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Torusaunad, kümblustünnid ja VÄLIKÄIMLAD
ning lehise terrassi- ja voodrilauad.

Otepää vallas
Sihva külas
Ennem õhtu söömata kui saunas käimata!

Lemmik Mees OÜ
Tel 529 5948.
www.lemmikmees.ee

2

UUDISED

Neljapäev, 17. september 2015

Teaduskeskuse kaitsva tiiva all
SÜNNIB KOHALIK KREISIRAADIO
Tartu-kesksete arutelusaadete põuda raadiolainetel püüavad entusiasmi abil täita kaks
noort turundusässa.

Eetris jagub Mattias Jõesaarel ja Mathis Bogensil kõrvu ja silmi ainult teineteise jaoks. 
KAUR PAVES

Seitsme aasta eest ühiselt
tudengipõlve alustanud Mattias Jõesaar ja Mathis Bogens
muutusid tänavu suveks juba
nii põnevaks, et tekkis paratamatu vajadus neid kunagi
järele kuulata. Nii pagesid
mehed ilmakära eest Bogensi tööandja Ahhaa keskuse
stuudiosse, kus sündis ülikoolilinna tuleviku teemal
fantaseeriv saatesari „Tartu
2030“.

Miss Marple tegutseb
Kõne alla on tulnud nii
võimalik Taaralinna maskott kui unistus kohalikust
autotööstusest. Saate kõrghetkeks on aga kibestunud
saatekuulaja kiri. „Alguses
lasime neid sõpradel kirjutada, aga siis avastasime, et linnavalitsusel on tore rubriik
„ametnik vastab“ ja sinna
kirjutavad nii need, kellel on

leidsime Facebookist kirja
ühelt naiselt, kes kirjutas
Kauburi remondist, kuhu
teatavasti ehitatakse ühikat.
Tema oli täiesti veendunud,
et sinna tuleb pagulaskeskus.
Võtsime temaga ühendust.
Tema vastas, et seda rääkisid
tema kodumaja ehitajad, aga
ta ei saa täpsemalt faktidest
rääkida, sest
uurimine alMe ei heida konkreetselt kelle- les käib,“ meenutas Bogens
legi midagi ette, välja arvatud
miss Marpsiis, kui räägime rattarallist.
le‘iks ristitud
„kuulajat“.
Kuigi tulevikus lubavad
mure, kui ka need, kel tegelikult pole,“ rääkis Bogens. mehed kaaluda ka uuendusi,
„Kunagi võiks keegi meile püüavad nad esialgu kinni
muidugi ka ise kirjutada,“ hoida kahenädalasest avaldamistsüklist ning tunnitäiendas Jõesaar.
Lobisemise kõrvalt tehakse ajasest saatest, mille sees on
pisut ka klassikalist reporte- kolm muusikapala erinevaritööd. „Kolmanda saate eel te filmide soundtrack’idest.

ia an
s
Aastor
re

Ülikooli 2, III korrus, SEB pangahoones.
Sissepääs maja eest E-R 11-18 (Ülikooli tn)
Vanemuise pargi poolt lahtiolekuaegadel.

E-N 11-22; R-L 11-23
P 12 - 21

HIINA, NEPAALI JA TAI TOIDUD

Maitsvad ja teravad elamused valmivad Nepaali
kokkade käe all. Tulge proovima tervislikke Nepaali toite!
E - R kl 11-15 päevapraad 3,20 €
päevasupp 2,0€
ISIC kaardiga menüüst -10%
Söögi kaasa tellimine -10%

TOIT KOJU JA KONTORISSE küsi infot tel 747 7093, 5691 4817
kam296@hotmail.com
või vaata pakkumist:
www.vagamama.weebly.com

„Sealjuures on meil ükskõik,
mida keegi meist arvab,“ sõnas Jõesaar. „Oleme päris palju soovitusi saanud – kuulame need ära, aga teeme ikka
enda asja edasi.“

Kümme tosinat
kuulajat
Klassikalisele jutuduole kohaselt on teemad enam-vähem küll paika pandud, kuid
eetris tuntakse end siiski
vabalt. „See, mis me eelmisel
päeval kokku kirjutasime, ei
pruugi lõppkokkuvõttes olla
see, mis meil saates pähe tuleb,“ tunnistas Bogens.
Mixcloudi veebikeskkonnas levitatav saade on viie
esimese eetriskäiguga kogunud keskeltläbi 120 kuulajat.
„See on Tartu mõttes tegelikult igasugused ootused
ületanud,“ kiitis Bogens. „Ai-

nus promo läks ju meie enda
Facebooki seintele, mitte midagi üdini professionaalset.
Peamine, et endal oleks lõbus
ja ka teistele saaks selle emotsiooni edasi anda.“
Meestel on vastus varnast
võtta ka standardküsimusele, keda nähakse arvukatest
peavoolumeedia jutusaadetest eeskujudena. „Mina ise
mõtlesin esimesena Kreisiraadio algusaastate peale, kui
seda veel Kuku raadios tehti,“
rääkis Bogens. „Teistele tundub see rohkem Rahva Oma
Kaitsena.“

