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Aardlapalu kodutute küla
läheb vastu 11. talvele
Kui ma Aardlapalu
jäätmejaama ees autost
väljun, tänan taevast, et
pole kuigi palav ilm. Ei
nõua eriti palju fantaasiat kujutlemaks, kui
jälgilt võiks ümbrus veel
kuuma ilmaga haiseda.
Sel pühapäeval puhuv
tuul laseb siiski prügila
lehkade assortiist osa
saada.
Tean, et siin kuskil on kodutute küla, ent mitte täpseid
koordinaate. Esimese asjana pöördun jäätmekeskuse
administraatori poole, kuid
tema „ei“ on resoluutne. Ei
luba võõraid risulasse ning
ütleb, et seal ei ela kedagi.

Rallimeeste läheduses
Kui mitte taraga piiratud
alas, siis läheduses ju ometi.
Uitan pisut prügila ümber.
Aegajalt värvivad rämpsus
tuhnivate lindude parved taeva mustaks. Kisavad ka kangesti, mine tea, mis neid seal
vahepeal ehmatab.
Sodi leidub ka jäätmekäitlusjaamast eemal, vööni
ulatuva rohuga heinamaal.
Rämpsu ja heina vahel laulab
täiel häälel ritsikate koor. Ent
hakkidest ja ritsikatest kaigub üle siiski inimese hääl,
nimelt taamal peetava rallivõistluse teadustaja oma. See
joonistab eriti reljeefselt välja
elustandardite kontrastid.

saaks vähemalt invaliidsuspensionit. Mees rehmab käega ja ütleb, et pole talle midagi
enam vaja. Hakkab samas
naerma, osutab palja taguotsaga mehe poole ning räägib,
et tollel jälle vastupidine probleem. „Vene mees, aga Eesti
kodakondsusega, tahaks Venemaale minna ära, aga ei saa.“

diks, ent teist nii räpast looma pole.

Keelatud maa
Leian raja. See pole absoluutselt kutsuv, juba kümne
meetri kaugusel on tee kõrvale hunnikusse kuhjatud
rauast träni, eriti õõvastav on
aga puu otsa riputatud lastekelk. Lähen siiski edasi, tee
ääres on mitmes kohas teisigi
rämpsukuhjasid.
Ühtäkki näen, et rada pöörab ära võsa vahele ning algab
presendiga kaetud tee. Selle äärde on riputatud edasi
minekut keelav liiklusmärk.
Hiilin siiski.
Ja vasakule jääbki kodutute
küla. See näeb välja enam-vähem selline, kui ma olin ette
kujutanud. Improviseeritud
telgid, luitunud päevavarjud, roostetanud ahi, hunnik
metalli ja metsistunud sibulapeenar. Üks kassike pageb
ettevaatlikult kuhugi kola vahele peitu.

Politsei teab

Ühtki inimest näha pole.
Ootamatult jookseb mingi
hunniku tagant välja lõrisev
suur must koer. Ehmatan.
Väga. Hakkan rahulikult eemale kõndima, kutsu jõuab
mu juurde, nuusutab, ja longib tagasi. Koera haukumise
peale tuleb telgist välja ka üks
meesterahvas.
„Kes teid saatis siia? Politsei teab ammu
No, Peenis. Ta tuli kuskil aas- juba meie kohta!“
hüüab ta mõningata tagasi. Alguses oli kuri ja
se vene aktsendiga.
kartis. Keegi oli ta prügilasse
Selgitan, mida ja
miks
ma siin teen.
visanud. Ma võtsin endale.
Mees tuleb läheMul on kolm kassi ka.
male. Ta on esialgu
Huvitav, palju säärane tõrges, ei taha öelda, kui palnoobel üritus keskmiselt ju inimesi seal elab või mis ta
siia lehkavat juurde toodab? nimi on. „Üle kümne aasta
See rämps on siin inimeste oleme siin olnud,“ räägib ta.
Kümme külma talve. Noil
pärast. Mis siis, et mugavalt
silma eest peidetud. Inime- kuudel hoiavad nad sooja
ne peab end ülevaks olen- ahjudega. Uurin, kas sibula-

Ainult laibad

Terane jälgija leiab pildilt ka ühe kahest prügila inim
asukast. 
KAUR PAVES
peenrad on nende omad. On.
Aga süüa saavad nad ka prügilast. Mees küsib, kas teeb
mulle võileiba. Loobun. Ta
räägib, et hinge sees hoidmiseks koguvad nad prügimäelt
ka kokkuostu viimiseks metalli. Elavad rohelisemalt kui
suurem osa inimesi.
Näen, et teinegi härra,
tema küll püksata, ronib
telgist välja ning kuseb otse
sinnasamma. Seejärel kaob
kannikate välkudes kuhugi
võsa vahele.
Saan oma vestluspartnerilt
teada, et kahekesi selles laagris praegu elataksegi. Küsib,
kas ma külma õlut soovin.
Ei soovi. Uurin, kui tihti nad
siin punkris üldse joovad.
„Vahepeal joome. Vahepeal ei
joo üldse,“ vastab ta.

