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Künnivaod kesklinnas
PEATSELT KADUMAS
Kesse tarkpea on sügiskünniks valinud Riia tänava? Miski põllumeeste
kättemaksuaktsioon
või? Ärge te seal lehes
kirjutage, kus tänavas
on remont ja sulgemine
– lihtsam oleks trükkida
kaardike nende paari
lõiguga, kus veel sõiduautoga üldse liikuda
kannatab.
Nii kõlab üks muhedamaid
toimetuseni jõudnud nurinaid. Viimastel nädalatel on
nende hulk, kes pideva tee-ehituse tõttu hädakisa tõstavad
aga kasvanud kordades. Otsustavaks piisaks kannatusekarika ülevoolamisel sai
ilmselt Riia tänav, kus asfalt
freesiti juppidena üles juba nädalaid varem, ent lubatud uut
ja siledamat teekatet pole linna
liiklusaordil siiani.
„Sel nädalavahetusel tuleb
olukorrale leevendust,“ lubas
linna teedeteenistuse juhataja
Urmas Mets kerge ohke saatel. „Nädalavahetusega saavad
asfaldi alla nii Riia tänav kui
ka Aardla-Raudtee ringristmik.“

Sõit Riia tänaval on konarlik ja aeganõudev, ummikud on igapäevased. 

Pargi tänavast kolib ehitaja tehnikat
minema, liiklus avatakse esmaspäeval.

Defitsiitne asfalt
Kui ringi ehitajale Aardlas
andis linn objektiivseid asjaolusid arvestades – tuli teha
lisatöid purunenud kaabli lappimise näol ja ootamatusi oli
teisigi – kuu võrra ajapikendust, siis Riia tänavas otseselt
graafikud lõhki jooksnud polegi.
„Ehitaja käis just meie juures pikemal jutuajamisel. Meie
soov on, et ühe raksuga saaks
oma maa-alused tööd ära teha
nii gaasi-, side- kui veefirmad.
See võtab paratamatult aega.
Kui miskit nuriseda, siis ehk
selle kallal, kas freesimistöödega pidi nii varakult alustama. Samas on ehitajal selleks
võimalus vaid piiratud perioo-

dil nädalalõpus ja õhtuti, seega
polegi palju valikuid,“ möönis
Mets.
Teine aspekt, mis mitmel
pool tee-ehituses tähtaegu
paigast nihutab, on krooniline asfaldipuudus. Metsa sõnul
on ta ise kõik lähipiirkonna
asfalditehased läbi helistanud
– tõepoolest, maanteeameti
hiigelobjektid on ressursid pea
täielikult endale kahmanud.
„Huvitava kokkusattumusena
on meie hankeid järjest võitnud ehitajad, kel endil asfalditehast pole. Nad sõltuvad
paratamatult teistest. Samas
tartlasena peaks head meelt
tundma, kui sellises koguses

uut asfaldi siiakanti maha laotatakse.“
Esmaspäevast avatakse üle
aasta kestnud renoveerimise järel ka Pargi tänav. Ehitus
on seal praeguseks küll juba
lõppenud, ent vuugid vajavad
kuivamisaega. Korra, suviste
rattaürituste ajal, juba tehti
see viga, et lasti autod korraks
peale ning osa vuukimistöid
tuli seejärel uuesti teha.
Suurematest töödest ollakse
lõpusirgele jõudmas veel Soola
tänaval. Paigaldamist ootavad
seal Kalevi-Soola ristmiku
foorid, mis peaks paika saama
hiljemalt ülejärgmisel nädalal.
Ülikooli tänava kaevetööd

liiguvad tasapisi raekoja suunas. Enne uue hotellini jõudmist läheb olukord nii kitsaks,
et liiklus tuleb ajutiselt sulgeda. Kuna see täpselt juhtub,
Mets ennustada ei soovi. Küll
loodab ta, et sealgi saab teekatte taastada kuuma asfaldiga
ehk enne talvekülmade saabumist.
Sarnase tärminiga peab
arvestama Tamme puiestee
ehitaja, keda alles otsitakse.
Lõigus Raudtee ja Pirni tänava
vahel tuleb peale uue asfaltkatte rajada ka korralikud kõnniteed. Raha selleks tööks alles
küsitakse teisest lisaeelarvest.

Inimene esikohal
Plaaniväliselt ootavad äärekivid silumist ka Tähe tänaval Sõbra ning Vaba ristmikel.
Karlova elanike soovile vastu
tulles joonistas linn neisse paigusse hiljuti ohtralt sebrasid
ja paigaldas ajutised liiklusmärgid, ent et kõik korrektne
saaks, tuleb veel kõvasti nokitseda.
„Kergliiklusteed ja jalakäijad on prioriteet, autojuhtidel
tuleb teha järeleandmisi,“ põh-

RASMUS REKAND

jendas muudatusi liikluskorralduses Mets. Tuues näitena
esile veel töös olevad kergteed
Suur kaares, Turu tänava ääres Kuusakoskist vanglani,
Hipodroomi tänaval ning
Kreutzwaldi jooksurada.
Küsimusele, kas tänavune
on ehitusmahu poolest rekordaasta, Mets ühest vastust ei anna. Sest pole lihtsalt mõõtnud. Aga töötempo
osakonnas olla küll äärmuslik. „Keskmiselt iga tööpäeva
kohta läheb üks hange välja.
Paralleelselt projekteerime
juba järgmise aasta suuri objekte, näiteks raudtee kergliikluse viadukti. Jooksvad
tööd takkaotsa.“
Kuidas kolme tule vahel –
piike lendab nii linlastelt, ehitajatelt kui poliitikutelt – vastu
pidada? „Minul on, ja loodan,
et ka kolleegidel, põnev töötada sellisel kiirel arenguperioodil, tugevas muutuste tuules,
mis on selgelt kaldu kergliiklejate ehk inimeste suunas. Olen
uhke, meil on hea meeskond.
Ootaks ka kodanikelt mõistvust,“ resümeeris Mets.
RASMUS REKAND

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

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
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Miinimumpalga eest
saab kaks „idiooti“
Öist rattasõitu nautinud
spordimehe karm kogemus peaks manitsema
kõiki vabamat keelekasutust nautivaid indiviide
seadusesilma juuresolekul end vaos hoidma,
sest teisiti toimides võib
juhtuda, et tuleb tublisti nii kukrut kui südant
kergendada.