Reformimeelsus
au sees
Tõepoolest, huumorit saateminutite sisse mahub, kuid
see ei tähenda, nagu uued
raadiohääled end üldse tõsiselt ei võtaks. „Oleme mõ-

lemad liberaalse maailmavaate esindajad ja surume ka
seda natuke sisse, et parkide
asemel võiks Tartus enam
tööstust olla. Hästi reformimeelne saade, mis samas on
kaetud pideva iroonia ja aasimisega – me ei heida konkreetselt kellelegi midagi ette,“
lubas Bogens. „Välja arvatud
siis, kui räägime rattarallist.
See meile tõesti ei meeldi.“
Noormehed tunnistavad,
et tihedasse jutuvoosse võib
sattuda ka faktivigu. „Aga
ehk jätabki see inimlikuma
mulje: teeme küll pulli, aga
proovime mitte iseendast liiga heal arvamusel olla,“ arvas
Bogens. „Saates olles püüan
nalja teha lihtsalt nii, kuidas
Mattiasele meeldiks. Kui
tema naerab, oli hea nali, ja
saatekuulaja polegi oluline.“
Õhinapõhisusele vaatamata on Bogens ja Jõesaar
veendunud, et paari kuuga
ära projekt ei vaju ning välistatud pole ka raadiolainetele pürgimine. „Meie eelis on
see, et mõlemal on Tartus
töökoht olemas, mina olen
Ahhaa turundus- ja kommunikatsioonijuht, Mattias
Tartu ülikooli rahvusvahelise
turunduse spetsialist. Ainest
tekib juba puhtalt tööalaselt
niivõrd palju,“ ütles Bogens.
„Eks turunduse ja brändingu
teemat tuleb ilmselt saatesse
rohkem sisse, aga aasta-kaks
ikka minimaalselt teeme.“
KAUR PAVES

Vaata videot
tartuekspress.ee
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LUGEJA KIRI
Kool pakub
oksesööki
Tamme gümnaasiumis on
olnud eelnevatel aastatel
väga normaalne toitlustaja,
korraliku suurusega portsjonid ja hea maitsega söögid.
Mingil põhjusel on sellest
sügisest uus toitlustaja Baltic
Restaurants Estonia. Kahjuks
ei kõlba nende pakutu süüa,
igal hommikul pean lapsele
taskuraha andma, et ta midagi puhvetist osta saaks, et
päris nälga ei jääks. Kes nende tööd kontrollib, jälgib?
Miks tehti selline arulage
otsus vahetada väga hea
toit „oksesöögi“ vastu, nagu
lapsed kaebavad. Miks pean
mina topelt maksma?
Pille Mäeltsemees

Riho Raave
haridusosakonna juhataja
Kõikides Tartu koolides on
üle mindud toitlustusteenuse sisseostmisele ja teenust
osutavad riigihanke korras
välja valitud erinevad toitlustusettevõtted. Kooli esmane
ülesanne on võimaldada kvaliteetset haridusteenust, mitte killustada oma niigi nappe
ressursse köögi ülalpidamisele. Loomulikult on siinjuures
kooli juhtkonnal vaja jälgida,
et toitlustaja pakutav menüü
vastaks tervisekaitsenõuetele, pakutav koolitoit oleks
kvaliteetne ja maitsev.
Baltic Restaurants Estonia
näol on tegemist ühe suurima koolitoitlustust pakkuva
ettevõttega, mis toitlustab
Tartus 14 üldhariduskoolis.
Ettevõtte enda huvi on see,
et õpilased oleksid pakutava
toiduga rahul. Koolides läbiviidud rahuloluküsitlustes
on senini ca 90% õpilastest
olnud rahul nimetatud ettevõtte pakutava menüü ja
toidu kvaliteediga.
Siit meie esimene soovitus – viia ka Tamme koolis
läbi rahuloluküsitlus ja seejärel teha tulemuste põhjal
konkreetsed ettepanekud
toitlustajale. Seda saab kõige
paremini korraldada kas toitlustaja ise või siis aitab korraldada kooli juhtkond, kui
Te selles küsimuses näiteks
direktori poole pöördute.
Allikas: Tartu LV

Rahvatark kutsub
mehi käsitööringi
Teadmamees ja
onaneerimisentusiast Suido
Siilak ärgitab
sookaaslasi eile
peetud eesnäärmevähi
ennetamise päeva
valguses rohkem
oma alumise
südame eest
hoolt kandma.
Asja juures on
aga üks küllaltki reljeefne
konks.
Põhikohaga Valgas tegutseva, aga alatasa ka ülikoolilinna väisava
hobulausuja Siilaku nimi eso
teerikahuvilistele tutvustamist ei vaja. Õigemini nimed,
sest avalikel üritustel tavatseb
78-aastane vanahärra rahva
hädasid lahendada ka Tõnu,
Johannese ja Kalevina. Erilise tähelepanu alla on Siilak
võtnud Eesti meeste vildaka
seksuaalelu.

