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

Tartu Rendibuss

AKNAD OTSE TEHASEST

MADIX TERITUS OÜ

Puidutööstuse instrumentide hooldus ja müük
61615 Meeri küla, Tartumaa, Estonia

AKNAD, AKNALAUAD, PAIGALDUS,
SISEPALEDE TAASTAMINE
JÄRELMAKSU VÕIMALUS
KUNI 6 KUUKS (ILMA PROTSENDITA).

tootmisjuht: +372 56487053
müük:
+372 55568909
myyk@madixteritus.ee
autojuhid: +372 56201075
+372 56460148
info@madixteritus.ee
www.madixteritus.ee

Paljud valmis aknad kohe laos saadaval
(erinevad mõõdud).

736 6886, 5645 2502, 501 6158

aknaari@city.ee

AMETLIK ESINDAJA

Tartu Aleksandri 1- 4

Neljapäev, 24. september 2015
nr 32 (353) • Tiraaž 20 400
www.tartuekspress.ee
Kirjavahemärkide päev

Küüni 5b,
TARTU

Tiibeti, t
restoranandoori ahju

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

al 155

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

Toit koju ja kaasa

E–N kl 11–23
R–L kl 11–01
P kl 12–23

ja india

tudengitele -10% • kaasa -10%

aid momosid,
Pakume ka maitsv ärast tandoori
Lhasa kana, India-pebaabi
ahjus küpsetatud k vat.
usi!
ja palju muud maits
tseelam
i
uusi ma
a
m
t
s
a
v
ma ja a
Tel 740 1606, 5668 3044
e proovi

Tulg

himaalajajutud.ee

kam296@hotmail.com

restoranhimaalajajutud

2

UUDISED

Neljapäev, 24. september 2015

Isamaalased ihkavad
vana korstent säilitada
Dissident Enn Tarto
abikaasa ja kohalik poliitik Piret Tarto püüab
viimasel hetkel kuulsa
Ropka katlamaja korstent lammutamisest
päästa.
Vabaerakonna ja valimisliidu Isamaaline Tartu Kodanik liige Piret Tarto meenutas, et augustis möödus
40 aastat Helsingis USA,
Kanada ja Nõukogude Liidu osavõtul peetud Euroopa
julgeoleku- ja koostöökonverentsist, mis tema mõtted
viis Ropka katlamajale ja selle korstnale. Korsten pidi esialgsete plaanide kohaselt linnapildist kaduma, et ruumi
teha Fortumi uue katlamaja
kompleksile.

Inimõigusi valvates
Kuidas võiks küll katlamaja korsten Helsingi protsessiga seotud olla? „Kahjuks ei
olnud kõik konverentsi otsused Nõukogude Liidu okupeeritud rahvastele soodsad,
näiteks Teise maailmasõja
järgsete piiride puutumatus,
aga vabadusvõitlejad ja inimõiguslased nägid siiski oma
võimalust kolmandas, just
inimõigusi puudutavas otsustekorvis,“ selgitas Tarto.
„Paljudes riikides loodi Helsingi kokkulepete järelevalve
grupid, et koguda informatsiooni ja avalikustada inimõiguste rikkumised Nõukogude Liidus.“

Mordva laagrites, otsustas
ta hakata jälgima Helsingi
kokkulepete täitmist. Kahjuks õnnestus KGB-l Helsingi grupi väljakuulutamine
Eestis nurjata, aga sisuliselt
tegutsesid vabadusvõitlejad samade põhimõtete järgi ja tegid tihedat koostööd
Leedu, Moskva ja Ukraina
Helsingi gruppidega,“ rääkis
abikaasa. „Mõttele, et kui hakata Nõukogude Liidult avalikult nõudma, et see täidaks
omaenda seadusi ja rahvusvahelisi kokkuleppeid, millega ta oli ühinenud, variseb
impeerium varem või hiljem
kokku, tuldi üheskoos juba
kuuekümnendatel sealsamas
Mordva vangilaagrites.“
Samuti töötas samas
katlamajas vahetusmeistri ametis, aga ühtlasi jagas
dissidentlikku infot Ülo
Keskküla, hilisem õigeusu
preester. „Katlamajad olid
ju üldse tookord ühed neist
kohtadest, kus saadi kokku,
vahetati informatsiooni,
peeti jõule ja tähistati Eesti
Vabariigi aastapäeva,“ kinnitas Piret Tarto. „Paljud, kes
poliitilistel põhjustel ülikoolist välja heideti või kaotasid
töö, „maandusid“ sageli katlamajas.“

lausus ta. „Tehnikamälestiste seisukohast võiks korsten
ehk linnapildis säilida küll.“
Fortum Tartu juhatuse
esimees Margo Külaots märkis, et ettepanek on üllatav.
„Olen kursis sellega, et toona
töötasid paljud vabadusvõitlejad ja teisitimõtlejad katlamajades ning ka sellega, et
Enn Tarto Ropka katlamajas
töötas. Arvan ka, et toonast
vabadusvõitlust tuleb au sees
pidada ja see väärib mälestust,“ nõustus ta.