Poe tänava pingil leidis kaks aastat tagasi
oma otsa üks viimase aja koletuma tapatöö ohvreid. Suure ebaõigluse all kannatas
enda hinnangul ka vabakutseline fotograaf Reio Laurits. 
KAUR PAVES

Kargel juunikuu ööl jalgrattaga Hiinalinna piiril paiknevasse Kõverasse Kioskisse
(endine Kuldvasikas) tuisanud
Reio Laurits ei osanud aimatagi, et süütu avantüür tema
jaoks teises linna otsas politseijaoskonnas lõppeb. „Jah, üks
tuli ei põlenud, aga olin kaine
ja viisakas,“ kinnitas kõnniteel
vuranud mees.

Saatuslik laadimine
Mittekorras sõiduriist haaras patrullpolitseinike Rainer
Peetsmanni ja Allan Ploomi
tähelepanu, kes Lauritsa joovet kontrollida soovisid. „Selle
peale küsis ta minult, kas ma
olen hull,“ märkis Peetsmann
seletuskirjas.
Edasi ei jätkunud koostöö
just helgemates toonides, kui
Laurits nimepäringu peale end
Nipi Tiriks nimetas. Ja mis kõige hullem: joobnukspidamise
pärast solvunud mehepoja huulilt tuli ka sõna, mispeale ta autosse veeti ning võimuesindaja
solvamise paragrahvi alusel
trahvikviitungiga kostitati.
„Väitsid, et ma olen purjus,
kuna kohe ei kuulnud ega reageerinud. Selle peale ma selleks,
et ennast maha laadida, ütlesin omaette tõesti „idioodid“,“
meenutas Laurits saatuslikke
sekundeid ise. „Ma ei tea, miks
nad arvasid, et see kohe nende
pihta oli. Ma ei öelnud ju, et
sina või sina oled idioot.“
Karistus osutus sedavõrd
karmiks, et võttis ka paljunäinud endisel meedikul põlvist

LAUSEGA
rasema tuhmi ja masendava
ilmega saali elama,“ tutvustas
jaama uue operaatori T grupp
AS juht Ingmar Roos.

Märja unenägu
Pühapäeva varahommikul
kutsuti päästjad Tähtvere valda Märja alevikku, kus
autos maganud mees oli
vajunud istmete vahele ning
ei saanud sealt enam välja.
Päästjad liigutasid veidi istet
ning said magaja autost ühes
tükis kätte.

Elva elavamaks
Tartu kõrgema kunstikooli
skulptuuriosakond korraldab
koostöös maaülikooli maastikuarhitektuuri üliõpilaste
ja Elva linnaga töötoa, mille teemaks on linna avaliku
ruumi elavdamine. Ideede
tutvustamine toimub reedel
kell 16 Elva matkakeskuses.

17

meetrit on miinimumkõrgus selle aasta jõulukuusele.
Kuni 100 kilomeetri raadiuses linnast võib kuuske pakkuda 18. oktoobrini linnamajanduse osakonnale telefonil
736 1270 või aadressil Lmo@
raad.tartu.ee.

Toomkirik remonti
Tänasest algavad TÜ muuseumis üle poole aasta kestvad remonttööd, mille ajal
on ajalooline toomkirik külastajatele suletud.

Absurdne festival

nõrgaks. „Kaks sotti sain,“ selgitas hämmeldunud Laurits,
kes otsuse jalamaid kohtus
vaidlustas. „Vabandasin kohe,
aga ometi öeldakse mulle, et
kergendavaid asjaolusid ei ole.“
Laurits ei eitagi väljendi
pruukimist, leiab aga, et selle konkreetse isiku solvanguks pidamine on liig mis liig.
„Probleem oli just Peetsmanniga, noorem mees Ploom ei
teinud sellest väljagi. Järelikult
noorte seas seda ei võetagi solvanguna, lihtsalt kõnekeelne
väljend,“ arvas Laurits. „Võisin
seda ju ka iseendale öelda selle
eest, et üldse sellisesse veidrasse situatsiooni sattusin.“
Paraku kinnitavad mõlemad
seadusesilmad protokollis, et
koletu sõnakasutus just nende
suunas kõlas.
Peetsmann rääkis, et tema
23 tööaasta jooksul oli see üks
kummalisemaid juhtumeid.
„Öelnuks ta oma nime, saanuks isiku tuvastada, andnuks
ratta kohta soovitused ja kõik
võinuks oma teed või tööd
jätkata. Mees seisis nagu tummahammas. Väga üksikud sõnad tulid üliharva,“ lausus ta.
„Teda oli võimatu sinnapaika

niisama maha jätta. Ei saanud
aru, kas ta on täiesti adekvaatne ja saab ise hakkama.“