Ingel välja
Abi võiks rahvatarga sõnul
olla sagedasemast käsikiimlusest. „Too ei ole halb, sest
kõik, mis sekselundeid turgutab, on ju eesnäärmele hea,“
kiitis Siilak, kes räägib muu
hulgas isiklikust praktikast.
„Vaatan – ilus naine läheb, aga
kätte ei saa, mis sa siis ikka
teha tahad? Iga asi, mis on täis
saanud, tahab tühjendamist,
nii ka spermapõieke.“
Lisaks paremale tervisele tooks Siilaku nõuannete
järgimine härra kinnitusel
päikselisemaid noote paarissuhetesse. „Daam jääb väga
rahutuks, kui lased paugu

Tiibeti, t
restoranandoori ahju
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R–L kl 11–23
P kl 12–22

ja india

tudengitele -10% • kaasa -10%
Pakume ka maitsvaid momosid, Lhasa
kana, India-pärast tandoori ahjus küpsetatud kebaabi ja palju muud maitsvat.

MISED
PÄEVAPAKKU5
i!
E–R 11-1 ma uusi maitseelaaiml.cuosm
ja avast kam296@hotmutud.ee
a
m
i
v
o
o
r
Tulge p 06, 5668 3044
maalajaj
i
h
6
Tel 740 1
restoranhimaalajajutud

LAUSEGA
Naistuttavale väitsa
Pühapäeval teatati politseile,
et Anne tänaval lõi 29-aastane mees tuttavat 33-aastast
naist noaga. Kannatanule
osutati traumapunktis esmaabi, ründaja aga toimetasid seadusesilmad esialgu
kainenema.

500

spermat pilduda, aga
väga hea on onaneerida kuni
plaksu tulemiseni,“ soovitas
Siilak. „Üles piirini ja seal hoida – siis suudad ka vahekorras
oma plaksu tagasi hoida. Pärast plaksu laseb väike poiss
ju pea longu, see on aga kõige
suurem probleem.“
Säärase praktika põhiliseks
võluks on aga energia salvestumine peremehesse endasse.
Tõsi, mitmedki prouad võivad
esialgu muretsema hakata,
mida nad küll valesti teevad, et
armuvedelikku kuskil ei paista. „Aga mina ütlen: mehed,
õppige tagasi hoidma!“ hüüatas Siilak.“ Õppige see energia
laine, see „õõ-õõ-õõ“ endasse
laskma. See on palju väärtuslikum, kui saad tunde kätte
ilma spermat raiskamata.“

Mõnel on põlvini

teos räägib pärast Karl Vaino
võimuletulekut Eesti NSVs
toimunud sündmustest.

Õhupallid ja piknik
Pühapäeval kell 12 esietendub Genialistide klubis Kaija
M Kalveti lastelavastus “Õhupallid”. Kohe pärast etendust
toimub pidulik hooaja avapiknik botaanikaaias.

ruutkilomeetrit merepõhja Eesti majandusvööndis
suutsid esmakordselt detailselt ära mõõdistada Tartu
ülikooli Eesti mereinstituudi
teadlased.

Pagulasi kolmandiku võrra vähem

Siilaku resümee on lihtne: seks pole lihtlabane viljastamine. „Siis on jah nii,
et kiiresti ära ja
siis mõlemad nii
Õppige see energialaine, see kaugele, kui saavad. Aga see pole
„õõ-õõ-õõ“ endasse laskma.
see, mida tänalahti, nii et tema veel saanud päeva naised tahavad,“ märkis
pole,“ teadis mees rääkida. elutark vanahärra. „Au sees
„See naine, kes öösel karjub, on need mehed, kes jõuavad
on päeval vait. Orgasmid pa- naisele orgasmi või orgasme

Küüni 5b,
TARTU

Toit koju ja kaasa

nevad naisterahval ju õnnehormoonid tööle.“
Kui vastassugupoole olemasoluga
lood kehvemad, võib
vabalt ka „ise ingli
välja kutsuda“, ent
seda rangetel tingimustel. „Juba Hiina ja
India targad teadsid, et
meestel pole vaja
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Eelmises Tartu Ekspressis artikli „Tartlased on võimlejad
ja sulgpallurid“ pildiallkirjast
võis ekslikult välja lugeda,
nagu olnuks kõik kolm fotol
kujutatud noormeest pagulased. Tegelikult oli Süüria
pagulasi pildil vaid kaks.