Fortumi uus korsten
kipub legendaarset
eelkäijat kaduvikku
tõukama. Siiski pole
lootus veel lõplikult
kadunud.  MARU EHITUS

Kipub lagunema

Gdanski eeskuju

Seepärast vajakski katlamajade ja katlakütja auväärse ameti roll okupeeritud
Eestis Tarto sõnul põhjalikumat lahtikirjutamist. „Miks
ei võiks Ropka katlamaja
Katlamajad oli dju üldse tookorsten alles
kord ühed neist kohtadest, kus jääda mälessaadi kokku,vahetati informat- t u s m ä r g i k s
kü lma sõja
siooni, peeti jõule ja tähistati
aegsele vabaEesti Vabariigi aastapäeva.
dusvõitlusele
ja katlamaTookord 37-aastane Enn jadele, kus levis vabaduse
Tarto töötas Ropka katla- vaim, nagu on Poolas Gdansmajas vahetusmeistrina. ki laevatehases Solidaarsuse
„Selja taga kaks vangistust muuseum?“

Tartole sekundeeris rahvusvahelise kultuuripärandi
komitee asepresident Riin
Alatalu, tõdedes, et külma
sõja mälestusmärke, mis on
otseselt seotud inimeste ja
nende tegevusega, on kaitse
all vähe. „Enamasti räägitakse vaid sõjalistest objektidest,“ märkis ta. „Seetõttu on
katlamaja ja korstna teema
tõstatamine igati asjakohane. Kas ja mis moel see kaitse
alla võetakse, peab otsustama muinsuskaitseamet,
aga ma arvan küll, et teemat
peaks uurima ja vähemalt

paigaga seotud informatsiooni talletama.“

Lühikesed käed
Muinsuskaitseamet omakorda suunas probleemiga
tegelema linnavalitsuse kultuuriväärtuste teenistuse,
mille juhataja Romeo Metsallik kinnitas, et korsten
ei asu miljööpiirkonnas
ega pole ka üksikobjektina
muinsuskaitse all. „Seega
kultuuriväärtuste teenistus
selle säilitamist nõuda ei
saa, siin on vajalik kokkuleppe saavutamine arendajaga,“

Samas tõi Külaots välja, et
korstna säilitamisel ja väärikana hoidmisel on kindlasti
ka miinuseid. „Korsten vajab
professionaalset perioodilist
hooldust ja remonti, muidu
ta laguneb, mis teeb selle läheduses viibimise ohtlikuks.
Lisaks igasugused nõuded ja
load näiteks lennuametilt,
mida kõrgete objektide puhul täita tuleb,“ lisas ta. „Igatahes kaalume ja arutame
ettepanekut kindlasti. Kuna
meil lähiajal pole plaanis
korstent lammutama hakata, siis aega mõtlemiseks veel
on.“
Fortumi pikemas nägemuses peaks praegu tõkkepuudega suletud piirkond saama
avatud keskkonnaks. „Piirkonnast hakkab läbi minema kena avalik tänav, mille
äärde tuleks korralik haljastus ja hoonestus,“ lubas Külaots. „Seega on mõtteainet
ka alternatiivseteks lahendusteks, et vabadusvõitlust
meeles pidada ning erinevad
mõtted lisaks korstnale on
teretulnud.“
Ebamäärane vastus Piret
Tarto indu ei pidurda. „Kindlasti küsib keegi, kes seal üldse käima hakkaks,“ ennustas
ta. „Tuletaksin meelde, et
Tartu on nooruse ja jalgratturite, orienteerujate linn.“
KAUR PAVES
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LUGEJA KIRI
Tahaks tualetti
Soov on korteris kokku ehitada WC ja vannituba.
Selleks soovin eemaldada
ruume eraldava vaheseina.
Millist luba või projekti selleks tarvis on?
Raido Rinaldi

Merlin Oja
lubade- ja registriteenistuse
juhataja
Vastavalt ehitusseadustiku
§ 4 lg 1 on ehitamine ehitise
püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja
muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis
tekib või muutuvad selle füüsikalised omadused. Kusjuures vastavalt sama seadustiku
§ 4 lg 3 on ehitise ümberehitamine ehk rekonstrueerimine ehitamine, mille käigus
olemasoleva ehitise omadused muutuvad oluliselt.
Ehitise ümberehitamine
on eelkõige ehitamine, mille käigus muudetakse hoone piirdekonstruktsioone;
muudetakse ja asendatakse
hoone kande- ja jäigastavaid
konstruktsioone; paigaldatakse, muudetakse või lammutatakse tehnosüsteemi,
mis muudab ehitise omadusi, sealhulgas välisilmet;
muudetakse oluliselt ehitise
tööparameetreid või kasutatavat tehnoloogiat; viiakse
ehitis kooskõlla kasutusotstarbele vastavate nõuetega
või taastatakse osaliselt või
täielikult hävinud ehitis.
Kui on vajalik korteri tehnosüsteemide ja/või konstruktsioonide muutmine,
on tegemist ehitustöödega
ning seega tuleb arhitektuuri
ja ehituse osakonnale esitada ehitusteatis korteri ümberehitamiseks ja nõuetele
vastav ehitusprojekt.
Kui ehitusseadustiku mõistes ehitustööde tegemine
vajalik ei ole (nt ei muutu
tehnosüsteemide korterisse sissetulekute asukohad, ei
muudeta kandvaid seinu jms
ning torustiku vedamine toimub vaid korterisiseselt), pole
ka lubade taotlemine vajalik.
Kergvaheseina eemaldamine
ei ole ehitusseadustiku mõistes ehitustegevus.
Allikas: Tartu LV