Jäljed nägususest
Ta tahab teada, kui palju
ma talle vanust pakuks. Oletan, et kuskil 50, mispeale ta

pruune silmi kissitades naerma pistab ja ütleb, et on 60.
Silmitsen halliseguse (kärbitud!) habemega päevitunud
nägu. Hoolimata sellest, et
kodutu elu on jätnud välimusse jälje ja hambaid alles
ainult mõne üksiku, on näha,
et kunagi on olnud tegemist
nägusa mehega.
Ta räägib oma emast, kes
oli eestlane. Ja et tal endal on
Vene kodakondsus. Kunagi vedas autosid Venemaale,
aga töö käigus sai selg viga
ning mehest invaliid. Töövõimetuspensionit ta aga Vene
kodakondsuse tõttu riigilt ei
saanud ning uut tööd ka ei
leidnud. Tunnistab, et tahaks
küll tööd teha ja teisiti elada,
kuid ei saa enam haiguse tõttu
igasugust ametit pidada. „Ütle
mulle, kes võtab mind, 60aastast, tööle enam,“ kinnitab ta
vist rohkem endale kui mulle.
Uurin, miks ta siis Eesti kodakondsust taotlenud pole,

SUUR LEHT
LEHT SUUR

Küsin pere kohta. „Ma olen
nende kõigi jaoks surnud.
Nad ei tea minust midagi. Ei
taha minna ka poja juurde ja
nuruda raha. Venemaal on sugulasi, aga ma ei taha sinna ka
minna kerjama, et andke raha
ja tööd, ma parem olen siin.
Igatsen küll neid vahepeal ...“
Silman laagrist sügavamale võssa viivat teed. Küsin, kas
seal ka keegi elab „Kunagi
elas. Nüüd on ainult laibad.
Surnud ja maha maetud,“
vastab ta.
Must koer tuleb uuesti mu
juurde ja ma märkan, et tal
on isegi kaelarihm. Küsin,
mis looma nimi on. „Penju,“
vastab mees ning lisab muiates: „No, Peenis. Ta tuli kuskil
aasta tagasi. Alguses oli kuri
ja kartis. Keegi oli ta prügilasse visanud. Ma võtsin endale.
Mul on kolm kassi ka.“
Kui tagasi auto poole kõnnin, jookseb must koer, saba
uhkelt püsti, mu ees. Loomake, kelle päästis mees
roostes ahju ja kaltsudest telgiga. Hülgas selle inimesest
sõltuva looma ilmselt keegi
sotsiaalselt aktsepteeritumal
positsioonil. Keegi, kellest me
peame rohkem lugu kui nendest meestest seal võsas.
Jah, nii magus on mõte sellest, et me oleme paremad
kui need elu hammasrataste
vahele jäänud prügikollid. Nii
lihtne on hukka mõista. Aga
kui nemad on ahela nõrgimad
lülid, räägib see üht-teist ka
ühiskonna tugevuse kohta.
AET REBANE

10. septembril:
trükiarv 42000, kanne Tartu ja Elva postkastidesse
reklaam: malle@tartuekspress.ee
521 3038

kaupo@tartuekspress.ee
511 6923

reklaamisoovist teata 8. septembri õhtuks

Kui leht 10. septembril sinu postkasti ei jõua, palun teata info@tartuekspress.ee või 730 4455

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

Tartu Rendibuss
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LUGEJA KIRI

LAUSEGA

Üle astronoomilise tunni kestvad koolitunnid
on kombitsad küünitanud ka Annelinna.  KJPG

Neli muret
bussikaartidega
Miks ei ole uues süsteemis ette
nähtud senise kümne pileti
komplekti analoogi? Ajaliselt
piiritlemata mitme pileti korraga ost peaks olema vajalik paljudele, kes sõidavad tihti, kuid
mitte sellise regulaarsusega,
et 10-, 30- või 90-päeva pileti ostmine otstarbekas oleks.
Kas senine statistika näitas, et
kümne pileti komplekte osteti
liiga vähe (või just liiga palju)?
Kuidas tõlgendatakse lauses
(pärineb infomaterjalist) „kui
sõitja teeb ühe tunni jooksul
mitu sõitu, maksab ta esimese
sõidu eest 83 senti, teise sõidu
eest 13 senti (kokku tunnipilet) ning iga järgnev sõit selles
tunnis on tasuta“ tundi?
Kas sõidugraafikute hajutamisega (samas suunas väljub
mitu bussi lühikese ajavahemiku sees, järgneb pikk vahe)
ja liinivõrgu arendamisega ka
tegeletakse?
R-kioskite pinnad on väikesed, tihti ei mahu järjekorrad
juba praegu eriti ära (näiteks
maabussijaamas ja Kaubamaja kõrval) – kas suurema töökoormusega on arvestatud?
Mare Vene

Kairi Kuusik
ühistranspordi kvaliteedijuht
Uues piletisüsteemis ei ole
kümnest üksikpiletist koosnevat komplekti, kuna kasutusele tuli soodsama pileti
arvutus, kus ei saa endale üksikpileteid osta, vaid kui kaardile on kantud piisavalt raha,
arvutab süsteem reisijale kuni
päevapiletini soodsama pileti.
Oluline on, et järgmise sõidu algus (kaardi registreerimine tuvasti juures) toimuks
tunni aja jooksul.
Tegeleme ka liinivõrgu
arendamisega ja kui teil on
seoses sellega ettepanekuid, siis palun saata need
Madis.Oona@raad.tartu.ee.
Juba alates 20. augustist
jagame 65-aastastele ja vanematele tartlastele bussikaarte
kaubamaja kolmandal korrusel ja seal on meil ka kogu aeg
kohapeal olemas infospetsialist, kes vastab kõigi soovijate
küsimustele.
Allikas: Tartu LV

Vargus vajas
tähistamist

ühele neist tuli aga esmaabi
anda.

30. augustil teatati politseile, et Linda tänaval murti
sisse eramusse ja varastati LCD-monitor Samsung.
Ühtlasi haaras tundmatu
kaasa ka pudeli vahuveini.