Loeng Karl Vaino
debüüdist
tulla lasta, sest too on hea ja
tervislik.“
Tegevust propageerivatel
onaneerimisvõistlustel Siilak
siiski mõtet ei näe. „Mehed
on ju nii erinevad, alles nägin
ühe pilti, kellel oli pea põlvini.
Samuti on paisumisprotsent
erinev,“ tõdes ta. „Vanajumal
ei lubaks ka selliste asjadega
tegeleda, see oleks loomingu
narrimine ja kui väga üle piiri
lähed, võid infarkti ja insuldi
saada.“
Varem otsis Siilak kaasamõtlejaid ka Staadioni tänaval tegutsevast seeniormeeste
klubist, ent pärast aastataguseid süüdistusi ahistamises
sai ta juhtkonna poolt sedavõrd ebaõiglase peapesu, et
enam oma jalga sinna ei tõsta.
„Mind hakati pihkulööjaks ja
meestearmastajaks sõimama.
Minu teada pole aga nemad
ühegi akti juures olnud, kus
keegi kellelegi taha oleks pannud. Ma ei ole selleks, et sitaga
üle kallata,“ rõhutas ta. „Samas, sitt on leiva isa.“
KAUR PAVES

Reedel kell 14 tutvustab ajakirjanik Tarmo Vahter KGB
kongide muuseumis oma uut
raamatut „“Karuks istus vangitornis...“ 1980 – aasta, mis
raputas Eestit“. Reportaažlik

SÄHVATUS

Mini Kuubik
lõpusirgel
Laupäeval toimub klubi Tartu
Maratoni laste spordiürituste sarja, Tartu Maratoni Mini
Kuubiku, eelviimane etapp –
aset leiab 18. rattamaratoni
lasteüritus, kuhu oodatakse
osalema kuni 3500 noort
rattahuvilist.

Veterinaariahiid
laienes
Emajõe tänaval tegutsev veterinaarravimite ja -toodete
hulgimüüja AS Dimela ühines sellest nädalast kohaliku
peakonkurendi AS Remediumiga. Uue ettevõtte nimeks
on Dimedium.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

ÕHUPÜSSI ASEMEL: Karlovas tegutseva lillenäppaja
vastu võitleb kohalik rahvas hea sõnaga.  MIKA KERÄNEN
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Palametsa
pajatused
346.

Tänavad täituvad
Jaapani fännidega
18.-20. septembril
toimub Hugo Treffneri
gümnaasiumis iga-aastane Jaapani animatsioonile ja popkultuurile
pühendatud festival
AniMatsuri.
Üha rohkem populaarsust ja
külastajaid koguv festival toimub sel aastal juba üheksandat korda, tuues kokku Jaapani
kultuurihuvilisi üle kogu Eesti, Baltikumi ja Põhjamaade.
“Festivali külastajate arv on
püsivalt kasvanud ning seetõttu laiendame mitte ainult
festivali ennast, vaid ka selle
ümber toimuvat,“ rääkis ürituse peakorraldaja Kaia Jallai.

Võistluslainel

Nende ärritamiseks laulavad meie venelased
valjult tsaaririigi hümni
„Jumal keisrit kaitse sa …“.

„Jaapani kuu eesmärk on
lisaks Jaapani popkultuurile
keskenduvale AniMatsurile
pakkuda septembrikuu vältel
ka Jaapani traditsioonilisema
kultuuriga seotud üritusi. Seepärast korraldame ettekandeid, töötubasid, filmiõhtuid ja
palju muud,“ rääkis Paluteder.
Filmiõhtud toimuvad koostöös Jaapani Fondiga ning Jaapani suursaatkonnaga Eestis.
Festivali enda avab reede
õhtul nüüdseks juba kolman-

videomängude turniiridest.
Nagu juba traditsiooniks
saanud, leiab laupäeva õhtul
Genialistide klubis aset suur
pidu, kus jalga keerutatakse erinevate bändide ja DJ-de
muusika saatel. Omapäraseks
tõmbenumbriks kujuneb USAs
elavatest tudengitest moodustatud jaapani jazz-bänd Poku
Poku Boys. Nad segavad omavahel jazz’i ning jaapani ja iiri
traditsioonilist muusikat.
ANIMEKLUBI ASASHIO

dat korda toimuv suursugune maskiball, kus segunevad
ekstravagantsed maskeraadikostüümid ning jaapani popkultuurile omane cosplay ehk
tegelaseks riietumine.
Ballile järgneb nädalavahetus täis festivalimelu, kus külastajatel on võimalik osaleda
joonistus- ja AMV võistlustel,
kuulata erinevaid ettekandeid
ja presentatsioone ning saada
osa erinevatest võitluskunstide esitlustest. Toimuvad ka
mitmed töötoad, nende hulgas sellised varasemad tõmbenumbrid nagu kalligraafia ja
suši. Kõik huvilised saavad osa
võtta StepMania ja erinevate

Preemiaks Londonisse
A niMatsur i pea misek s
tõmbenumbriks on aga cosplay-võistlus, kus osalejad esinevad keerukates kostüümides,
kehastades tegelasi animest,
mangast või mängudest, ning
võistlevad festivali parima kostüümi tiitli nimel. Eraldi võisteldakse EuroCosplay kategoorias, mille võitja sõidutatakse
London EXPO raames toimuvale rahvusvahelisele EuroCosplay meistrivõitlusele.
Festivali temaatikaks on sel
aastal Ninjad versus Piraadid.
„Käesoleval aastal oleme festivali teemast lähtuvalt planeerinud külastajate vahel mitmeid põnevaid võistlusi,“ lubas
Jallai.
RAIT PIIR

Tallinnas • Tartus • Pärnus • Valgas •
• Võrus • Viljandis • Raplas • Rakveres •
•

PREMIUMKLASSI Pelletid
otse tootjalt

SUUR
VALIK

Kummikud, botikud, kalossid

6 ja 8 mm,
€/t

al 155

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

Lõngad

Sukkpüksid

Nur Die Winter Style

4,90

tavahind 6,90

TANTSUKURSUS
ALGAJATELE,
EDASIJÕUDNUTELE
E/N 20.30 - 22.00

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

Soodushind kehtib septembrikuu
lõpuni või kuni kaupa jätkub

kliendikaardiga

-25%

Soodushind kehtib septembrikuu
lõpuni või kuni kaupa jätkub

Kaubad kogu perele!
www.magaziin.ee
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TÕLKEBÜROO
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.

