitöömeistrite
registreerimine kuni 3. septembrini
tel 5855 6644

BD Design AS otsib TARTUS
kaastöötajaid mööbli tootmisel.
BD Design AS on tunnustatud Soome pehme
mööbli tootja Oy BD-Möbel AB tütarettevõte.
Seoses üha kasvava huviga meie toodete vastu
Euroopas otsime Tartus personali järgmistele
ametikohtadele:

täispilet 5.–, sooduspilet 3.–, perepilet 10.–

Info: epm@epm.ee või 5373 7124

POLSTERDAJA
ÕMBLEJA
JUURDELÕIKAJA
PROGRAMMEERIJA (Pascal, MySQL)
Pakume sulle BD Design AS-is huvitavat tööd ja
konkurentsivõimelist palka. Korraldame väljaõppe
koolituse ja juhendame enesetäiendamisel.
Info telefonil: 7 334 097
Palume saata CV aadressile: mail@bdmobel.com
AS BD Design, Jänese 2 Tartu
www.bdmobel.com

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.

www.epm.ee
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EHITUS

ANEKDOODID
Puhkusel olev mees leiab
mere ääres jalutades vanaaegse
pudeli. Ta mõtleb, et äkki on pudelis džinn ja ta saab ehk midagi
soovida. Mees hõõrub tükk aega
pudelit, kuid midagi ei juhtu.
Hõõrub teisegi tunnikese, ikka ei
midagi. Väsinult tahab ta pudeli
juba minema heita, kui kuuleb
pudelist häält: „Tõmba kork eest,
lollpea!“
***
Mees jalutab oma 8-aastase
pojaga apteeki. Juhtumisi mööduvad nad kondoomide leti juurest ja poiss küsib:
„Mis need on, isa?“
„Neid nimetatakse kondoomideks, poeg,“ vastab isa. „Mehed kasutavad neid turvalise

seksi eesmärgil.“
„Ah soo,“ ümiseb poiss mõtlikult. „Jah, ma olen sellest koolis
terviseõpetuse tunnis kuulnud.“
Ta vaatab üle leti ääre, võtab
kolmese paki ja küsib:
„Miks on neid kolm ühes pakis?“
„Need on keskkoolipoistele,“
selgitab isa. „Üks reedeks, üks
laupäevaks ja üks pühapäevaks.“
Poiss märkab kuuest pakki ja
küsib: „Kellele siis need on?“
„Need on tudengitele,“ vastab
isa, „Kaks reedeks, kaks laupäevaks ja kaks pühapäevaks.“
„Aga kes siis neid kasutab?“
küsib ta, võttes kätte 12-se paki.
Ohates vastab isa: „Need on
abielumeestele: üks jaanuariks,
üks veebruariks, üks märtsiks...“

***
Üks naaber kaebab teisele:
„Mul on õu kanu täis, aga ühtki muna pole näha. Ei tea kohe,
milles see asi on.“
„Kõik on Jumala kätes,“ vastab
teine. „Ühele annab, teiselt võtab viimase. Mul on lood ausalt
öeldes hoopis vastupidi – ühtki
kana ei ole, aga mune on lausa
hunnikute viisi...“
***
„Kuule, Jaan, sul olevat kõige
laisem kukk kogu külas?“ küsib
naaber.
„Oi, ära kohe räägigi! Kui teised kuked hommikul kirevad, siis
minu laiskvorst ainult noogutab
neile peaga.“

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

Arvo Pärt – isegi kui ma kõik kaotan

SUDOKU

Aedade, väravate, väravaautomaatika müük, paigaldus ja
hooldus. Tel 501 6453, nr1aiad.ee.
Aukude puurimine postvundamentidele (palkmaja, terass).
Tel 509 3454,
www.vahvameeskond.ee.

KINO

KONTSERT

CINAMON

EDISON

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!