Aasta puud valima
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Gümnaasiumid liiguvad
pikema koolitunni suunas
Pooled Tartu munitsipaalgümnaasiumid kasutavad sellel õppeaastal
traditsioonilise 45-minutilise õppetunni asemel
75-minutilist formaati,
põhjendades valikut
võimalusega ainesse
paremini süveneda.
Kommertsgümnaasiumi,
Descartes‘i lütseumi ja Kivilinna gümnaasiumi liitmisel mullu loodud Kristjan
Jaak Petersoni gümnaasiumi
(KJPG) õpilased peavad uuest
hooajast kohanema senisest
kahe kolmandiku võrra pikemate ainetundidega. Seega
on 2012. aastal tutvustatud
uus kord nüüd kasutusel juba
kaheksast linnale kuuluvast
gümnaasiumist neljas: lisaks
KJPG-le ka Hugo Treffneri,
Jaan Poska ja Tamme gümnaasiumis.

Koolide otsustada
„See on iseloomulik gümnaasiumidele, kus on perioodõpe. Täistsüklikoolides
on enam levinud siiski 45-minutilised tunnid,“ selgitas linnavalitsuse haridusosakonna
juhataja Riho Raave. „Valiku ja
otsuse teevad siin koolid ise.“
KJPG direktori Merike Kaste selgituste kohaselt tähendab perioodõpe seda, et ühe
kursuse ained (35 tundi) võetakse läbi seitsme nädalaga,
mis omakorda tähendab, et

ühes nädalas on viis ühe aine
tundi. „Tavaliselt jaotusid
nad varem nädalas nii, et on
kaks paaristundi ja üks üksik
tund,“ rääkis ta. „See tähendab, et ühe ainetunni pikkuseks on 90 minutit ja see on
veidi väsitav õpilastele.“
Et aga varem 75-minutilisi tunde kasutanud Poska ja
Treffneri tagasiside on olnud
hea, otsustas ka KJPG need
kasutusele võtta – seega on
õpilastel päevas vaid 5 ainetundi. „Nii on vähem aineid,
mida järgmiseks päevaks õppida, vaheajad on koolis kõigil õpilastel samal ajal ning
saab rahulikult ainesse süveneda,“ rääkis Kaste.
Tamme gümnaasiumi direktor Ain Tõnisson kinnitas
samuti, et teiste koolide praktika ei ole võimalikke kartusi
kinnitanud. „Argumendiks
on, et gümnaasium on etapiks põhikooli (tund 45 minutit) ja kõrgkooli (loeng 90
minutit) vahel,“ lisas ta.
Ka Poska gümnaasiumi direktor Helmer Jõgi rõhutas,
et gümnaasiumi õppekorraldus peaks õpilastele andma
võimaluse kergemini kohaneda mõne aasta pärast ees
ootava õppega kõrgkoolides.
„75-minutilised tunnid on
kasutusel ka päris paljudes
Soome koolides,“ lausus ta.
Siiski pole muutusiha jõudnud veel kõikjale. „Jätkame
gümnaasiumis 45-minutilis-
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te tundidega,“ rääkis Miina
Härma gümnaasiumi direktor Ene Tannberg. „Meie
koolis on ka põhikooli osa,
kus on samuti 45-minutilised
tunnid, ja ühes koolis on logistiliselt keeruline rakendada erineva pikkusega tunde
erinevates kooliastmetes.“

Haigetele ei sobi
Terviseprobleemidega noortele mõeldud Herbert Masingu
kooli direktor Tiina Kallavus
tõdes, et koolitunni pikkus on
seotud inimese tähelepanuvõimega ja suutlikkusega kontsentreeruda abstraktse teema
jälgimiseks. „Näiteks esimestes
klassides ei ületa see suutlikkus paarkümmend minutit,“
märkis ta. Seepärast sobivad
Masingu koolis 45 minutist
pikemad tunnid ainult erandjuhtudel, näiteks kirjandi kirjutamiseks.
Täiskasvanute gümnaasiumi direktor Juta Nugin aga
rääkis, et nende koolis käib
perioodõpe juba alates 1995.
aastast ja sellest ajast ka paaristundide ehk 90-minutiliste
tundide traditsioon, mis sobib
väga hästi täiskasvanutele.
„75-minutilised tunnid meile
ei sobi, sest meie hästi läbimõeldud toimiv süsteem neljaperioodilise õppekorralduse ja
24-tunnise nädalakoormusega sellega ei ühildu. Traditsioone murdsime juba enne teisi.“

kandidaadi seast valis SA
Tartu Teaduspark nõukogu
juhatuse liikmeks endise abilinnapea Raimond Tamme
Reformierakonnast.

Orissaare jalgpallitamme
võidutuules püüab arboristide koda Eesti edulugu jätkata ja kutsub sestap kõiki üles
osalema „Eesti inimeste puu
2015“ valimisel, mille võitja
esindab Eestit Euroopa aasta puu 2016 konkursil. Osalemiseks ei ole tarvis muud
kui saata puu lugu, fotod
ja koordinaadid aadressile
info@arboristidekoda.ee.

Ülikooli ei pääse
Jahutustorustiku ehitustööde tõttu suletakse 7. septembrini liikluseks Riia tänava ristmikult sissesõit Ülikooli
tänavasse. Ümbersõidud
toimuvad marsruudil Riia Akadeemia (Struve) - Vanemuise - Ülikooli.

Memmed-taadid
poolmuidu rongi
7.-20. septembrini saavad
kõigil Elroni liinidel poole
hinnaga reisida vanavanemad. Seda aga vaid juhul, kui
kuni 16-aastane lapselaps
samas vagunis ette näidata
on.

Abi purjetajatele
Laupäeval teatati häirekeskusele, et Saadjärvel on ümber läinud purjekas ning inimesi ei ole näha. Päästjate
saabumise ajaks oli ümber
läinud purjekalt inimesed
parvega kaldale toodud,

SÄHVATUS

Füüsiline preemia
Luunja vallas Kavastu külas nädalavahetusel peetud
kirjastuse Jumalikud Ilmutused suvepäevadel pälvis
Musta Ruudu kategoorias
auhinna Luunja kultuurikeskuse direktor Toomas Aru.
Maailma esimene füüsiline luulepreemia tätoveeriti
poeedi käele.