Pole süljetops
Söakas noorhärra ei jätnud
asja siiski niisama, vaid otsustas väärteoprotokolli vaidlustada. Samas võinuks ta hiljutise karistusseadustiku reformi
eest hoopis tänulik olla, sest
varem sai võimuesindaja või
avalikku korda kaitsva muu
isiku laimamise või solvamise
eest karistada kriminaalkorras
rahatrahvi või kuni kaheaastase vangistusega.
Laurits selgitas kohtule, et pidas politsei käitumist algul naljaga pooleks provokatsiooniks,
hiljem aga kartis juba tõsiselt
oma elu ja turvalisuse pärast,
mistap ei öelnud oma nime ega
muud. Ka idioot öelnud ta omaette pobinal, pigem enda kohta.
Vabandnud ta juba toona, kui
aru sai, et politsei mõistnud ta
sõnakasutust valesti
Asjaosalise politseiniku sõnul pole soorituses mitte midagi ebatavalist: pärast vallatu suuvärgi kvalifitseerimist
väärteoks saab teemakohaseid
protokolle paar korda kuus ikka

välja kirjutatud, kui keegi teda
ikka otsesõnu pimedamatesse
õõnsustesse saadab või muul
moel sõimab. „Asi pole üldse
ainult mundris. Solvamine ei
peaks olema meie suhtluses
lubatud osa. Teeme oma tööd,
mitte pole kellelegi väljaelamiseks või verbaalseks süljetopsiks,“ sõnas Peetsmann.
Siiski otsustas kohtunik
Madis Kägu seekord murtud
noormehele halastada ja vastavalt „ilmnenud arusaamatusmomendile“ ning „ametlikule
vabandusele“ lõpetada menetlus otstarbekuse kaalutlusel ja
tühistada nii ka politsei otsus
väärteomenetluse asjus. Näemegi nii sobivalt käimaolevale
õigusnädalale, et kohus pole
sugugi vaid koht, kus riigialamaid karistatakse, vaid seal
tõepoolest jagataksegi õigust.
Näiteks ka õigust üksteist valesti mõista.
Loodetavasti toimib Lauritsa ja riigi teineteisemõistmine
edaspidi sujuvamalt. Ehk nagu
resümeeris Kägu oma lõpulauses: „Soovin teile siit paremaid
aegu!“
KAUR PAVES
RASMUS REKAND

Vehkleja muuseumis

Pöördumatult, nagu pärast
suve tuleb sügis, naaseb 8.10. oktoobril rahvusvaheline
tudengiteatrite absurdifestival A-festival, mida juba neljandat aastat veab eest Tartu
Üliõpilasteater. See on harukordne võimalus näha Taaralinnas eripalgelisi lavastusi,
mida iseloomustab katsetav
ja piire otsiv teatrikeel.

1. oktoobri õhtu spordimuuseumis on vehklejate päralt
– kell 17.30 tutvustakse näitust „Maarjamaa musketärid“, pool tundi hiljem linastub muuseumi suures saalis
film „Vehkleja“, kohal on ka
produtsent Ivo Feldt. Eripääsme hinnaks vaid 1 euro.

Õdusam oodata

Finantshiidude
ühisvaatamine

Tartu bussijaam on viimastel nädalatel läbinud suured
muutused, mille käigus vahetati välja kogu mööbel ja
uuendati infosüsteeme. „Ootesaal sai reisijatele Tallinna
bussijaamast tuttava oranži
värvilahenduse, mis pani va-

Täna-homme vaadatakse
TÜ majandusteaduskonna
suures saalis ekraanilt ühiselt Põhjamaade suurimat
ärifoorumit „Nordic Business
Forum“, kus teiste seas astub
üles USA föderaalreservi pikaaegne juht Ben Bernanke.

SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

ÄÄRMUSLASTE TULEVÄRK: Geriljaturunduse korras
linna, sealhulgas pildiloleva Struwe tänava kortermaja plakateid täis kleepinud tsirkusekorraldajad
pakuvad lisaks nööri mööda jalutajatele ja seebi
mullidele karmimaidki atraktsioone. 
KAUR PAVES
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3.10 kell 18 Tartu Elleri Muusikakool, Tubina saal
4.10 kell 18 Kultuurikatel, Tallinn
Esiettekanded! Mirjam Tally / Ülo Krigul / Kaija Saariaho
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Palametsa
pajatused

Etenduses lööb kaasa veerandsada verinoort balletiartisti. 

JURI SEREDENKO

348.

Teatri Kodus
sünnib ime
Teatri Kodus etenduva
„Inetu pardipoja“ toovad
kõige pisemate balletisõprade ette nende
eakaaslased teatri- ja
balletikoolist.
„Inetu pardipoeg“ on lugu
sellest, kuidas ühest munast
koorub partide perre poeg,
kes erineb kõigist ülejäänutest – ta on suur ja inetu, aga
ühel ilusal päeval saab temast
täiesti ootamatult kaunis luik.
1980. aastast saadik Vanemuises töötanud lavastaja-koreograaf Jelena Karpova sõnul on
ta üsna täpselt järginud kuulsa Hans Christian Anderseni
muinasjutu süžeed.

Aastaid pedagoogiks
Lavastuses näeme Vanemuise tantsu- ja balletikooli
õpilasi, kelle tase on Karpova
sõnul suurepärane. Sel hooajal
teevad nad kaasa ka ballettides
„Pähklipureja“ ja „Lumekuninganna“, ooperilavastustes
„Carmen“ ja „Aida“ ning operetiõhtul „Õhtu Kálmániga“.
Veerand sajandit balletisolisti rolli täitnud, ent 2005.
aastast repetiitori ametisse
astunud Karpova tunnistas, et
lavastajaks-koreograafiks on
ta endiselt „mitteametlikult“.
„Samas on lavastusi tehtud pä-