Üritus
InImlIk tragöödIa
autor ja Lavastaja UkU UUsberg (eesti Draamateater) — kunstnik kaspar Jancis
osades aivar tommingas — külliki salDre — ott sepp — Jüri lUmiste
margUs Jaanovits — Jaanika arUm — linDa kolDe — markUs DvinJaninov
maria soomets — UkU UUsberg
esietendus 28.09 vanemuise väikeses majas

OLEME KOLINUD!
LEIAD MEID SÜDALINNAST
KÜÜNI 5B (GMP MAJA) 2. KORRUSELT

OOTAME KÜLLA!
Tel 744 0088.
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KINO

EHITUS

CINAMON
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
18., 21.–22., 24.09 kell 13;
19.–20.09 kell 11.15, 13; 23.09
kell 11.45, 13 Muun, kuu
valvur

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

18.–24.09 kell 13.30, 17.05
Suvepuhkus
18.–24.09 kell 12.15, 16.30,
18.45 Roukli
18.–24.09 kell 20.30 Ameerika Ultra

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

19.–20.09 kell 11 Käsilased
18.–24.09 kell 22.30 Külaskäik
23.09 kell 21.30 Erilinastus:
Programm
24.09 kell 19.20 Esilinastus:
Eakas algaja

KONTSERT

18.–24.09 kell 14.15 Ricki –
rokkstaarist ema

EDISON

18.–22., 24.09 kell 14, 16.45,
19.30, 21; 23.09 kell 12.45,
15.30, 18.15, 19.30, 21 Labürindijooksja: Põlenu katsed

JAANI KIRIK

18.–22., 24.09 kell 22.15
Eellinastused: Everest

Korter või majaosa Tartus.
Tel 509 3455.

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

Saematerjali müük, tasuta
transpordiga Tartu piires.
Tel 5656 4624 või
info@puiduplats.ee.

18.–22., 24.09 kell 18; 23.09
kell 18.05 Vasakukäeline

18.–22.09 kell 13.15, 17.30,
19.45; 23.09 kell 13.15, 17.30,
22.15; 24.09 kell 13.15, 17.30
Teistega voodis

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

MATERJAL

18.–22., 24.09 kell 11.45, 15;
23.09 kell 15 Pahupidi

18.–22.09 kell 15.30, 19.15,
21.45; 23.09 kell 15.40, 19.15,
21.45; 24.09 kell 15.30, 19.10,
21.45 Sicario

Aitan müüa põllu- ja metsamaa
väga hea hinnaga. Kiired tehingud. Tel 5620 4096.

Õhksoojuspumpade müük,
paigaldus. Osta järelmaksuga, maksma võid hakata 2 kuu
pärast! Tel 5388 4884,
www.ohksoojus.eu

Labürindijooksja: Põlenu katsed

18.–22., 24.09 kell 15.15, 22;
23.09 kell 15.15 Riskikuller.
Täiskäigul edasi

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

24.09 kell 21.30 Andres Roots

18.09 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esinevad Hains Tooming (viiul) ja
Ebe Müntel (klaver)
LINNARAAMATUKOGU
21.09 kell 18 Oleg Stepanov:
Minu kaasaegsed värsid

TARTU JAZZKLUBI
18.09 kell 21 Hedvig Hanson
Trio
19.09 kell 21 Sven Kullerkupp
24.09 kell 21 Duo Achille
Succi – Jaak Sooäär
25.09 kell 21 Susanna Aleksandra
VANEMUISE
KONTSERDIMAJA
18.09 kell 19 Vanemuise
kontserdimaja ja Vanemuise
sümfooniaorkestri hooaja
avakontsert
23.09 kell 19 Arvo Leiburi
keelpillikvintett

NÄITUS

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

Tartu Aleksandri 1- 4

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.
Ehitus, remont, siseviimistlus,
aiamajad, terrassid. Pikaajaline
kogemus! Tel 5622 9840.
Ehitus, remont, viimistlus- ja
lammutustööd. Lõuna Eesti
Korterid, majad, majaosad
piirkond.
5858 6953.
TartusTel
ja maakonnas.

Aitameehitamine
kinnisvara ja
Eramajade
müümisel ja üürimisel.
renoveerimine.
Süsteemide
paigaldus.
Tel 5820
2040,
Kalev
Persidski,
tel 5664
0706
Ragnar
Paenurk, tel 5887 0888
vasker365@gmail.com.