Kaarsild maha ja Anne
kanali äärde spaa
19. oktoobril avalikule
väljapanekule tulev uus
kesklinna üldplaneering
tõotab meelitada 180
hektari suurusele alale
investeeringuid, kuid
massiturismi mängumaile ei pürgi.
Kesklinna piirkonna kohta
on viimati koostatud ja kehtestatud liigilt üldine planeering 1995. aastal, see aga keskendus peamiselt vanalinna
tsoneerimise ja hoonestamise
küsimustele, linna uuskeskust käsitleti vaid kuni Riia
tänavani. Sestap vajab kesklinn ekspertide hinnangul
uut planeeringut, et tasandada rahvastiku vähenemisest,
majanduslikust restruktureerumisest ja valglinnastumisest tulenevaid ohte.

Nahkhiirte kaitseks
Planeeringu autorite sõnul
omab kesklinn rahvusvahelist
tähtsust esmalt ülikoolilinna
keskusena, aga ka aktiivse,
sealhulgas alternatiivse kultuurielu toimumiskohana.
„Eesmärk ei ole arendada massiturismi,“ märgib seletuskiri.
Küll aga koondatakse tsentrisse linna- ja riigiasutused.
„Muudes linnaosades võivad
olla vaid asutuste harukontorid, elanikele teenuseid pakkuvate ettevõtete harukontorid paiknevad kesklinnas,“
lubavad autorid.
Pilvelõhkujafännide nördimuseks pole kõrgemate kui
kuuekorruseliste hoonete
ehitamine üldjuhul lubatud.
Hooned peavad olema näoga tänavale suunatud, akendeta seinad on tänava ääres
lubamatud. „Vanade majade
lammutamisel või renoveerimisel tuleb arvestada sellega,
et juunis-juulis võivad nendes
olla nahkhiirte poegimiskolooniad ja tööde teostamiseks
tuleb ette näha leevendavad
meetmed,“ lisatakse.
Kesklinna tänavad jagatakse
aktiivsuse järgi kolme klassi,

LAUSEGA
jalgrattavigursõit. Tartu
Eksperimentaalne Jalgrattatehas pakub kohapeal
linnarahvale jalgrataste
kontrolli- ja kummiparandusteenust. Seto Line paneb
Emajõel käima jõetrammi.

Keeltepäeval
näitusele
Laupäeval peetava Euroopa
keeltepäeva puhul avab saksa kultuuri instituut näituse
saksa noortekirjanduse uudisteostest.

Rüütli poster

79

Täna kell 16 avatakse Eerikal
maaülikooli mahekeskuses
president Arnold Rüütli teadustegevust käsitlev poster.

inimest soetas 10-eurose
ERM-i pileti esimesel müügipäeval, mil muuseumi avamist tuleb veel oodata täpselt aasta.

Rekordarv väntajaid

Kesklinna ruumilise arengu uus visioon jagab piirkonna seitsmeks osaks. 
TARTU LV
mis tuleneb jalakäijate kasutuse ning avalikult kasutatavate asutuste hulgast. Esimese klassi tänaval peab olema
tunduvalt rohkem panustatud
istumisvõimalustele, taskuparkide või muude puhkekohtade lahendustesse ning sinna
alla liigitatakse Raekoja plats,
Küüni, Riia, Rüütli, Turu, Ülikooli, Küütri, Raatuse tänav ja
Vabaduse puiestee.
Kultuuri, spordi ja vaba aja
veetmise funktsioonide kavandamisel saab linnaelanike ja regiooni elanike huvide
kõrval samaväärne tähtsus
olema üliõpilaskonnal. Planeeringuga tehakse ettepanek Tartu Üliõpilasmaja
arendamiseks J. Kuperjanovi
9 krundile, kus praegu asub
Eesti Rahva Muuseumi näitusehoone.