ris mitu. Anti proovida ja olen
selle eest tänulik,“ rääkis ta.
„Esimesed sammud olidki seotud teatri balletikooliga.“
Lastega tegelemisel tuleb
kahtlemata kasuks aastaid
tehtud pedagoogitöö. „Peaaegu kohe, kui Vanemuisesse
tulin, pakuti pedagoogikohta balletikoolis, mis tol ajal
oli stuudio. Proovisin ka neid
samme,“ meenutas ta. „Olin
balleti-, klassikalise tantsu,
karaktertantsu ja natuke isegi
ajaloolise tantsu õpetaja. Kui
õpetad, siis õpid ka.“
Ehkki libretos on püütud
võimalikult Anderseni lähedale jääda, leidub siiski üks
oluline muutus tegelaskonnas.
„Seal oli kalkun, mina panin
kuke,“ tunnistas Karpova.
„Muusikat valisin ka minna,
seda oli laste jaoks teha küllaltki raske. Eelmistes lavastustes,
„Lumekuningannas“ ja „Tulipunases lillekeses“, haakus
muusika kuidagi lihtsalt. Aga
selle muinasjutu puhul raskendas võib-olla just see, et tegemist on loomadega.“
Põhiliselt lähtub Karpova
muusikas Camille Saint-Saënsi loomingust. „Töö käigus
loobusin küll kogu „Loomade
karnevali“ muusikast, jättes
alles ainult akvaariumimuusika,“ tõdes Karpova. „Aga tal

on väga ilus muusika, proovisin korrigeerida seda tegelaste
järgi. Väga palju kasutan ka
Jacques Offenbachi balletti
„Liblikas“„.

Multikatega harjunud
Ühelt poolt peaks ballett
Karpova sõnul lastele sobima,
sest žanri keel on väga selge:
kui ei räägita, siis kehakeelest
saab iga inimene aru. „Aga tänapäeva lapsed on harjunud
multikate, filmide ja mängudega. Küllaltki raske on teha
nii, et nad sisust ikka aru ka
saaksid,“ märkis lavastaja.
„Lapsed tahavad näha liikuvaid pilte.“
Tunniajast etendust soovitas
Karpova siiski eeskätt nendele,
kes natuke kauem paigal püsida suudavad. „Muusika läheb
lõpupoole kuulamisele aina
raskemaks, kui väike pardipoeg luigeks kasvab,“ selgitas
ta. „Kogu etendus areneb, ka
muusika poolest.“
Etendusele tulles paluvad
teatri esindajad kõigil kaasa
võtta vahetusjalanõud. Teatri Kodus kehtib täishinnaga
pääse kõigile vaatajatele, ka
sülelastele. Enne etenduse algust on teatripiletiga võimalus
külastada teatrinukkude muuseumi.
KAUR PAVES
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Kaasajad pelgavad pooleli jäävat
tööd ja omavalitsuse viilimist
Uuel nädalal avatava
kaasava eelarve hääletuse kandidaatide seas
kõiguvad seisukohad
rahastamisotsuse kohta
seinast seina.

Mullu jagas kaasava eelarve
võitu äärekivide madalamaks
lihvimise projekt. 
TARTU LV

kõnniteed korda, LED lambid
linna või äärekivid madalaks.
Samuti peaks kogu investeering
olema võimalik antud summa
eest lõpuni viia. „Ei tohiks aktsepteerida mingi suurema projekti osa, nagu multifunktsionaalse halli eskiisprojekt,“ lisas
ta. „Seal on see oht, et asi jääbki
selle esimese osa teostamise järel seisma, kuna ei leita edasist
finantseeringut ning seetõttu
on ka eelneva osa rahastamine
mahavisatud raha.“

Keskmised koju tulevad

mõistlik, noored on hakkamist täis ja nende argumendid
olid väga veenvad. Tänapäeval
on noorte õues viibimist ja
omavahelist otsesuhtlust soodustavad arendused kulla hinnaga. Õpiks ehk isegi vanast
peast rulatamise selgeks, kui
selline park ehitataks,“ lisas
ta. „Laste mänguväljakuid on
juba omajagu, vahepeal võiks
olla noorte kord.“
Paraku näevad osavõtjad

meister ja margarita
Dramaatilis-tantsuline tõlgenDus m.bulgakovi romaanist
Lavastajad Katrin Pärn — janeK savoLainen
Mängivad vaneMuise draaManäitLejad ja baLLetitruPP
5 etendust hooajaL!
7.10, 16.10, 13.11, 29.11, 9.12 vaneMuise väiKeses Majas

kogu protsessis ka ohte.“Linnal
on tegelikult igal aastal raha
ette nähtud ka välispordirajatiste ja mänguväljakute renoveerimiseks, kuigi väiksem
summa,“ selgitas Astover. „Ma
kardan, et minu ettepaneku valituks osutumisel võib linn oma
tavalise summa „üle lasta“.“
Kaare sõnas, et võiduidee näol
peaks tegu olema mingi kindla
konkreetse objektiga, mitte laialivalguva abstraktse ideega nagu