742 0240 •üldehitustööd
www.robinson.ee
Erinevad
üle
Eesti: katused, fassaadid, puit,
kivi jne. Tel 5683 5395,
siseehitus@gmail.com.

KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU
kuni 3.10 Olev Margensi
fotonäitus Rootsi läbi autoakna: E4

Fassaadide, vundamentide
soojustamine ja renoveerimine. Tel 503 3719.

kuni 14.10 raamatunäitus Tuntud ja tundmatu depressioon

AKNAD OTSE TEHASEST

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

Fassaadide soojustamine.
Katusetööd. Ramest Ehitus OÜ,
tel 516 6152, info@ramest.ee.

LINNARAAMATUKOGU

kuni 14.10 raamatunäitus Tartu kuulsad arstid
18.09–17.10 maalikunstnike
Ove Büttneri ja Andrus Rõuki
ning graafik Tiit Rammuli
ühisnäitus Armastusega

19.09–15.10 Helle Lõhmuse
maalinäitus Park ja linn

24.09 kell 16 Linnaraamatukogu kirjanduskohvik. Vaatluse all on M. Agejevi Romaan
kokaiiniga
Tantsukool Tango
ootab uusi
võistlustantsuhuvilisi lapsi
alates 5. eluaastast
T ja N kl 18.30
Eesti Energia saalis (Ilmatsalu 5)
või T ja N kl 18
Annelinna Gümnaasiumis.
September tasuta!
Tel 522 6050, 515 4903.
www.tango.ee

2-toal mug korter Pepleri tn
(3. k, 38 m², suur tuba läbikäidav).
Tel 5841 7373.
2-toal renoveeritud ja
möbleeritud korter Peetri tn.
Tel 511 0681.

ÜÜRILE VÕTTA
1-toal korter. Tel 503 2345.
2-3-toal korter. Tel 5561 4114.
Pere (3 inimest) soovib üürida
odavalt osa majast (2-3 tuba).
Tel 5800 1603.

Korterid,
majad, majaosad
• Alati
hea nõuanne!
Tartus ja maakonnas.
• Professionaalne
abi kinnisAitamemüügil,
kinnisvara
vara ostul,
üürimisel
müümiselkomplekshaldus
ja üürimisel.
• Kinnisvara
Meelis Karu, tel 511 5949

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

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
2-toal korter (2/5, läbi maja,
rem). Tel 5554 0831.
2-toal korter Põlvas (KÜ,
46 m², keskküte, kuum vesi, vann,
parkett, 15 800 €). Tel 520 0578.
Eramu Otepääl (2korruseline,
krunt 866 m², aed, kasvuhoone,
garaaž, hind kokkuleppel). Tel
5695 3572.

AM-, A-, B-, BE-, C-, CE-kat
ameti-, ADR, lõppastmekoolitus. Tel 507 8230,
www.sõiduõppe.ee, Kalda tee 30.
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.
Tartu Rahvaülikoolis ettevõtluskoolitus 5.10-10.12. Tel
736 1537, www.rahvaylikool.ee.
Tartu Rahvaülikoolis lapsehoidjakoolitus 28.09-16.12. Tel
736 1537, www.rahvaylikool.ee.
Tartu Rahvaülikoolis sekretärikoolitus 6.10-20.11. Tel
736 1537, www.rahvaylikool.ee.

KÜTE

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.

Maja Luunja vald, Veibri küla,
Papli (eh 2011, üp 97,9 m², krunt
6732 m², saunamaja, väliterrass,
170 000 €). Kutseline maakler
Peeter Meus. Tel 506 2212,
www.aadlivillakv.ee.
Müüa/välja üürida ahik korter
Valgas (2/2, kivimaja, vann, WC,
kõrged laed, 3400 €).
Tel 5809 7140.

LÕHUTUD KÜTTEPUUD
toores / kuiv
30 cm, 1 ruum = 35 € / 40 cm, 1 ruum = 32 / 40 €
50 cm, 1 ruum = 30 / 38 €

Tel 514 2173

MUU
LINNARAAMATUKOGU

ÜÜRILE ANDA

KOOLITUS

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

kuni 10.10 näitus Maalime
Tartut
TAMMELINNA
RAAMATUKOGU

KINNISVARA MÜÜK

Ostan al 50 m² rem vajava
korteri Tartus või al 1000 m²
kinnistu Tartu lähiümbruses.
Tel 5340 8210.

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!

Piirdeaiad ja väravad teie soovitud mõõtude järgi ja teile sobivas
värvitoonis. Ideest ja materjalist
paigalduseni. Üle Eesti Aiad! Tel
520 7419, mexlem@mexlem.ee,
www.mexlem.ee.
Plaatimistööd - kiired ja suurte
kogemustega plaatijad!
Tel 5900 0101, info@regmar.ee,
www.regmar.ee.
Reiem Grupp OÜ on üldehitustöid ja siseviimistlust tegev
firma. Pakume teenuseid nii
eraisikutele kui ka firmadele ja
korteriühistutele. Tel 558 9911.
Sanitaar- ja kapitaalremont,
ehitus- ja lammutustööd.
San-tehnilised ja elektritööd.
Tel 5837 2544.