27.08 kell 21.30 Sten-Olle
Moldau

28.–31.08 kell 11.15, 12.30,
13.30; 1.–3.09 kell 11.45,
13.30, 17.05 Pahupidi

HANSA HOOV

28.–31.08 kell 11.30, 12.45,
17.05; 1.–3.09 kell 12.45, 17.20
Muun, kuu valvur

JAANI KIRIK

28.–31.08 kell 10.30, 12;
1.–3.09 kell 12 Käsilased
28.–31.08 kell 17.20, 21.45;
1.–2.09 kell 21.45; 3.09 kell
19.15 Vasakukäeline
28.08–3.09 kell 13.15, 20
Hitman: Agent 47
28.08–3.09 kell 15.15 Irratsionaalne mees
28.–31.08 kell 11 Sipelgapoiss 2: Punase tigediku
kättemaks
28.–31.08, 3.09 kell 21.30;
1.–2.09 kell 22 Pahaendeline 2

Ehitus- ja remonttööd. Puit
fassaadid, viil- ja lamekatuse
tööd, terassid jne. Tel 5662 9930.
Ehitus- ja viimistlustööd eraisikutele, firmadele, KÜ-le. Akende-uste paigaldus. Töö kiire ja
korralik. Silver, tel 510 0645.

29.08 kell 21 Metsatöll

28.08 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esinevad Hains Tooming (viiul) ja
Ebe Müntel (klaver)
TARTU JAZZKLUBI
28.08 kell 21 Kadri Voorand
Quartet

NÄITUS
KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU
kuni 31.08 PRTKRi näitus
Lebotajad

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.

LINNARAAMATUKOGU

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

kuni 12.09 nahakunstnik Rutt
Maantoa köitenäitus Raamatule pühendatud

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

1.–2.09 kell 19.15 Victoria

kuni 12.09 raamatunäitus Eesti
kauneimad raamatud 2014

28.–31.08, 3.09 kell 14.30,
16.45, 20.15, 22.30; 1.–2.09
kell 14.30, 20.15, 22.30 Suvepuhkus

kuni 12.09 Tartu lastekunstikooli õpilaste näitus Vägiloom

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

28.–31.08, 3.09 kell 18.45;
1.–2.09 kell 16.30 Nagu hunnik õnnetust
28.08–3.09 kell 14.45, 22.15
Koodnimi U.N.C.L.E.

28.08–2.09 kell 15.45, 18,
19, 21; 3.09 kell 15.45, 18, 19
#WAYF. Suve viimane pidu
28.08–3.09 kell 14, 18.15
Lahutus Prantsuse moodi
28.08–2.09 kell 16, 19.45;
3.09 kell 16 Arvo Pärt – isegi
kui ma kõik kaotan
3.09 kell 21 Esilinastus:
Ameerika ultra
3.09 kell 21.45 Õõvaöö:
Kopp-kopp

kuni 11.09 Iti Norralti maalinäitus Lillemaalid, 3D
lillemaalid

kuni 14.09 näitus Niplispits
Tartus 10

BUSSI RENT
alates 50€ päev
Citroen Jumper (2014)

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

9 kohta, püsikiirushoidja

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

511 6923 • info@aurel.ee

aurel.ee/buss

Müüa garaažide ja tööstushoonete tõstuksi teile sobivate
mõõtudega, lisaks pakume ka
erinevaid uste automaatikaid
ja kvaliteetset paigaldust. Tel
5803 4531, enator-doors.eu.

Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel.
Meelis Karu, tel 511 5949
Ene Lina, tel 504 8379
• www.robinson.ee
Neljapäev,742
27.0240
august
2015

REKLAAM

LÕHUTUD KÜTTEPUUD
toores / kuiv
‚ Korterid, majad, majaosad
Tartus ja maakonnas.
Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel.
Piirdeaedade ehitus ja materjaKalev
Persidski,
tel1680,
5664 0706
li müük.
Tel 5907
Ragnar
Paenurk, tel 5887 0888
www.aiameistrid.ee.
742 0240 • www.robinson.ee
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
Müüa pidevalt ehituslikku
saematerjali: 50 x 100, 150, 200.
32 x 100 140 €/tm.
Tel 5684 0777.

KINNISVARA MÜÜK

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

Riia 9, Tartu. www.eravara.ee
E-post: eravara@eravara.ee
Tel 742 7630 ja 506 6173.

Tel 514 2173

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!

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

1- või 2-toal korter Tartu linnas.
Võib vajada kapitaalremonti.
Kristo, tel 5342 2554.
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.
Ostan krundi Tartus (soov liitumistega, mitte pakkuda turuhinnaga). Tel 5563 9452.
Soovin osta otse omanikult 2-toalist korterit või üürida 1-toalist
Tartu linnas. Tel 507 2761.

ÜÜRILE ANDA
Tuba (noorele) Kaunase pst. Tel
503 3898.