Jutukad prouad
Tele2 statistika kohaselt
räägivad Tartumaa naised
mobiiltelefoniga ühes kuus
250 minutit, mis on kohalike meestega võrreldes pea
kolmveerand tundi enam.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

MAASIKASSE MINEK: sõiduvahendi mugavalt
ööklubi ette jätnud elumees peab siiski arvestama,
et A-tsoonis algab tasuline parkimine argipäeviti
juba hommikul kella kaheksast. 
KAUR PAVES

KAUR PAVES

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

al 155

AS Tartu Graanul
Tel 5300 5959
info@tartugraanul.ee
www.tartugraanul.eu
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Palametsa
pajatused
344.

Suure digikino vastasena tuntud Kaurismäki filmid linastuvad loomulikult
35 mm filmilindi pealt. 
SPUTNIK OY

Elektriteater alustab
retrospektiiviga
Elektriteater alustab
2015. aasta sügishooaega soome kultusrežissööri Aki Kaurismäe
retrospektiiviga, mille
raames tulevad esimest
korda Eestis kuue päeva
jooksul näitamisele tema
kõik 16 täispikka kinoekraanile loodud filmi.
Filmid linastuvad 35 mm
filmilindi pealt – just nii,
nagu suure digikino vastasena tuntud Kaurismäki seda
soovib. Kaurismäki, kelle
hing nõretab nostalgiast millegi ammu möödunu vastu,
näitab oma filmides ülima
siirusega reaalsust, mis on
meile kõigile tuttav, kuid siiski kuidagi eriskummaliselt
nihkes. Tema tegelased on
lihtsad karakterid, kellega iga
päev kokku puutume – tänavanurgal pikutav joodik, jäätmetega kolistav prügivedaja
ja depressioonis kontorirott
omandavad tema filmides aga
sellise inimliku mõõtme, mis
reaalsuses kahjuks tihtipeale

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

märkamata jääb.
Jah, tema teosed on sageli
sünged, tegelased kummalised ja lootusetud, kuid kogu
tema loomingut läbib siiski
lootuskiir, et tähtede õige seisu korral on kõik veel võimalik. Režissöör on oma stiililist
arengut ise kommenteerinud:
„Mida skeptilisemaks ja küünilisemaks ma maailma suhtes
muutun, seda soojemaks muutuvad minu filmid.“

Mitte täiemõistuslikele
Retrospektiivi raames tuleb
näitamisele kogu Aki Kaurismäe üle 30 aasta jooksul valminud kinoekraanile mõeldud
looming: teiste seas tema loomeperioodi alguses vändatud
klassikatõlgendused „Kuritöö
ja karistus“ ning „Hamlet ärimaailmas“, tema töölisklassi
(Kaurismäki ise eelistab küll
väljendit proletariaat) ja Soome triloogiad, kultusfilmi
staatusesse tõusnud ansambli
Leningrad Cowboys tegemisi
näitavad filmid, rahvusvaheliselt tunnustatud „Mees ilma

minevikuta“ ja uusim teos „Le
Havre – Sadamalinn“.
Kaurismäe loomingule lisaks tuleb ainukordselt Eestis
näitamisele prantsuse režissööri Auberi Edleri kärpimata
Director‘s Cut dokumentaalfilmist „Oli kord… Le Havre“,
mis annab vaatajale võimaluse
visata isiklik pilk Kaurismäe
uusima filmi „Le Havre – Sadamalinn“ võttepaigal tehtud
intervjuudele ja mõtisklustele.
Programm algab 15. septembril kell 18 „Kuritöö ja
karistusega“ ning lõpeb 20.
septembril kell 21 „Boheemide eluga“. Viimast, Kaurismäe
kümnendat täispikka filmi
näitab 15. septembril autorikino sarja raames ka Tallinna
kino Sõprus. „„Boheemide elu“
sobib kõige paremini kokku
meie hetkeseisundiga. Ilus film
on ka. Art-house kino pidamine ei ole heas mõttes täiemõistuslik tegevus, see sobib vaid
poeetilistele boheemlastele,“
ütles Sõpruse programmijuht
Tiina Savi.
MIHKEL SALK

REKLAAM
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Kõige muu kõrval võib Rahvaülikoolis ka
„pattudele lunastust“ leida, sellist nimetust
kandis fotolavastus fotograafia suvekoolis
Ruhnu saarel. 
INGRID LEINUS

Rõõm ja rahulolu uutest oskustest
Soovite endale laeka
valmistada, õppida
viinapuusid hooldama,
akti joonistama või manipulatsiooniga toime
tulema? Aga palun: Tartu
Rahvaülikoolis saab 300
erineva kursuse seast
vabalt valida ka eelnimetatuid.
Kunsti ja tekstiili kursuste
puhul küsitakse kõige sagedamini, kas osalemiseks on
eelnevad oskused vajalikud.
Enamiku kursuste puhul on
vaja ainult head tahet. Professionaalsete õpetajate juhendamisel ja inspireerivas õhkkonnas valmistatakse midagi, mis
ennastki üllatab.