Ülejõe ehitusbuum
Kesklinna planeeringualale
kavandatakse 120 000 ruutmeetri elamispinna lisandumist. Ligi pool uutest elanikest
jääks Ülejõe asumi arvele, kus
paikneb suurim kavandatav elamuarendus Fortuuna
kvartalis. Suurim muudatus
võrreldes praeguse olukorraga
toimub Sadama asumis, kus
elanike arv on täna väga väike.
Kavandatud arengute tulemusel ühtlustuks elanike elukoh-

tade paiknemine kesklinna
planeeringualal, suurima elanike arvuga asumiks tõuseks
Ülejõe asum.
Vanalinnas märkimisväärset söögikohtade pinna kasvu
ei kavandata. „Pigem on oluline olemasolevate kohtade
majanduslik tugevnemine
ning osa söögikohtade asendumine muude funktsioonidega, vanalinna mitmekesisust suurendavate kaupluste
ja teenindusasutustega,“ selgitavad autorid.
Majutuskohtade kasuliku
pinna kasvu loodetakse ligi
11 000 ruutmeetri mahus, mis
teeb kasvuks 66%. „Võimalusi suuremateks arendusteks
luuakse Ülejõe ja Vanalinna
asumis,“ märgivad autorid.
„Turismiteenuste mitmekesistamiseks ja turismi sesoonsuse vähendamiseks kavandatakse spaahotelli Anne
kanali juurde.“
Kaarsild on kavas amortiseerumisel uue sillaga samas
asukohas asendada. „Linna
keskseks jõeväljakuks kujundatakse Kaarsilla ja Võidu
silla vaheline ala,“ lubavad
autorid. „Sadama asumis
arendatakse välja kesklinna
jõesadam koos reisijate terminali ja suuremate jõelaevade
randumiskohaga.“
KAUR PAVES

Eestlase Peeter Tarvise võiduga lõppenud 18. Tartu
Rattamaratonil osales kõikidel programmilistel sõitudel
kokku rekordilised 8577 ratturit. See on uus osalusrekord, eelmise aasta number
8442 paranes rohkem kui
saja inimese võrra.

Leevendus hädalisele
Tartu krimilegend Indrek
Leibur ehk Nõia-Ints sai Tallinna vanglalt inimväärikust
alandavate kinnipidamistingimuste eest 763 eurot valuraha.

Uus Teater üllatab
komöödiaga
Uue Teatri kaheksanda hooaja esiklavastuseks on ühtlasi
ka teatri esimene komöödia
„Baskin ehk Nalja põhivormid“, mille proovid algasid
eelmisel nädalal. Ivar Põllu
lavastus esietendub 24. oktoobril.

Tartu-Brooklyni
helisild
Tartu bluusikitarrist Andres
Roots on avaldanud uue loo
„Get Me Back“, kus trummar
Raul Terepi kõrval teeb kaasa
New Jersey legend James
Dalton – vokaal salvestatigi New Yorgi Pearl stuudios
Brooklynis. Tartus on Rootsi kontserti võimalik kuulda
juba täna baaris Edison.

Kindel ei autodele
Kõik tartlased on oodatud
autovaba päeva tähistama
pühapäeval kell 11–15 Küüni tänava parki, kuhu rajatud
liikluslinnakus saab sõita ratta ja velokardiga ning toimub

SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

KOKKUSATTUMUS? Ööl pärast Tallinna vabastamise päeva on Vene konsulaadi ees end korralikult välja
elatud. 
KAUR PAVES

BUSSI RENT alates 50€ päev

Citroen Jumper (2014) • 9 kohta • püsikiirushoidja
diisel, 110 kW, raadio-CD, USB,
AUX, konditsioneer, istmed reguleeritavad, kõrge, mahukas

511 6923
info@aurel.ee
aurel.ee/buss
Rendiauto
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P U U D E K U M M A R D A J AT E M A A
3.10 kell 18 Tartu Elleri Muusikakool, Tubina saal
4.10 kell 18 Kultuurikatel, Tallinn
Esiettekanded! Mirjam Tally / Ülo Krigul / Kaija Saariaho
DIRIGENT KASPARS PUTNIŅŠ
www.epcc.ee
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Palametsa
pajatused

Eelmise aasta sõu meelitas kohale 11 190 inimest.  MOTOSHOW 2014

347.

MOTOSHOW
tähistab juubelit
Eesti suurim auto- ja
tehnikanäitus Moto
show peab ümmargust
sünnipäeva – Tartus on
autonäitusi korraldatud
nüüdseks juba 20 aastat.
Reedest pühapäevani toimuv Motoshow toob külastajate ette uudismudelid,
hobiautod, autokaubad ning
võõrustab mitut üritust. „Motoshow’l on saanud traditsiooniks, et mitmeid uudismudeleid esitletakse just siin
esimest korda. Erandiks ei ole
ka tänavune aasta – Subaru
Levorg ning mitmed teised
jõuavad esimest korda Eesti
tarbija ette,“ rääkis projektijuht Margus Kikkul. Samuti
on tema sõnul võimalik üle 50
erineva autoga ka proovisõitu
teha.