Ahju- ja katlapuud (50 cm,
kuivad, lepp, haab, kask).
Tel 5301 1161.
Talu Mäksa vald, Tammevaldma
küla (krunt 2 ha, maja 125 m²,
maakivist kõrvalhoone,
54 000 €). Kutseline maakler
Peeter Meus. Tel 506 2212,
www.aadlivillakv.ee.

KINNISVARA OST
1-toal korter. Tel 503 2345.
1-toal korter Tartus (kuni
20 000 €). Tel 5660 0738.
2-3-toal korter. Tel 5561 4114.

Kaseküttepinnud (pikad ja
tükeldatud). Tel 5662 5014.
Kuiv kask 40 l võrk 2 €, kuiv
okaspuu 1,70 võrk, vedu tasuta.
Tel 504 5307.
Kuiv kütteklots lahtiselt.
Tel 5197 8500.
Kuiv lõhutud okaspuu 40 cm.
Min kogus 3 rm, hind koos veoga
35 €/rm. Tel 5606 0385.
Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puit- ja turbabrikett,
küttegraanulid. Vedu tasuta. Tel
523 8332, 433 3130.

REKLAAM
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Kuivad kütteklotsid võrgus 2 €/
võrk, alates 40 võrgu ostust hind
1,80 €/võrk. Tel 5390 2354.
Küttepuud (kask, lepp) lahtiselt
ja võrgus. Tel 5683 3404.
Kuivad kasehalupuud (50 cm).
Ostja vedu. Kuulutus ei aegu.
Tel 5344 0850.
Ostan 50 cm metsakuiva
okaspuud (sobib ka pakuna või
kasvavana). Tel 5612 7434.
Puitbrikett, kaminapuu, kuiv
kütteklots. Tel 5197 8500.
Puitbrikett, puidupelletid,
kütteklotsid, kaminapuud.
Tel 514 4555, www.puitbrikett.ee.

LOOMAD

Jõe butiigis joped, mantlid,
saapad jpm! Soola 10 (avaturg).
Vaata ja liitu meiega Facebookis!
Kasutatud riided naistele,
lastele, meestele hulgi. Hind ca
0,5-1,0 €/ese. Tel 501 6050.
Kauplus Gildi 12 trükib Teie
pildi: kruusile, t-särgile. Fotokristall. E-R 10-18, L 10-15.

SÕIDUKID
1994.-2006. a sõiduautode
kokkuost. Väga kiired tehingud!
Raha kohe kätte! Tel 553 3060.
Autoremont, autoelektrik
Tartus. Tel 5853 3080.
Müü oma auto meile. Sobiva
tehingu puhul raha kohe kätte.
Info tel 5823 2707.
Ostan kiirmüügi ja metalliks
autosid. Tel 5346 5115.

Ära anda kassipojad.
Tel 5554 6126.

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

RIIDED
Anne 51 kpl Stiil: riided Iirimaalt, spordiriided, naiste suured nr ja palju uut ja huvitavat.

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

TEENUSED

MÖÖBEL
Müüa diivanvoodi (tumeroheline), tugitoolvoodi, diivanvoodi
ühele (uus). Tel 5591 0068.

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

Ametlik korstnapühkija Tartus ja
Tartumaal, Põlvas ja Põlvamaal.
Korrasoleku akt tasuta.
Tel 5191 6605.
Arvutite hooldus ja remont Tartus Tiigi 19 ja Küüni 5b. OÜ Maxi
IT, tel 5452 2200.

Soodne fekaalivedu.
Tel 5382 8791.

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

Kändude freesimine üle Eesti.
Tel 5346 1476.

Elektritööd eraisikutele ja firmadele. Tel 5684 7007.
Elektritööd! Vajadusel 24 h
ööpäevas, head hinnad, kiire töö!
Tel 513 7844.
Eramajade ehitamine ja
renoveerimine. Tel 5820 2040,
vasker365@gmail.com.

Teen remondi- ja viimistlustöid. Tel 5648 1251.
Torutööd, vannitubade remont, kaevude puhastus.
Tel 5813 5496.

Trükiteenus. Visiitkaardid, reklaamid, blanketid, raamatud...
Tel 742 0718, www.bookmill.ee.
Ummistuste likvideerimine,
boilerite puhastus, pottide,
torustike, kraanide vahetus. Tel
5621 7955.

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

VÄIKEBUSSI RENT
1-2 päeva: 72 € kalendripäev
3-6 päeva: 66 € kalendripäev
7–… päeva: 60 € kalendripäev
Citroen Jumper (2014) • 8+1 kohta
diisel•110 kW•manuaal•püsikiirushoidja

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

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

PÕLLUNDUS
Hobusesõnnik, 30-kilosed kotid. 4,50 €/ kott. Tel 5647 6281.
Pakkuda talu talvekartulit,
punapeeti, kõrvitsat. Kohaletoomisega. Tel 5370 8010.