Teismelist haldama
Vahel ajendab osalema
peamiselt soov saada endale

omanäoline iluasi või midagi
praktilist, vahel on sellest ehk
olulisem õpitav oskus, mida
edaspidi kasutada. Sageli arendatakse oskuseid aina edasi ja
hobist võib välja kasvada ka
uus eriala. Igal juhul tekitab
millegi loomine hea meeleolu
ja rahulolu.
Psühholoogia ja enesearengu koolitustele tullakse aegajalt seetõttu, et lahendamist
ootab mingi konkreetne probleem, sageli soovitakse elada
tähenduslikumat ja vaimustavamat elu. Sel sügisel saab
näiteks õppida konf liktide
lahendamist või teismelisega
head koostööd tegema. Kuigi
sarnastel teemadel on palju lugemismaterjali, meelitab inimesi osalema võimalus midagi praktiliselt läbi teha, saada
inspiratsiooni juhendajalt ning
teistegi kogemusest õppida.

Üha rohkem tuntakse ka
huvi, kuidas ise oma tervise
jaoks midagi head teha. Ka selleks on erinevad teemad välja
pakutud, alates lõõgastavast
joogast reikini. Populaarsed on
kodu- ja aiakujunduse ning ilu
valdkonna kursused. Kokanduse vallast täituvad kõige kiiremini magustoitude kursused.

Araabia keel hinda
Rahvaülikoolis on arvukalt
koolitusi tööalaseks täienduseks ja ametiõppeks. Teemad
ulatuvad avalikust esinemisest korrektse ametikirja kirjutamiseni. Põhjalikel ametialastel koolitustel on aastaid
väljaõppe saanud f loristid,
lapsehoidjad, sekretärid ja väikeettevõtjad. Nüüd on lisaks
võimalik õppida ka keraamika
ja sepatöö baaskoolitustel ning
täiendada saavad end sisevii-

mistlejad.
Rahvaülikoolis saab õppida ka
erinevaid keeli, kokku suisa 16.
Kõige populaarsemad on inglise,
soome, saksa ja hispaania keel,
kuid huvilisi jagub ka jaapani ja
araabia keele kursustele.
Sügisel, kui lapsed kooli saadetakse, küsivad Soomes täiskasvanud üksteiselt: „Mida
Sina sel aastal õppima läksid?“
Loodetavasti hakkab see ka
Eestis kunagi nii olema. Igal
juhul on ka juba praegu väga
paljud otsustanud endasse investeerida. Viimastel aastatel
on Rahvaülikoolis end täiendamas käinud umbes 6000
osalejat aastas. Kuigi põhjused
tulemiseks on erinevad, annab
osalemine positiivseid elamusi
ja kasulikke oskusi – kohtutakse mõttekaaslastega ja leitakse uusi sõpru.

TANTSUKURSUS
ALGAJATELE,
EDASIJÕUDNUTELE
Algus 14.september

Tartu, Kaunase pst 68 saalis
www.sinilind.ee // 555675011

INGRID LEINUS

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.
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5.09 kell 21.30 Hea Story

EHITUS

11.09 kell 21.30 Bad Orange
CINAMON
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
4., 7.–10.09 kell 12.45, 17.15;
5.–6.09 kell 11, 12.45, 17.15
Muun, kuu valvur

5.09 kell 21.30 Jake Tom
JAANI KIRIK

4.–10.09 kell 18.45, 22.30
Kopp Kopp

5.09 kell 19 Pärdi päevad.
Albumid: Kanon Pokajanen

4.–8., 10.09 kell 15.45, 20,
22.15; 9.09 kell 15.45, 20, 22
Ameerika Ultra

11.09 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund,
Kuniko Kato (Jaapan)

4., 7.–10.09 kell 11.45, 14.45,
17.45; 5.–6.09 kell 10.30,
11.45, 14.45, 17.45 Pahupidi

PAULUSE KIRIK

4., 7.–10.09 kell 12; 5.–6.09
kell 11.30 Käsilased
4.–8.09 kell 15, 22; 9.09 kell
15, 21.30; 10.09 kell 15 Nagu
hunnik õnnetust
4.–8., 10.09 kell 13, 19.45;
9.09 kell 13, 19.30 Hitman:
Agent 47
4.–10.09 kell 18.15 Pahaendeline
4.–10.09 kell 20.15 Koodnimi
U.N.C.L.E

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

4.09 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund,
esineb Tanel Joamets (klaver)
5.09 kell 14 Puhkpillimuusika
kontsert

4.–8., 10.09 kell 16.15, 21;
9.09 kell 16.15 Vasakukäeline

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

EDISON

4., 7.–8., 10.09 kell 14.15,
19.15, 21.30; 5.–6.09 kell 12,
14.15, 19.15, 21.30; 9.09 kell
14.15, 21, 22.15 Suvepuhkus

Müüa pidevalt ehituslikku
saematerjali: 50 x 100, 150, 200.
32 x 100 140 €/tm.
Korterid,
majad, majaosad
Tel 5684
0777.

Tartus ja maakonnas.

Ameerika ultra
Aedade, väravate, väravaautomaatika müük, paigaldus ja
hooldus. Tel 501 6453, nr1aiad.ee.
Aukude puurimine postvundaKorterid, majad,
majaosad
mentidele
(palkmaja,
terass).
ja maakonnas.
Tel Tartus
509 3454,
Aitame kinnisvara
www.vahvameeskond.ee.