Hobiautode sõu
Näituse raames viiakse laupäeval läbi Noor Tehnik Autosound Challenge 2015 Eesti
meistrivõistluste superfinaal,
kus selgitatakse välja parima
helikvaliteediga autod ning
suurima helirõhuga masinad.
Samuti läheb rebimiseks tuunitud autode omanike seas,
sest ECC Tuning Show raames
selgitatakse välja parimad tuuningud.
„Ameerika autode ja teiste
hobiautoks kvalifitseeruvate autode hooaja lõpetamine
toimub sel korral Motoshow’l,

OÜ MADIX TERITUS
müüb ja hooldab
kvaliteetseid
puidulõikamise
lintsaagi
(ALFA, Munkfors,
Foreziennie)
ja metallilõikamise
lintsaage
(Lenox, Morse).
Võtke meiega ühendust
ja me teeme Teile
parima pakkumise.
Tel 55 568 909,
www.madixteritus.ee
e-mail: myyk@madixteritus.ee

võtab osa rohkem kui 80 sõitjat.
„Motoshow ei ole ainuke,
kes tänavu oma juubelit tähistab,“ märkis Kikkul. „Messikeskuse B-hall on tänavu tervenisti Autoeksperdi päralt.“
Peale messipakkumiste on esimest korda Eestis vaatamiseks
väljas F1 sarja autodel kasutusel olevad tooted, sealhulgas F1
auto sidur ja amort. „Samuti
on võimalik vaadata haruldast vormel Estonia 9, mida
on maailmas säilinud kõigest
kolm tükki,“ lisas Kikkul.
kuhu tullakse kolonnis läbi
linna,“ ütles Kikkul. „Ameerika filmikunsti sõpradel tasub
näituselt üles otsida A-Rühmast tuntud GMC Vandura.“
Motoshow osaks on alati
olnud motosport. Nii ei puudu väljapanekust drifti- ja
kiirendusautod ning teiste
motospordialade võistlusmasinad. „AS Tartu Näitused
toetas äsja lõppenud hooajal
noort andekat driftisõitjat
Randar Kajot, kes toob messile
oma pro-klassi BMW. Samuti
näitavad messil oma võimsaid
masinaid teisedki autosportlased,“ lubas projektijuht.
Tänavu pakub Motoshow
erakordset võimalust jälgida
professionaalsete rallitiimide
ettevalmistusi kiiruskatseteks,
sest territooriumil asub Tartu
Rally võistluskeskus. Reedel ja
laupäeval toimub Tartu Rally
raames kokku 10 kiiruskatset
linnas ja lähiümbruses, millest

Rahvaautod läbi
20 aasta
Autoleht korraldab Moto
show raames näituse, mis kajastab Eesti autoturu viimase
20 aasta kultusmudeleid. „Võib
öelda, et näitus on koostatud
tavalistest autodest, ainult et
millal te nägite viimati tänaval
sõitmas „tavalist“ Datsunit?“
küsis lehe peatoimetaja Kristjan Sooper. „Motoshow’l ongi
väljas populaarsed autod alates
Ladast, Datsunist ja Ford Sierrast kuni tänapäevaste lemmikuteni.“
Kõige keerulisem oli näituse jaoks tema sõnutsi leida just
Datsunit, mis paistavad Eestist
täiesti kadunud olevat. „Paraku on selline argiautode saatus
– teevad oma töö ja ühel päeval
neid lihtsalt enam ei ole. Nii
saabki täiesti tavalisest sõidukist haruldus,“ lisas Sooper.
HENRIK URBEL

REKLAAM
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UUS TOODE

KEEVITUSTEENUS

A. Le Coq täiendas oma Aura Active
mahlajookide sarja mustika-põldmarja-vaarika maitselise tootega, mis sisaldab vähemalt 12% ulatuses mahla
ning B-rühma vitamiine.
Uues mahlajoogis ühinevad magusad metsamarjade maitsed: mustikas,
põldmari ja vaarikas, ja moodustavad
mõnusa maitseansambli, mis sobib
hästi nii toidu kõrvale kui ka lihtsalt janukustutamiseks.
0,5 l toodet sisaldab 75% täiskasvanud inimesele soovitatavast päevasest
B6 ja B12 vitamiini vajadusest. Joogis
sisalduvad ka B6 ja B12 vitamiinid, mis
aitavad kaasa immuunsüsteemi normaalsele talitlusele.
Uus Aura Active mahlajook on poodides 0,5 l ja 1,5 l plastpudelites.

• malm
• alumiinium
• roostevaba

Tantsukool Tango
VASTUVÕTT
6. sept. kl 18
Ilmatsalu tn. 5
8.sept kl 17.30
Annelinna Gümnaasiumis
Lastele alates
5. eluaastast!
Tel 522 6050, 515 4903.
www.tango.ee

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

14. okt. kl 11 Rannu rahvamajas
26. okt. kl 11 ja 13 teatris Vanemuine
Soodushinnaga piletid (2-5 €) 29. septembrini
müügil Piletimaailmas.
Kontakt: 514 0046, reky@reky.ee

Suusareis “765”

SLOVAKKIA
SUUSAREIS!
mäed, veepargid, termaaveebasseinid. koopad, lossid = SLOVAKKIA

7 päeva
6 ööd
5 mäepäeva

260 €

inimese kohta

Jasna / Tatranská Lomnica / Štrbské Pleso / Ruzomberok

OTSI 7 SÕPRA
JA TULGE!
BUSS VIIB, TOOB JA SÕIDUTAB KOHAPEAL. MAJUTUS EESTI PESAS!

www.aurel.ee

5

Aurel
APARTMENTS

Liptovsky Mikuláš, Slovakia

www.aurel.ee/pakett765.pdf
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EHITUS

KINO
CINAMON
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!