ÜÜRILE VÕTTA
Noormees soovib üürida 1-toalist
korterit või privaatset tuba Tartus (150-200 €). Tel 5632 0878.

1. septembril kl 18-20 saab Lille
Majas (Lille 9) registreeruda flamenko- ja kõhutantsustuudio
Duende laste, algajate ja edasijõudnute rühmadesse. Täpsem
info: www.hot.ee/mtyduene, tel
552 4918, 740 6217,
e-post: tiina.pikas@mail.ee.

OTSIN TÖÖD
Kaubik koos juhiga otsib tööd,
võib ka muud tööd pakkuda. Tel
5830 6316.
Naispensionär soovib tööd. Tel
5835 3117.

2-toaline korter Põlvas (KÜ,
46 m², keskküte, kuum vesi, parkett, 15 900 €). Tel 520 0578.

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

KÜTE

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

Tasuta vanaraua ja metallesemete äravedu. Tel 5872 7717.

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

Mug kööktuba puumajas. Tel
5458 2065.

Puitbrikett, puidupelletid,
kütteklotsid, kaminapuud.
Tel 514 4555, www.puitbrikett.ee.

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

Kaeve- ja planeerimistööd,
imbpeenrad, trassid, kraavid,
tiigid, kändude juurimine.
Tel 515 3653.
Kanalisatsiooni-, toru- ja elektritööd. Tel 735 3777, 5566 1888.
Kellassepp Annelinna keskuses.
Ehte-, prilli- ja
kellaparandus.
Patareivahetus
vaid 3,50 €!

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

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

Puitaknaid ja -uksi tootev AS
Finak (Maramaal) pakub tööd
lukksepp-teritajale ja koristajale. Info tel 730 3465 või saata
CV ira@finak.ee.

Korstnapühkija, akti väljastamine peale iga tööd tasuta!
Tel 5805 0201.

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

Kauplus Gildi 12 trükib Teie
pildi: kruusile, t-särgile. Fotokristall. E-R 10-18, L 10-15.
Odavad rõivad, Kastani 121.
Uus kaup - spordiriided, fliisid,
retuusid, uued ja kasutatud lasteriided jpm. E-R 10-18, L 10-15.

Veo- ja kolimisteenus Tartus –
üle Eesti. Tel 5554 4385,
www.veotransport.ee.
Veo- ja kolimisteenus, utiliseerimine, klaverite, seifide jne vedu.
Tel 553 7638, kiiredkolijad.ee.

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

Pakume tööd töötervishoiuarstile! Andmed saata:
kanni8@hot.ee. Võtame ühendust!

Jõe butiigis palju suvist kaupa
kuni -50%! Spordiriided ja tuulejoped! Soola 10 (avaturg)

Vedu ja kolimine (ka klaverid),
utiliseerimine. Tel 5621 7955,
www.kiiredkolijad.ee.

Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.

Muruniitmine, trimmerdamine, istutamine, kasvuhoonete
kastmine. Tel 5341 2026,
www.gramina.ee.
Aastaaruanded ja raamatupidamisteenus. Tel 513 8668 või
736 7077, www.goodidea.ee.
Autobussiteenused 50-, 51- ja
52-kohaliste bussidega (ka Venemaale). Info ja tellimine tel
5373 8770, www.noobelreisid.eu.
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.
Elektritööd eraisikutele ja firmadele. Tel 5684 7007.
Elektritööd. Tel 5609 3099.

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). Maastikuhooldus OÜ, tel 5810 8597.
Pottsepatööd. Tel 507 9037.
Pressin õunamahla.
Tel 5353 4624.

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

TERVIS
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 oma koduga naine ootab
kõnet soliidselt autoga härralt.
Sobivusel ... Tel 5846 4613.

MÜÜK
Müüa õlimaalid, maastik.
Tel 5835 3117.
Üle 500 nõukogudeaegse raamatu ja lauanõud. Tel 748 0902.

OST

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

Kuiv kütteklots lahtiselt.
Tel 5197 8500.

Puitbrikett, kaminapuu, kuiv
kütteklots. Tel 5197 8500.

Ummistuste likvideerimine,
boilerite puhastus, pottide,
torustike, kraanide vahetus. Tel
5621 7955.

TEENUSED

Pakume tööd C-kat autojuhile
ja tänavakivi paigaldajatele. Tel
5564 9350, Tiit@trassid.com.