10.09 kell 21.30 Raen Väikene

müümisel ja üürimisel.
Ehitusja remonttööd.
Puit
Kalev
Persidski,
tel 5664 0706
fassaadid,
viil- ja
Ragnar
Paenurk,
tellamekatuse
5887 0888
tööd,
terassid
jne. Tel 5662 9930.
742 0240
• www.robinson.ee

12.09 kell 21.30 Mikk Tammepõld & Priit Jääger

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

TARTU JAZZKLUBI
4.09 kell 21 Erkki Otsman:
Kummardus Edith Piafile

10.09 kell 21 Sofia Rubina
Band

4.–10.09 kell 13.45 Me oleme
su sõbrad

11.09 kell 21 Viljandi Guitar
Trio

10.09 kell 19 Kristjan Rudanovski & Jaanis Kill
11.09 kell 20 Billboarding
12.09 kell 20 Margit Tali &
Andres Vago

NÄITUS

4.–10.09 kell 13.45 Arvo Pärt
– isegi kui ma kõik kaotan

12.09 kell 21 Themuri Sulamanidze

KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU

9.09 kell 20 Naisteõhtu: Ricki
– rokkstaarist ema

TARTU LINNAMUUSEUM

10.09 kell 22 Õõvaöö: Külaskäik

6.09 kell 16 Johan Randvere
(klaver)

kuni 11.09 Iti Norralti maalinäitus Lillemaalid, 3D
lillemaalid

BIG BEN
4.09 kell 21.30 Rockhound

VILDE
4.09 kell 20 Billboarding
5.09 kell 20 Jana Kütt & Karl
Madis Pennar

LINNARAAMATUKOGU
kuni 12.09 nahakunstnik Rutt
Maantoa köitenäitus Raamatule pühendatud
kuni 12.09 raamatunäitus Eesti

ANEKDOODID
Noor naine pöördub arsti
poole küsimusega, kas ta on
rase. Arst vaatab naise läbi ja
teatab, et naine ootab tõepoolest last. Seejärel lööb arst
naise kõhule pitseri. Naine
näitab kodus kõhtu oma mehele. Tekst pitseril on aga nii
väike, et mees peab selle lugemiseks tugevat luupi kasutama. Mees loeb välja järgmise
teksti:
„Kui suudate seda teksti ilma
luubita lugeda, siis on aeg oma
naine sünnitusmajja viia.“
***
Naine mehele: „Meie abielu
on kuidagi igav. Mis sa arvad,
võibolla murraks teineteisele
truudust, võibolla värskendaks
see meie kooselu?“
„See ei aita!“ lööb mees käega. „Ma juba proovisin!“
***
Üks sõber teisele:
„Sa oled juba kümme aastat
abielus, aga pole oma naist kordagi petnud! Miks?“
„Noh, sellel on kaks põhjust...“
alustab sõber.
„Arvatavasti armastus ja truudus?“
„Ei, laiskus ja pornosaidid!“
***
Riigikaitseosakonnas teatab
kutsealune:

742 0240 • www.robinson.ee

KINNISVARA MÜÜK

5.09 kell 21.30 Rockhound

4.–10.09 kell 17.30 Irratsionaalne mees

KONTSERT

Uks ja topeltaknad
3 ruuduga,
Aitame kinnisvara
klaasideta
ja kasutamata.
müümisel
ja üürimisel.
LengMeelis
2180 xKaru,
1480tel
x 20
511cm.
5949
Tel 527
9060.
Ene
Lina, tel 504 8379

RISTIISA PUBI

9.09 kell 21 Jam Session nr 87

kauneimad raamatud 2014
kuni 12.09 Tartu lastekunstikooli õpilaste näitus Vägiloom
kuni 14.09 näitus Niplispits
Tartus 10
TAMMELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 17.09 Marko Matvere
joonistuste näitus Ümber
imelise ilma

MUU
LINNARAAMATUKOGU
10.09 kell 18 Raamatuesitlus
ja vestlusõhtu: külas on Riina
Kangur, raamatu Minu Nizza.
Paradiis käeulatuses autor

SUDOKU
„Mina ei saa kaitseväkke tulla!“
„Miks mitte?“
„Veendumuse pärast!“
„Missuguse veendumuse pärast?“
„Ma olen veendunud, et mulle
seal ei meeldi!“
***
Isa ja ema toovad oma pisikese poja arsti juurde:
„Selline lugu, doktor, et meil
on Viagra laps…“
„Mis mõttes „Viagra laps“?“ ei
saa arst aru.
„Noh, näete ju ise: ei kõnni, ei
jookse, ainult seisab…“
***
Sõbrad omavahel:
„Kuidas ühendada meeldiv
kasulikuga?“
„Juua viina ja mitte suitsetada!“
***
Arvutifirmas heliseb telefon:
„Minu printer on hakanud halvasti trükkima!“
„Küllap on teda tarvis lihtsalt
puhastada,“ vastab tehnik. „See
maksab 500 krooni. Aga teile on
vast kasulikum, kui loete instruktsiooni läbi ja teete selle töö
ise ära.“
Sellisest avameelsusest üllatunud klient küsib:
„Kas teie boss ka teab, kuidas
te tema äri saboteerite?“

Tänavakivide paigaldus, piirdeaedade ehitus, haljastus.
Tel 5623 3867,
www.clinkerservice.ee.

MATERJAL

12.09 kell 18 Rudolf Tobiase
oratoorium Joonase lähetamine

5.09 kell 21 Klaveriõhtu: Jorma Toots

Teeme ehitus-, remondi- ja
maalritöid. Tel 5621 9255.