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

26.–27.09 kell 12.15 Muun,
kuu valvur
25.09–1.10 kell 14.15, 18, 22
Programm

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

Programm

25.09–1.10 kell 15.30 Vasakukäeline
25.09, 1.10 kell 12.15, 12.45,
14.45, 17.45; 26.–27.09 kell
10.45, 12.45, 14.45, 17.45;
28.–30.09 kell 12.15, 13, 15,
17.45 Oihhh! Noa laev on
läinud

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

26.–27.09 kell 22.30 Külaskäik

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

25.–27.09, 1.10 kell 13.15,
16.45, 19.30, 22.15; 28.–30.09
kell 13.15, 19.45, 22.15 Everest

Ehitus- ja remonditööd. Viil- ja
lamekatusetööd, puitfassaadid, hoonete ja abihoonete
ehitus jne. Tel 5662 9930.

25., 28.–30.09, 1.10 kell
16.30, 22.30; 26.–27.09 kell
16.30 Sicario

Ehitus- ja remonttööd. Puitfassaadid, viil- ja lamekatusetööd,
terassid jne. Tel 5662 9930.

25.09–1.10 kell 11.45, 19,
21.45 Eakas algaja

Ehitus, remont, siseviimistlus,
aiamajad, terrassid. Pikaajaline
kogemus! Tel 5622 9840.

25.–27.09 kell 16, 18.45,
21.30; 28.–30.09 kell 18.45,
21.30; 1.10 kell 16, 18.45
Labürindijooksja: Põlenu
katsed

Ehitus, remont, viimistlus- ja
lammutustööd. Lõuna Eesti
piirkond. Tel 5858 6953.

28.–30.09 kell 19.30 Noorus
29.09 kell 11 Põnnihommik:
Oihhh! Noa laev on läinud
29.09 kell 11 Põnnihommik:
Eakas algaja
25.–27.09 kell 19.15 Eellinastused: Marslane
1.10 kell 21.30 Esilinastus:
Straight Outta Comton
1.10 kell 22 Esilinastus: Must
missa
1.10 kell 19.15 Esilinastus:
Marslane

KONTSERT
BIG BEN PUB
25.09 kell 21.30 Raen Väikene
26.09 kell 21.30 Ly Kätmann
EDISON
24.09 kell 21.30 Andres Roots

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

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

25.09–1.10 kell 15.45 Ameerika Ultra

25.09–1.10 kell 20.15 Teistega voodis

Sanitaar- ja kapitaalremont,
ehitus- ja lammutustööd.
San-tehnilised ja elektritööd.
Tel 5837 2544.

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

25.09–1.10 kell 13.30 Roukli

25.09, 1.10 kell 14; 26.–27.09
kell 11.15, 14; 28.–30.09 kell
16.45 Pahupidi

firma. Pakume teenuseid nii
eraisikutele kui ka firmadele ja
korteriühistutele. Tel 558 9911.

VILDE

MUU

24.09 kell 19 Andres Vago
25.09 kell 20 Margit Tali &
Andres Vago

NÄITUS
KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU

LINNARAAMATUKOGU
24.09 kell 16 Linnaraamatukogu kirjanduskohvik. Vaatluse all on M. Agejevi Romaan
kokaiiniga

kuni 3.10 Olev Margensi fotonäitus Rootsi läbi autoakna: E4

25.09 kell 18 vestlusõhtu Depressioon – moeasi või tõeline
haigus? Külas on psühholoog
Kariina Laas

LINNARAAMATUKOGU

MUNGA TN 18

kuni 14.10 raamatunäitus Tuntud ja tundmatu depressioon

26.09 kl 13 Tartu Kultuurihoone 75 pidulik kontsert.
Möödunust pajatab Hillar
Palamets, esinevad puhkpilliorkester Tartu, rivitrummide ansambel, Tartu Arsise
Kellade noorteansambel,
Tartu Poistekoori ansambel, muusik Toomas Lunge,
rahvatantsurühm Linda, üllatuskülalised. Olete oodatud
tutvuma ka väärikate kultuuritegelaste fotoakendega
kultuurihoone seinal Kompanii
tn 2. Tel 5562 1681

kuni 14.10 raamatunäitus Tartu kuulsad arstid
kuni 17.10 maalikunstnike Ove
Büttneri ja Andrus Rõuki ning
graafik Tiit Rammuli ühisnäitus Armastusega
kuni 10.10 näitus Maalime
Tartut
TAMMELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 15.10 Helle Lõhmuse
maalinäitus Park ja linn

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

KINNISVARA MÜÜK

KINNISVARA OST
1-toal korter. Tel 503 2345.
2-3-toal korter. Tel 5561 4114.
Korter või majaosa Tartus.
Tel 509 3455.
Krunt Tartus väiksema maja
ehituseks. Kui sul on vaba krunt,
müü korralikule üle keskea perele. Tel 5563 9452.
Maja (pool maja) Tartus või ahiküttega korteri eraldi sissekäiguga. Kiire. Tel 553 9557.
Ostan al 50 m² rem vajava
korteri Tartus või al 1000 m²
kinnistu Tartu lähiümbruses.
Tel 5340 8210.
Ostan Tartus remonti vajava
1-toalise korteri või kööktoa.
56 503 503, Marko
Otse omanikult remonti vajav
kuni 3-toal korter Tartus. Tel
5833 0355, Veiko.