Seppälä Tartus: Lõunakeskuses ja Tasku keskuses

propageeriv Natali nime taha
peituv kodanik tõi välja, et
enamik ideid on seotud meelelahutusega. „Ei taha öelda, et
meelelahutus ja vaba aja sisustamine pole oluline, kuid minu
jaoks esmatähtis on jalakäijate
Iga valija saab toetada ja jalgratturite ohutu liiklemikuni kolme ideed, millest ne,“ sõnas ta.
Kaupo Lang, kes ise esitas
140 000-eurose eelarve piires
läheb mulluse eeskujul käiku Puidu tänava raudteeülekäigu
tõenäoliselt kaks. Millist kon- idee, tõi välja kaks ettepanekurenti aga näeksid enda kõrval kut. „LED-lambid ja uus skarahapaja juures asjaosalised ise? te-park, et tänavad oleks kas
või natuke rohkem valgustatud ja noortel oleks tegevust,
Arvuti tagant välja
Ise välijõusaale renoveeri- et mitte lihtsalt arvuti taga isda sooviv Ats Astover märkis, tuda,“ selgitas ta. Dendropargi
et kui ta peaks midagi veel spordiradade eestvedaja Ain
Kaare aga nägi
potent sia a l i
Ei tohiks aktsepteerida mingi
Tartu Marasuurema projekti osa, nagu multi- toni monufunktsionaalse halli eskiisprojekt. mendis, suurejoonelist
valima, siis oleks see Lembit Arena Tartut plaaniv SA Tartu
ja Egle Kalevi Tartu Ratsa- Korvpallikool avalike asutuste
kooli tallihoone katusekatte ligipääsetavuse parandamises.
rekonstrueerimine. „Puhtalt
põhjusel, et ma tean, kuidas Jääb lõpetamata?
neile siin aastajagu alaliidu
Sõpruse silla alla rulaparki
poolt kaikaid kodaratesse loo- rajada soovivatele noortele lubiti ning kuna mu enda laps bas pöialt hoida ka Liisa-Lota
seal trennis käib,“ tunnistas ta. Kaivo, ujuva supelmaja mõtte
Pallase puiestee kõnniteid autor. „Idee on väga hea, hind

Tartu Korvpallikool, mille
pihta ilmselt viimane kriitikanool lendas, soovitas omalt
poolt ühispöördumise teel,
et tegelikult võiks rahvahääletusele pääseda ja rahastuse
saada rohkem ideid ning kaasava eelarve protsent olla linna eelarvest vähemalt 3–5%.
„Saame aru, et linnavalitsusel
on keeruline kõiki ideid turundada, kuid senine lõppvooru
pääsemise süsteem tuleks läbi
kaaluda,“ seisis seal. „Praegu
on loodud situatsioon, kus samas kategoorias konkureerivad ideed hääletavad üksteise
vastu ja poolt lisaks ekspertide
häältele. Sel moel saavad lõpp-

hääletusele pigem ideed, mis
on neutraalsed ja ei ohusta potentsiaalseid võitjad.“
Kaivo hinnangul võiks kaasav eelarve toetada pigem
värskeid, linnale olulist lisandväärtust andvaid arendusi, mis
suurt lisakulu ei too, aga isetasuvad ka ei ole.
„Näiteks tavapärast teede ja
tarade ehitamist ei peaks kaasava eelarve raames rahastama, sest seda tööd tuleb linnal
nagunii pidevalt teha,“ märkis
ta. „Samuti ei peaks toetama
projekte, mis võiksid olla tasuvad ka äriprojektina.“
Viidati ka puudulikule kommunikatsioonile – pääses ju
eelmisel aastal kahe parema
sekka lausa 360 häälega. „Selleks peaks linn tegema kõvasti
teavitustööd – eelmiste hääletuste põhjal ei saa kindlasti
väita, et nii väike valijate hulk
esindab kõigi tartlaste arvamust,“ resümeeris Astover.
Täpsem ülevaade kahest tosinast ideest, mille seast kõik
tartlased, kel vanust üle 16,
oma lemmiku võivad leida,
ilmub järgmises, enamikku
Tartu ja Elva postkastidesse
maanduvas Tartu Ekspressis.

KÕIK MEESTE TOOTED

KAUR PAVES

VÕTA 3 MAKSA 2
SOODSAIM TOODE KAUBA PEALE

ÜHESKOO
Ostes me S OSTLEMA!
este toote
,
saad mist
ahes naist
e tootelt

-30%

Pakkumin
e kehtib s
e
11.10. Pakk lle kupongiga kun
i
umist ei s
kombinee
aa
rida teiste
pakkumis
tega.
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Uuno Kivilinnast

Kustunud armuküünla säravast
leegist ja lukustatud peldikuuksest
Tundub, et lubatud pulmadest siiski asja ei saa.
Elasin küll tükk aega ühe
vana sõbranna pool, kelle ma
kaks aastat tagasi Raadi jaaniõhtul purjus peaga maha jätsin. Siis ta ei joonud. Selle aasta jaaniöö möödus aga tema
pool, kuna ma ei leidnud kedagi, kellega jaanitulele minna. Tema helistas ise mulle, et
tema tulla ei jaksa ja et tulgu
ma tema poole.

Gladioolid koduõuelt
Kuna meil olid mõlemal
augustis sünnipäevad, siis sai
neid omajagu tähistatud. Tal
käis Rahu tänaval korteriuks

halvasti kinni ja kui selle siis
jõuga kinni lõin, läks lukk katki. Panin uue.
Tema toas lendas palju kärbseid, kes mulle väga ei meeldi.
Minu kodus pole ühtegi. Küsisin talt lausa, kuhu kappi
tal laip peidetud on. Peaaegu
oleksin kärbseid jahtides aknagi puruks löönud. Saepuruplaadist kapiukse lõingi
sodiks, sest tasakesi lüüa
mina ei oska. Aga lubasin sellegi ära parandada, olen ju kuldsete kätega mees.
Kuna raha nap
pis, daamile aga
üllatust teha soovisin, noppisin tema

enda maja eest lillepeenrast kolm gladiooli, millega
hiljem lolli
peaga va-

hele jäin. Üks naabrimutt vist
kahtlustas mind ja leidis
ettekäände, et meie tuppa tulla. Kisa oli palju,
kui ta lilli laual nägi.
Ütlesin siis, et annan need tagasi, ja
viskasin lahtisest
aknast välja. No
ma olen Joosep
Toots, pole midagi
teha.