„Tema idee see ongi,“ vastab
tehnik. „Me saame palju rohkem
ja palju kallimaid väljakutseid,
kui laseme inimestel oma arvuteid-printereid kõigepealt ise
remontida.“
***
Kohtuvad kaks autohullu.
„Mõnikord on päris kasulik
natuke metsajooksu teha ja lihaseid treenida,“ lausub üks nagu
muuseas.
Teine vaatab talle irooniliselt
otsa ja küsib:
„Mille eest sul juhiload ära
võeti?“
***
Baari siseneb räbaldunud riietes joodik ja nõuab pitsikest, et
pead parandada.
„Kas sul poleks kasulikum
uued saapad jalga osta selle
asemel, et pidevalt pead parandada?“ küsib baarimees.
„Tühja nende jalavarjudega!“
lööb joodik käega. „Tervis on
tähtsam.“
***
Klient: „Ma tahaksin teilt ostetud mantli ümber vahetada,
sest see ei meeldi üldse minu
naisele.“
Äriomanik: „Aga mu härra, see
on ju lausa suurepärane mantel!
Äkki oleks kasulikum naine välja
vahetada?“

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.
Fassaaditööd, katusetööd, betoonitööd,
sisetööd.
Tel 5850 9769,
info@auna.ee,
www.auna.ee.
Katuste, vihmaveesüsteemide ja puitfassaadide ehitus ja
remonditööd. Tel 515 7062.
Korstnate ehitus, remont.
Vajalikud plekitööd. Kauakestvad lahendused. Tel 5625 1750,
tomeli.ee.

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

Korterid, majad, majaosad
Tartus ja maakonnas.
Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel.
Meelis Karu, tel 511 5949
Ene Lina, tel 504 8379
742 0240 • www.robinson.ee

Korterid, majad, majaosad

• Alati Tartus
hea nõuanne!
ja maakonnas.
•Aitame
Professionaalne
abi kinniskinnisvara müümisel
ja üürimisel.
vara
müügil,
üürimisel
Kaiostul,
Persidski,
tel 5190
3394
Gert Suik,
tel 515 3773
• Kinnisvara
komplekshaldus
742 0240 • www.robinson.ee

Riia 9, Tartu. www.eravara.ee
E-post: eravara@eravara.ee
Tel 742 7630 ja 506 6173.
2-toaline korter Põlvas (KÜ,
46 m², keskküte, kuum vesi, parkett, 15 900 €). Tel 520 0578.

Kinnisvara müügi- ja üürimisteenused Tartus ja Lõuna-Eestis.
Kutseline maakler Sirle Uiga,
tel 526 4198, 786 8085,
www.aadlivillakv.ee.
Maja Veeriku linnaosas.
Tel 552 0699.

Ridaelamuboks Tartu vald, Vedu
küla (eh 1984, üp 110 m², g-küte,
renov, 79 000 €). Kutseline
maakler Peeter Meus! Tel
506 2212, www.aadlivillakv.ee.
Pool maja Kanepis (3 tuba,
abihoones saun, suvetoad, krunt
950 m², viljapuud, vesi, kanalisatsioon). Tel 501 4276.

KINNISVARA OST
1- või 2-toal korter Tartu linnas.
Võib vajada kapitaalremonti.
Kristo, tel 5342 2554.
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.
San-tehnilised ja elektritööd.
Tel 5837 2544.
Soojustamine puistevillaga.
Tel 5665 0604, 502 0066,
puistevill@gmail.com.

Aitan müüa kinnisvara
Tartumaal. Tasuta konsultatsioon. Tel 5620 4096.
Aitan müüa põllu- ja metsamaa
väga hea hinnaga. Kiired tehingud. Tel 5620 4096.
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.

REKLAAM
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KOOLITUS

Abikoka koolitus algab 17.09,
hind 550 €, raamatupidamise
algõpe 09.09, hind 240 €. Vaata
lisa khk.ee/koolitus, tel 736 1834.

PAKUN TÖÖD
AS Sangar (Tartu, Sõpruse pst 2)
võtab tööle kutsega õmblejaid
(päevasärkide õmblemine).
CV saata e-posti teel sangar@
sangar.ee. Tel 730 7300.
Lisatöö pensionärile
(valvur-müüja 24 h autoparklasse, sobib nii naisele kui mehele).
Tel 5354 1882.
Pakume tööd C-kat autojuhile
ja tänavakivi paigaldajatele. Tel
5564 9350, Tiit@trassid.com.
Pakun lisatööd meespensionärile. Tel 509 0750.

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

B-kat kursus Õnneleid Liikluskoolis algab 9. ja 16. septembril
kell 17.30 Registreeru kodulehel
www.onneleid.eu või tel
507 6405.
B-kategooria autojuhtide koolitused autokoolis Viva Liiklus!
Algus iga neljapäev kell 16.30.
Emajõe Keeltekool: uued
kursused septembris.
Tel 740 4050, info@emajoe.ee,
www.emajoe.ee.

Autoremont, autoelektrik
Tartus. Tel 5853 3080.

Elektritööd eraisikutele ja firmadele. Tel 5684 7007.

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

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

Reinsalu Auto AS pakub tööd
CE-kat autojuhile Eesti sisevedudele. Hakkepuidu ja kallurveod. Töö vahetustega. Lisainfo:
Andrioun@hotmail.com.

LOOMAD

PÕLLUNDUS

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

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

Hobusesõnnik, 30-kilosed kotid. 4,50 €/ kott. Tel 5647 6281.

RIIDED
Anne 51, kpl Stiil: korralikud
riided Iirimaalt. stiilriided.ee
Kauplus Gildi 12 trükib Teie
pildi: kruusile, t-särgile. Fotokristall. E-R 10-18, L 10-15.
Odavad rõivad Kastani 121.
Müügil sügiskaup. E-R 10-18,
L 10-15.

Aastaaruanded ja raamatupidamisteenus. Tel 513 8668 või
736 7077, www.goodidea.ee.

Ahju- ja katlapuud (50 cm,
kuivad, lepp, haab, kask).
Tel 5301 1161.

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

Kuiv kütteklots lahtiselt.
Tel 5197 8500.

Boilerite puhastus, veemõõtjate vahetus, san-tehnilised
tööd. Tel 5646 9025, 734 8044.

Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puit- ja turbabrikett,
küttegraanulid. Vedu tasuta. Tel
523 8332, 433 3130.
Puitbrikett, kaminapuu, kuiv
kütteklots. Tel 5197 8500.
Puitbrikett, puidupelletid,
kütteklotsid, kaminapuud.
Tel 514 4555, www.puitbrikett.ee.