ÜÜRILE ANDA
2-toal renoveeritud ja
möbleeritud korter Peetri tn.
Tel 511 0681.

ÜÜRILE VÕTTA
• Alati
hea nõuanne!
Korterid,
majad, majaosad
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

1-toal korter. Tel 503 2345.
2-3-toal korter. Tel 5561 4114.

KOOLITUS

Tel 742 7630 ja 506 6173.

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

Korterid, majad,
majaosad
Fassaadide,
vundamentide
Tartus ja maakonnas.
soojustamine
ja renoveerimiAitame
kinnisvara
ne. Tel
503 3719.

müümisel ja üürimisel.
Fassaaditööd,
Kalev
Persidski,katusetel 5664 0706
tööd, betoonitööd,
Ragnar
Paenurk, tel 5887 0888
sisetööd.
742 0240 • www.robinson.ee
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.

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
2-toal heas korras korter
(2/5, rõdu, 47,4 m², läbi maja)
Tel 5554 0831.

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.

2-toal korter Põlvas (KÜ,
Korterid,
majad,
majaosad
46 m²,
keskküte,
kuum
vesi, vann,
ja€).
maakonnas.
parkett,Tartus
15 800
Tel 520 0578.
Aitame kinnisvara müümisel ja üürimisel.
Eramu
KaiOtepääl
Persidski,(2korruseline,
tel 5190 3394
Gertm²,
Suik,
tel kasvuhoone,
515 3773
krunt 866
aed,
742hind
0240kokkuleppel).
• www.robinson.ee
garaaž,
Tel
Tõstukijuhi koolitus Tartu
5695 3572.
kutsehariduskeskuses algab
Maja Veeriku linnaosas.
28. septembril. Hind 135 €. ReTel 552 0699.
gistreerumine khk.ee/koolitus,
tel 736 1834.
Pool maja Kanepis (suur kõrvalhoone, saun, ts vesi, kanal, norm
hind, tühi). Tel 501 4276.
KÜTE

Liistparkett kask (täispuit), uus,
mõõdud: 400x40x15 mm, 33 m²,
250 €. Tel 5342 4640.

RISTIISA PUBI
24.09 kell 21.30 Privil
26.09 kell 21.30 Colorado
TARTU JAZZKLUBI
24.09 kell 21 Duo Achille
Succi – Jaak Sooäär

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.

25.09 kell 21 Susanna Aleksandra

Talu Rõngu vald, Kalme küla,
Lauri (eh 1836, maja 420 m²,
krunt 39 748, rem vajav, oja kaldal, 69 000 €). Kutseline maakler
Peeter Meus. Tel 506 2212,
www.aadlivillakv.ee.

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

Tel 514 2173

Puidust treppide ja kaevuümbriste valmistamine. Ümar
palgist trepid. Küsi infot
tel 5662 9559,
akeron001@gmail.com.
Reiem Grupp OÜ on üldehitustöid ja siseviimistlust tegev

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!
Uus maja Haaslava vald, Aardla
küla, Kadaka tee 3 (eh 2011, üp
231,5 m², oma keskküte, 195
000 €). Kutseline maakler Peeter
Meus. Tel 506 2212,
www.aadlivillakv.ee.

Ahju- ja katlapuud (50 cm,
kuivad, lepp, haab, kask).
Tel 5301 1161.
Kaseküttepinnud (pikad ja
tükeldatud). Tel 5662 5014.

REKLAAM
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Kuiv kask 40 l võrk 2 €, kuiv
okaspuu 1,70 võrk, vedu tasuta.
Tel 504 5307.
Kuiv küte (puud, pinnud, klotsid)
võrgus ja lahtiselt. Tel 5834 2364.
Kuiv kütteklots lahtiselt.
Tel 5197 8500.
Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puit- ja turbabrikett,
küttegraanulid. Vedu tasuta. Tel
523 8332, 433 3130.
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.
Puitbrikett (140 €/alus, alusel
96 10 kg pakki). Tasuta transport
alates 4 alusest. Tel 5363 4295.
Puitbrikett, kaminapuu, kuiv
kütteklots. Tel 5197 8500.
Puitbrikett, puidupelletid,
kütteklotsid, kaminapuud.
Tel 514 4555, www.puitbrikett.ee.

MÖÖBEL
Tumeroheline mustriga diivanvoodi, tugitoolvoodi. Diivanvoodi ühele. Uus. Tel 5591 0068.
Võru sektsioon (osaliselt, korras), Trümmo-peegel, laelamp,
köögilaud. Kokkuleppel, odavalt. Tel 5559 7784.