McGyveri
mõistus
Sõbranna elab nõukaaegses ühiselamus,
kus on üks sitamaja terve
korruse peale. Alati, kui suures
kusehädas sinna läksin, oli uks

lukus. Ma ei saa küll aru, miks
seda rõõmu mulle nii keelati,
alati olen vee peale tõmmanud. Olen kuldsete kätega
mees ja toppisin lukuaugu tikke täis. Niipea seda enam keegi
lukku ei pane.
Sõbrannast aga hakkas vahepeal krooniline alkohoolik
saama. Ta ei jõudnud enam
tualettigi minna ja kuses selleks
tarbeks valmis pandud pangest
mööda, vaiba täis. Tõstsin vaiba õue kuivama, sealt aga pandi
see pihta. Eks pean talle nüüd
uue vaiba ostma.
Kui proua joomist maha jätta ei suuda, siis tema poole ma
enam ei lähe. Mulle joodikud
ei meeldi.

Kui soovid kindlat töökohta pidevalt laienevas
ettevõttes, siis tule tööle Maximasse!

Tartu Maxima X/XX
kauplused kutsuvad tööle
- KASSAPIDAJA-MÜÜJAID
- LETITEENINDAJAID
- SAALITÖÖTAJAID
Ettevõte garanteerib:
- stabiilse palga
- tasuta lõunasöögid
- erinevad motivatsioonipaketid
- tööalase tasuta koolituse
Täitke tööotsija ankeet meie kodulehel: WWW.MAXIMA.EE
Saatke CV: PERSONAL@MAXIMA.EE. Tel 602 3116.

SUUR LEHT

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
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KINO

ANEKDOODID
„Mutt on kõige kasulikum
loom,“ räägib üks sõber teisele.
„Miks?“
„Kui ta sureb, pole teda vaja
matta.“
***
Kaks talunikku omavahel:
„Huvitav, kuidas mutid teavad,
kuhu nad kaevama peavad?“
„Neil on hea kuulmine – kuulevad, kus porgand kasvab.“
„Aga mis hea pärast neil seda
porgandit vaja on?“
„Noh, porgand on nägemisele
kasulik.“
***
Kaks sportlast teevad pargis
soojendusjooksu. Äkki ütleb üks
teisele:
„Vaata, surnud tuvi!“
„Kus?“ küsib teine ja vaatab
üles.
***
Sportlane satub haiglasse ja
küsib õelt, kes teda kraadib:
„Kui palju mul palavikku on?“
„40,1.“

SUDOKU

„Ja kui palju on maailmarekord?“
***
Stepis istub higine ja väsinud
leitnant. Soomustransportööriga sõidab ligi polkovnik. Leitnant
kargab püsti ja kannab ette:
„Üksiku tankikorpuse komandör leitnant Ivanov.“
„Mis kuradi üksik tankikorpus?“ imestab polkovnik. „Esimest korda kuulen sellisest.“
„Aga kuidas seda siis teisiti nimetada, seltsimees polkovnik,
kui tankil pole enam torni ega
roomikuid, ja jäänud on ainult
korpus?“
***
Üks mees teisele:
„Mu naine on veendunud, et
toortoit on tervisele kõige kasulikum. Me sööme kodus kogu
aeg värsket kapsast, porgandit,
kaalikat...“
„Jah, ega minu naine ka suuremat keeta viitsi,“ arvab teine.
***

Vestlevad kaks psühhiaatrit:
„Mul on praegu käsil üks väga
kasulik isiksuse lõhenemise juhtum?“
„Kuidas kasulik?“
„Noh, mul õnnestus kõiki neid
erinevaid isiksusi veenda, et nad
mulle ravimise eest maksaksid
***
Mees tellib restoranis biifsteegi munaga. Äkki hakkab biifsteek
inimkeeles rääkima:
„Ära söö mind, kulla mees, ma
võin sulle kasulik olla!“
Mees mõtleb veidi ja otsustabki biifsteeki mitte süüa, sööb
ainult muna. Biifsteek ohkab selle peale ja ütleb kurva häälega:
„Söö siis juba mindki ära! Kellele ma sellisena enam vajalik
olen...“
***
Koolimaja seinal ripub silt:
„Lapsed! Ärge puudutage
elektrijuhtmeid märgade kätega!
Sellest hakkavad juhtmed roostetama ja lähevad katki!“

CINAMON
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
3.–4.10 kell 11.15 Muun, kuu
valvur
2.–6.10 kell 12; 7.–8.10 kell
11.45 Programm
8.10 kell 13 Roukli
3.–4.10 kell 10.45, 12.45
Pahupidi
2.–6., 8.10 kell 15.30, 18.30,
21.45; 7.10 kell 14, 16.45, 19.30
Marslane
2.–4.10 kell 11.30, 13.30,
14.45; 5.–6.10 kell 11.30,
13.30, 16; 7.10 kell 11, 13, 15;
8.10 kell 11.30, 13.30, 16.30
Oihhh! Noa laev on läinud
2.–6.10 kell 19, 22; 7.10 kell
18.50, 22.15; 8.10 kell 19,
22.20 Must missa
2.–6.10 kell 14.30, 20, 22.30;
7.10 kell 13.45, 19.15, 21.45;
8.10 kell 17.15, 22.30 Everest
2., 5.–7.10 kell 14.45; 4.–5.10
kell 11, 16.30; 8.10 kell 12,
14.15 Viplala
2.10 kell 12.45; 5.–6.10 kell
11.45, 17.50; 7.10 kell 12.15;
8.10 kell 18.15 Õpetusi kosmoselaeva ehituseks
2., 5.–6.10 kell 13, 15.15,
22.15; 3.–4.05 kell 13, 19.45,
22.15; 7.10 kell 12.45, 15.15,
22.30; 8.10 kell 15.15, 22.15
Pääsu pole