OTSIN TÖÖD
Leiame koduabilise, hooldaja,
lapsehoidja, eraõpetaja.
Tel 5340 2265, www.pihel.ee.
Naispensionär soovib tööd. Tel
5835 3117.

Hauaplatside hoolduskoristus
Tartus! Tel 5397 5197,
www.hauahooldus.ee,
info@hauahooldus.ee.

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

Rakkekaevude kaevamine,
puhastamine ja remont.
Tel 5638 1774.

Uus sügiskaup: naiste-laste
tagid, vestid, kevad-sügis
mantlid jne. Asume Tartus
Suur-Kaare 56 (Tamme raamatukogu kõrval). Leia meid
Facebookist www.facebook.
com/pages/Tamme-butiik/119263371744107?fref=nf

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

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

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

BUSSI RENT
alates 50€ päev
Citroen Jumper (2014)
Ära anda kassipojad.
Tel 5554 6126.

Tel 514 2173

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

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

9 kohta, püsikiirushoidja

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!

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

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

KÜTE

30 cm, 1 ruum = 35 € / 40 cm, 1 ruum = 32 / 40 €
50 cm, 1 ruum = 30 / 38 €

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

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

Tartu Rahvaülikoolis lapsehoidjakoolitus 28.09.-16.12. Tel
736 1537, www.rahvaylikool.ee.

LÕHUTUD KÜTTEPUUD
toores / kuiv

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

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

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

Pressin õunamahla.
Tel 5353 4624.
Pressin õuntest mahla.
Tel 552 0699.

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

TEENUSED

Pottsepatööd. Tel 507 9037.

Ehitus: erinevad üldehitustööd
üle Eesti: katused, fassaadid,
puit, kivi jne. Tel 5683 5395,
siseehitus@gmail.com.

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

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

San-tehnilised tööd.
Tel 5660 1567.
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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.

OST

Antiikesemed, hõbe, raamatud,
märgid, postkaardid, kunst,
lauanõud, jne. Raha kohe kätte!
Tel 5803 6752.
Hõbedast esemed. Kokkuostudest kuni kaks korda parem hind!
Raha kohe kätte! Tel 5649 5292.
Kasutatud ja uued raamatud.
Tel 503 3719.
„Seiklusjutte maalt ja merelt“
sari (55 raamatut). Hind kuni
190 €. Tel 5663 9310.

Septikute müük ja paigaldus.
Tel 5757 0202,
erlend@eestiseptik.ee.
Soodne fekaalivedu.
Tel 5382 8791.
Tasuta vanaraua ja metallist
esemete äravedu. Tel 5872 7717.
Torutööd, vannitubade remont, kaevude puhastus.
Tel 5813 5496.

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

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

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

Spordimärgid, eesrindlase ja
koolimärgid ning kõik EW ja
tsaariaegsed märgid.
Tel 5649 5292.

Liivapritsi- ja metallitööd,
restaureerimine. Tel 5329 2299,
liivaprits24.ee.

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

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

Veo- ja kolimisteenus Tartus –
üle Eesti. Tel 5554 4385,
www.veotransport.ee.

Vanad raamatud, märgid, mündid, hõbedast esemed, kunst,
postkaardid, ordenid jm.
Tel 5649 5292.

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

Ohtlike puude langetamine.
Tel 505 4983, www.ohtlik.ee.

Veo- ja kolimisteenus, utiliseerimine, klaverite, seifide jne vedu.
Tel 553 7638, kiiredkolijad.ee.

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

Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.

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

Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine suure kaubikuga.
Tel 501 5312,
www.kutotootmine.ee.
Õunamahla pressimine Nõos
0,30 €/l. Tartumaa piires kohaletulek al 100 l - 0,40 €/l. Tel
5686 0688, veinitalu@gmail.com.

TERVIS
Pakume Manitou teleskooplaaduri (upitaja) teenust.
Tel 512 8315,
Andrioun@hotmail.com.

OÜ Rahutäht aitab Sul terveneda EFT ehk emotsioonide vabastamise tehnika abil. Tehnika
aitab vabaneda hirmust, murest,
stressist, foobiatest ja ka erinevatest haigustest. Samuti saad

Vanavara ja raamatute ost
Tartus ja Elvas. Tulen ise kohale.
Raha kohe kätte! Tel 5649 5292.

VABA AEG
Seltskonnatantsu kursus algajatele alates 13.09.2015. Tunnid
1x nädalas pühapäeviti 12.1513.45, Laulupeo pst. 25, Tartu.
Info ja registreerimine
tel 515 3698 (Indrek Ehaste),
www.tantsukursused.ee.

HINNAŠOKK!
FUEGO
Trend

1.000

ta
Vaahe!
ko

€
CE-sertifikaadiga,
(tavahind 2.500 €)
Soojustsalvestav
kamin otse tehasest
poole hinnaga!

TK UEU LLU TLU SI
HELISTA +372 5044 188
info@ultimatemarket.com

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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REKLAAM

Neljapäev, 3. september 2015

BUSSI RENT alates 50€ päev

AKNAD OTSE TEHASEST

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

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

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:

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

TARTU MARATONI

KUUBIK 2015

Kampaania kehtib septembri lõpuni.

AKNAD, AKNALAUAD, PAIGALDUS,
SISEPALEDE TAASTAMINE
JÄRELMAKSU VÕIMALUS
KUNI 6 KUUKS (ILMA PROTSENDITA).
Paljud valmis aknad kohe laos saadaval
(erinevad mõõdud).

736 6886, 5645 2502, 501 6158

aknaari@city.ee
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