PAKUN TÖÖD
AS Finak (Maramaal) pakub tööd
tislerile (uste valmistamine).
Info tel 730 3465 või saata CV
ira@finak.ee.
Eripuhastustööde puhastusteenindajale, töö on graafiku
alusel. Lisainfo tel 5823 0411.

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

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

Pressin õuntest mahla.
Tel 552 0699.
Plaatimistööd - kiired ja suurte
kogemustega plaatijad!
Tel 5900 0101, info@regmar.ee,
www.regmar.ee.

RIIDED
Anne 51 kpl Stiil: riided Iirimaalt, spordiriided, naiste suured nr ja palju uut ja huvitavat.
Jõe butiigis naiste kasutatud
joped, mantlid, kleidid, saapad
jpm. Soola 10 (avaturg), E-P 9-17.
Jõe butiigis suur valik meeste
kasutatud dressi- ja teksapükse, jopesid, jalanõusid. Soola 10

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

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

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

Soovin osta IZ 56 mootorratast varuosadeks. Я покупаю
мотоцикла ИЖ 56 для запчасти.
Tel 5593 8361.
Sõidukite, kaubikute, veokite
keretööd. Keredetailid.
Tel 504 0334,
allroads.allroads@gmail.com.

TEENUSED

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

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

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

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

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

Laon puid riita (2 €/ruum).
Tel 527 1226.
Majavammi ja hallituse tõrjetööd ning sellega kaasnevad
ehitustööd. Tel 5662 9559,
info@niiskusabi.ee.

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

Pensionärile müüja-valvuriks
autoparklasse. Tel 5354 1882.

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

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

511 6923 • aurel.ee/buss

Pakume tööd puhastusteenindajatele Tartu linnas, tööaeg E-R
17.00-22.00. Info tel 507 3310.

Professionaalne kolimisteenus.
Seifide, pianiinode, klaverite
transport. Rahvusvaheline
kolimine, mööbli paigaldus/
utiliseerimine. Tel 5666 9091,
rain@adduco.ee.
Raamatupidamine. Tel 525 2862,
kobruleht@kobruleht.ee.

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

Autoremont, autoelektrik
Tartus. Tel 5853 3080.

Ostan kiirmüügi ja metalliks
autosid. Tel 5346 5115.

Pottsepatööd. Tel 507 9037.

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

Pressin õunamahla Lohkvas
(0,30 €/l). Tel 5621 3473.

MÜÜK
Jalgratta lastetool raamitorule
(kasut, lapse kaal kuni 22 kg,
roosa). Tel 5656 0369.
Soodsalt täiesti uus Tartumaa
rahvariide seelik, vöö, teisi
esemeid. Tel 5397 5727.
Väga laias valikus raamatuid
(al 1879) ja postmarke (18501940). Tel 5385 2304,
aulis.fischer@gmail.com.
Pesumasinad UPO ja Brandt
varuosadeks (rikkis, vähe kasut).
Tel 5397 4675.
Valmisfirmade müük Eestis ja
Soomes. Tel 5662 3626.

OST

Kasutatud ja uued raamatud.
Tel 503 3719.

Soodne fekaalivedu.
Tel 5382 8791.

Ostan Tarbeklaasi toodangut.
Paku ka vanemat kristalli ja
portselani. Tel 5893 8528.

Torutööd, vannitubade remont, kaevude puhastus.
Tel 5813 5496.

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

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

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.

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

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

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

Ülemnõukogu, eesrindlase ja
koolimärgid ning kõik EW ja
tsaariaegsed märgid.
Tel 5649 5292.
Uus vann vanasse vanni, garantii 3 a. Lisainfo tel 503 1943,
www.vannvannis.ee.

VABA AEG
Ansambel Bailamos sisustab
teie peoõhtu. Tel 5599 5511.
Kutsun korvpallitreeningutele
seeniore (1961 ja varem sündinud mehed). Tel 5385 2304,
aulis.fischer@gmail.com.

Autobussiteenused, küsi hinnapakkumist. Tel 5373 8770,
5770 2550, www.noobelreisid.eu.

Pakkuda talu talvekartulit,
punapeeti, kõrvitsat. Kohaletoomisega. Tel 5370 8010.

TUTVUS

Hõbedast esemed. Kokkuostudest kuni kaks korda parem hind!
Raha kohe kätte! Tel 5649 5292.

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

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

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

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

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

Veoteenus 7 päeva nädalas.
Liiv, kruus, killustik, muld.
Superhinnaga eestiveod.ee,
tel 511 9991.

Pakun raamatupidamisteenust
väikeettevõtetele.
Tel 5699 8032.

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

Kõhutants algajatele. Tel
5345 1357, www.raihana.eu.
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.

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

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

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

SUUR LEHT
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REKLAAM

Neljapäev, 24. september 2015

8. oktoober

reklaam:

malle@tartuekspress.ee
521 3038
kaupo@tartuekspress.ee
trükiarv 42000, kanne Tartu ja Elva postkastidesse 511 6923
reklaamitarvidusest teata 6. oktoobri õhtuks

Kui leht 8. oktoobril sinu postkasti ei jõua, palun teata info@tartuekspress.ee või 730 4455

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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