RISTSÕNA

Marslane

2.–6., 8.10 kell 13.10; 7.10 kell
12 Moest väljas
2., 5.–6.10 kell 16.15, 19.45;
3.–4.10 kell 14.10, 17.20; 7.10
kell 16.30, 17.30, 20; 8.10 kell
16.15, 19.40 Eakas algaja
2.–4.10 kell 16.40, 19.15;
5.–6.10 kell 13.20; 7.10 kell
17.05, 22; 8.10 kell 14, 19.50
Labürindijooksja: Põlenu
katsed
2., 8.10 kell 17.45; 3.–4.10 kell
15.15; 5.–6.10 kell 15.15; 7.10
kell 19.45 Teistega voodis
2.–6.10 kell 17.05, 21.30; 7.10
kell 16.15, 21.15; 8.10 kell
14.30, 21.30 Straight Outta
Compton
8.10 kell 20 Esilinastus: Kõnd

KONTSERT
GENIALISTIDE KLUBI
2.10 kell 23.30 Vennaskond

JAANI KIRIK

TARTU ÜLIKOOLI AULA

2.10 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund,
esineb Hains Tooming (viiul)

2.10 kell 16 VI rahvusvaheline
autorilaulu festival Lehesaju
muusika 2015

LINNAMUUSEUM

VANEMUISE
KONTSERDIMAJA

2.10 kell 18 Vene romansid.
Iris Oja (metsosopran) ja Kadri-Ann Sumera (klaver)
PAULUSE KIRIK
2.10 kell 20 Robirohi
3.10 kell 20 Poika & Maria
4.10 kell 18 J. G. Rheinberger
MISSA f-moll, op. 159
10.10 kell 17 Laulud Neitsi
Maarjale

7.10 kell 19 Eliitkontserdid:
Mati Turi (tenor) ja Martti
Raide (klaver)
10.10 kell 19 Peeter Vähi:
Müstilisel Kaydara-maal
VILDE
2.10 kell 20 Sügismuusika:
Roland Mällo & Karl Madis
Pennar

TARTU JAZZKLUBI

9.10 kell 20 Margit Tali &
Andres Vago

2.10 kell 21 Jarek Kasar aka
Chalice: Sygise syy

10.10 kell 20 Roland Mällo &
Karl Madis Pennar

7.10 kell 21 Jam Session nr 90
8.10 kell 21 Gabriele Pezzoli
Trio (ITA-CHE-EST)
9.10 kell 21 Raul Vaigla kvartett feat Marie M Vaigla
10.10 kell 21 Klaveriõhtu:
Themuri Sulamanidze
TARTU SAKSA
KULTUURI INSTITUUT
4.10 kell 19 Tumeromantika
õhtud: Harmony Garden
(Soome)

8.–11.oktoober 2015

orient et
occident

XX Rahvusvaheline Tartu Vanamuusika Festival
Esinejad Iraanist, Indiast, Hiinast, Šveitsist,
Taanist, Bulgaariast ja Eestist

Piletid on saadaval kõikides Piletilevi müügikohtades üle Eesti,
internetis www. piletilevi. ee ja tund enne kontserdi algust kohapeal.
NB! Enne 8. oktoobrit ostetud piletitel on soodushind.
Sooduspiletite hinnad kõikidele kontsertidele on 10/7 €,
tavahind alates 8. oktoobrist on 15/10 €.
Saadaval on ka kontsertidele kehtiv festivali pass hinnaga 30/20 €.
Taiji ja qigongi seminari hind on 15 €.

www.festivitas.ee

NÄITUS
KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU
kuni 3.10 Olev Margensi
fotonäitus Rootsi läbi autoakna: E4
LINNARAAMATUKOGU
kuni 14.10 raamatunäitus Tuntud ja tundmatu depressioon
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
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Parimad pakkumised!

05.10.—11.10.2015

05.10 - 11.10

LASTERIIDED

05.10-11.10

–25%

TOPELTBOONUS

Borges
EKSTRA
NEITSIOLIIVIÕLI
500 ml (7.78/l)

3

89

Icepeak
POISTE
VATEERITUD JOPE
tumehall, 128-176 cm

45

95
(69.95)

LASTE SAAPAD
värvivalik,
suurused 20/21-32/33

12

95
(18.95)

Icepeak
TÜDRUKUTE
SUUSAJOPE
must/tumeroosa, 128-176 cm

45

95
(69.95)

(5.49)

Felix
PEREKURK
680 g/360 g
(2.92/kg)

1

05
(1.75)

Kulta Katriina
KOHV
500 g (5.98/kg)

2

99
(4.29)

05.10 - 11.10

kuni

Rakvere
SEAPRAAD
kondi ja kamaraga
1 kg

2

39
(3.94)

Farmi Ekstra
KODUJUUST
klassikaline,
hapukoorega
330 g (2.70/kg)

0

89
(1.18)

Alma
JOGURT
erinevad maitsed
380 g (1.71/kg)

0

65
(0.95)
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2-toal korter Kalda teel, omanikult. Tel 5663 5254.

EHITUS

KÜTE

Eramu Otepääl (2korruseline,
krunt 866 m², aed, kasvuhoone,
garaaž, hind kokkuleppel). Tel
5695 3572.
1,6 ja 3,2 t ekskavaatorite rent
ja kaevetööd. 80-110 € päevarent juhita. Tel 511 5786.

TARTU ELUASEMEFOND
sihtasutus

SOODNE LAEN KODU OSTUKS, REMONDIKS
JA EHITUSEKS. LAEN KORTERELAMULE.

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

Tutvu tingimustega www.eluasemefond.ee
ja vajadusel konsulteeri telefonil 742 3292.

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

KEEVITUSTEENUS

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

• malm
• alumiinium
• roostevaba

Ehitus- ja renoveerimistööd
vundamendist katuseni,
võtmed kätte. Tel 5820 2040,
vasker365@gmail.com.

Teeme kõiki üldehitustöid üle
Eesti: fassaadid, katused, jne.
Tel 5683 5395,
siseehitus@gmail.com.
Tänavakivide paigaldus, haljastus, piirdeaedade paigaldus.
Tel 5623 3867,
www.clinkerservice.ee.