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

Pressin õunamahla Jõgeval
(0,30 €/l). Tel 501 6559.

Alustavale ja tegutsevale ettevõttele individuaalne raamatupidamise algõppe kursus
5h+ E-õpe+programmi Smartaccounts tutvustamine. Hilisem
konsultatsioon. Hind 100 €. Tel
553 6636.

Uus vann vanasse vanni, garantii 3 a. Lisainfo tel 503 1943,
www.vannvannis.ee.
Vedu ja kolimine (ka klaverid),
utiliseerimine. Tel 5621 7955,
www.kiiredkolijad.ee.

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

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

Pakume Manitou teleskooplaaduri (upitaja) teenust.
Tel 512 8315,
Andrioun@hotmail.com.
Pakun raamatupidamisteenust
väikeettevõtetele.
Tel 5699 8032.
Pottsepatööd. Tel 507 9037.
Printerikassettide kiire täitmine! E–R 9–17, Raekoja 13, Tartu.
Tel 744 1100, www.futari.ee.

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

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

Kanalisatsiooni ummistuste
likvideerimine. Tel 735 3777,
5566 1888.

Raamatupidamisteenus
osaühingutele Tartus. Tel
5569 0228, katnurk@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

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.

Suur Piibel (trükitud 1938-1940).
Maksan 100-500 €. Kõik pakkumised oodatud! Tel 5649 5292.

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

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

Rae IluTuba pakub tervendavaid ja noorendavaid protseduure. Soodsaim hind Tartus.
Broneeri oma aeg kodulehelt või
helista. Tel 5670 0884,
www.näohooldus.ee.

Kasutatud ja uued raamatud.
Tel 503 3719.

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

511 6923 • aurel.ee/buss

Pressin õuntest mahla.
Tel 552 0699.

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

Korstnate ja korstnapitside ehitus koos vajalike plekitöödega.
Hinnad soodsad! Tel 5858 1159.

Pakun lisatööd meespensionärile. Tel 509 0750.

Pressin õunamahla Tartus
(0,30 €/l). Tel 5353 4624.

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

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

Leiame koduabilise, hooldaja,
lapsehoidja, eraõpetaja. Tel
5340 2265, www.pihel.ee.

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

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

Bussiteenus Eestis ja välisriikides
(sh Venemaa ja Valgevene, Ukraina, 29-52-kohalised bussid).
Aljona Company OÜ, tel
5344 5349, aivar64@gmail.com.

41 a kõrgharidusega mees
(inglise ja vene keel, BE-kat load,
auto kasutamise võim).
Tel 5348 8766.

PAKUN TÖÖD

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

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

OTSIN TÖÖD

Raamatupidaja - värske pensionär, bilansivõimeline. Teadmisi
palju, raha vähe. Soovin vahetada teadmised raha vastu Tartus.
Tel 5665 7315.

Rakkekaevude kaevamine,
puhastamine ja remont.
Tel 5638 1774.

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

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

Müüa tigutool (vajab kohendamist ja katteriide vahetust). Tel
5650 6714.
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Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine suure kaubikuga.
Tel 501 5312,
www.kutotootmine.ee.
Veoteenus väikekaubikuga. Vajadusel lisaks haagis. Arve.
Tel 5348 8766.

Vanad raamatud, märgid, mündid, hõbedast esemed, kunst,
postkaardid, ordenid jm. Tel
5649 5292.
Vanavara ja raamatute ost
Tartus ja Elvas. Tulen ise kohale.
Raha kohe kätte! Tel 5649 5292.
Ülemnõukogu, eesrindlase ja
koolimärgid ning kõik EW ja
tsaariaegsed märgid.
Tel 5649 5292.

VABA AEG
Lauatennis Veevärgi võimlas ja
Kroonuaia koolis. Tel 557 7677.
Otsin pensionärist kaaslast
kalastama Emajõele-Peipsile,
paat on. Tel 511 0681.
Sansaara tantsu- ja joogastuudio kutsub kõiki huvilisi trennidesse. Tel 529 4740, 517 4560,
www.sansaara.ee.

Õunamahla pressimine Nõos
0,30 €/l. Tartumaa piires kohaletulek al 100 l - 0,40 €/l. Tel
5686 0688, veinitalu@gmail.com.

TERVIS
Tervendamise ja harmoniseerimise seansid. Elena – energiaterapeut ja rahva ravitseja
(Moskva). Ootan teid aadressil
Elva, Kesk 9. Registreerimine tel
5360 9798.

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
Reporter: Aet Rebane aet@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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maKRA ugok
TARTU: Ringtee 78
TALLINN: Pärnu mnt. 238,
(Järve keskus)

PAIDE: Tööstuse 26
RAKVERE: Vaala keskus
NARVA: Tallinna mnt 30b

WWW.TÖÖRIISTAMARKET.EE

KLIENDIKAARDIGA

(Kehtib ka soodushinnaga toodetele)

17.-27.09
TALLINN Ülemiste keskus • Postimaja kaubanduskeskus • Rocca al Mare Kaubanduskeskus • 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. Vaata lähemalt www.rademar.ee