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

Septikute müük ja paigaldus.
Tel 5757 0202,
erlend@eestiseptik.ee.

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

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

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

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

San-tehnilised tööd.
Tel 5660 1567.

Soodne fekaalivedu.
Tel 5382 8791.

Kaseküttepinnud (pikad ja
tükeldatud). Tel 5662 5014.

Maja kõrvalhoonetega ja suure
krundiga Ülenurmes Lennu 22
(üp 93,6 m², krunt 1,7 ha, vajab
remonti, 70 000 €). Kutseline
maakler Peeter Meus, tel
506 2212, www.aadlivillakv.ee.

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

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

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

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

2-toaline ahik korter Ülenurmes Lennu 8 (üp 38,4 m², 2/2,
kivimaja, keskmine seisukord,
krunt 1,2 ha, 18 900 €). Kutseline
maakler Sirle Uiga, tel 526 4198,
www.aadlivillakv.ee.

SÕIDUKID

PAKUN TÖÖD

RIIDED

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

San-tehn tööd, elektritööd
(pistikute, valgusallikate, pottide,
kraanide, boilerite vahetus jne).
Tel 553 7638.

Facebookist www.facebook.
com/pages/Tamme-butiik/119263371744107?fref=nf

Müüa Opel Omega (2,0, univ,
sõidukorras, üv 05.2016,
talverehvid velgedega kaasa,
soodsalt, võim osaliselt tasuda
küttepuudega). Tel 741 2323.

KINNISVARA OST

KOOLITUS
• Alati hea nõuanne!
• Professionaalne abi kinnisvara ostul, müügil, üürimisel
• Kinnisvara komplekshaldus

30 cm, 1 ruum = 35 € / 40 cm, 1 ruum = 32 / 40 €
50 cm, 1 ruum = 30 / 38 €
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Antiikesemed, hõbe, raamatud,
märgid, postkaardid, kunst,
lauanõud, jne. Raha kohe kätte!
Tel 5803 6752.
Kasutatud ja uued raamatud.
Tel 503 3719.
KM-kohuslase firma.
Tel 5888 8088.

Rahvalikud laulud ja kandlelood Teie peole: Simmaniduo ja
Kandlemees Sander.
Tel 504 3202.
Suvekaupade lõpumüük
-30%. Naiste-laste suvekleidid, topid, tuunikad jne.
Olemas ka suured suurused.
Allahindlus kehtib 19.08.15
- kuni kaupa jätkub. Asume:
Tartus Suur-Kaare 56 (Tamme
raamatukogu kõrval) Leia meid

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

Hauakivide ja hauaplaatide
valmistamine. Tel 5691 7488,
www.kiviraie.ee.
Hekkide lõikamine, muru niitmine ja aedade korrastamine.
Tel 525 2862, www.kobruleht.ee.

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

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

Veneaegne merevaigust kaelakee ja muud vanad naiste ehted
(sõled, prossid, sõrmused, kellad
jne). Tel 5639 7329, Liina.

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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Beacon Dayback

44.95

35.

95

SB Portmore

49.95

39.95

Vikky Blur

54.95

Calvin

45.95

KOOLIS
KOHTUME!

34.

29.95

23.95

3S Per BP

95

27.95
HyperFast 2.0

39.95

33.95
*

TALLINN Ülemiste keskus • Postimaja kaubanduskeskus • Rocca al Mare Kaubanduskeskus • Järve Keskus • Sikupilli Kaubanduskeskus • Magistrali Kaubanduskeskus • Kristiine Keskus •
Rattamaailm (Meistri 22) • RAKVERE Põhjakeskus • KURESSAARE Auriga Keskus • HAAPSALU Rannarootsi keskus • TARTU Lõunakeskus • Tasku keskus • PÄRNU Kaubamajakas • Port Artur 2 •
VILJANDI Centrum • JÕHVI Jewe kaubanduskeskus • NARVA Fama Keskus.
Kampaania kestab kuni 13.09.2015. Vaata kõiki pakkumisi www.rademar.ee

»

146. HOOAEG

Head tüdrukud
lähevad taevasse
urmas vadi Tragikomöödia

TARTU MARATONI

KUUBIK 2015

Lavastaja TiiT Palu
osades KärT Tammjärv — PireT laurimaa
PireT rauK (Kuressaare linnaTeaTer) — raivo e. Tamm
esieTeNdus 5.09 sadamaTeaTris