MATERJAL
Soodsad terrassi- ja välisvoodrilauad, saematerjal, höövelmaterjal, kütteklotsid. Tel
509 2168, laur.pojad@gmail.com.

KINNISVARA MÜÜK

Ehitus, remont, viimistlus- ja
lammutustööd. Lõuna Eesti
piirkond. Tel 5858 6953.
Eramajade ehitamine ja
renoveerimine. Süsteemide
paigaldus. Tel 5820 2040,
vasker365@gmail.com.
Fassaaditööd, katusetööd, betoonitööd,
sisetööd.
Tel 5850 9769,
info@auna.ee,
www.auna.ee.
Katuse- ja fassaaditööd, vundamentide remont ja soojustamine. Tel 5649 4929.
Katuste, vihmaveesüsteemide ja puitfassaadide ehitus ja
remonditööd. Tel 515 7062.
Korstnate ehitus, remont.
Vajalikud plekitööd. Kauakestvad lahendused. Tel 5625 1750,
tomeli.ee.
Liiv, kruus, killustik, muld veoga Tartumaal. Ekskavaatoritööd
8-21-tonniste masinatega. Tel
512 5350.

MADIX TERITUS OÜ

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

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

AMETLIK ESINDAJA

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.

TULE JA ÕPI
KIvILInnA KEELTEKooL

PIIA AsPErI rAAMATUPIDAMIsKooL

Inglise, vene, hispaania, saksa,
soome, prantsuse või eesti keel
Algajate ja edasijõudnute grupid,
eratunnid, skype-õpe ja ettevõttesisene õpe

• Raamatupidamisõpe praktikaga algajatele
• Raamatupidamisõpe praktikaga
edasijõudnutele
• Raamatupidamisõpe inglise, soome keelega
• Raamatupidamisõpe ettevõtjatele

tel 636 3920, 516 0253
info@kivilinnakeeltekool.ee
www.kivilinnakeeltekool.ee

tel 5554 0474, 552 5005
info@asperkoolitused.ee
www.asperkoolitused.ee

Oled oodatud Tartu, Sõpruse pst 2, III korrus

LÕHUTUD KÜTTEPUUD
toores / kuiv

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

Laen on finantskohustus. Mõtle läbi oma rahalised
vajadused ja laenu tagastamise võimalused.
Krediidi kulukuse määr on 6,36% ja krediidi kogukulu 5812,50 €
tingimusel, et laenusumma on 5000 €, fikseeritud
intressimäär 6% aastas, tähtaeg 5 aastat ja lepingutasu 25 €.

Puidust treppide ja kaevuümbriste valmistamine. Ümar
palgist trepid. Küsi infot
tel 5662 9559,
akeron001@gmail.com.

Pool maja Kanepis (suur kõrvalhoone, saun, ts vesi, kanal, norm
hind, tühi). Tel 501 4276.

Asper Koolitused OÜ
on Eesti Töötukassa
koolituskaardi koostööpartner.

• Alati hea nõuanne!
• Professionaalne abi kinnismajaosad
varaKorterid,
ostul, majad,
müügil,
üürimisel
Tartus ja maakonnas.
• Kinnisvara komplekshaldus

Aitame kinnisvara müümisel ja üürimisel.
Meelis
Karu,
tel 511 5949
www.eravara.ee
Riia 9,
Tartu.
Eneeravara@eravara.ee
Lina, tel 504 8379
E-post:
0240
• www.robinson.ee
Tel742
742
7630
ja 506 6173.

Äripind Turu 7 (üp 58,5 m², soklikorrusel, renov, elelektriküte,
55 000 €). Kutseline maakler
Peeter Meus, tel 506 2212,
www.aadlivillakv.ee).

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

Tel 514 2173

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!
Ahju- ja katlapuud (50 cm,
kuivad, lepp, haab, kask).
Tel 5301 1161.
Kaseküttepinnud (pikad ja
tükeldatud). Tel 5662 5014.
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.

Ostan väikese maja Ülenurmel
või vahetan maja vastu Tartus.
Tel 5803 8919.

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

Remonti vajav 1-toal korter
Tartus. tel 56 503 503, Marko.

Kuivad kütteklotsid võrgus 2 €/
võrk, alates 40 võrgu ostust hind
1,80 €/võrk. Tel 5390 2354.

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

Korterid, majad, majaosad
Tartus ja maakonnas.
Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel.
Kalev Persidski, tel 5664 0706
Ragnar Paenurk, tel 5887 0888
742 0240 • www.robinson.ee

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

2-toal kesklinna korter otse
omanikult. Tel 5198 3950.

KOOLITUS

Küttepuud (kask, lepp) lahtiselt
ja võrgus. Tel 5683 3404.
Ostan 50 cm kuiva okaspuukütet (ka metsakuiv või lõhkumata).
Pakkumised tel 5612 7434.
Puitbrikett 140 €/alus (alusel
96 10 kg pakki). Tasuta transport
alates 4 alust. Tel 5363 4295.
Puitbrikett, kaminapuu, kuiv
kütteklots. Tel 5197 8500.
Puitbrikett, puidupelletid,
kütteklotsid, kaminapuud.
Tel 514 4555, www.puitbrikett.ee.

OTSIN TÖÖD
Korterid, majad, majaosad
Tartus ja maakonnas.
Aitame kinnisvara müümisel ja üürimisel.
Kai Persidski, tel 5190 3394
Gert Suik,
tel 515 3773korter
1-toal mug
eksklusiivne
0240(2007,
• www.robinson.ee
Lossi742
21/23
üp 43,5 m²,
3/3, keskk, 125 000 €). Kutseline
maakler Sirle Uiga, tel 526 4198,
www.aadlivillakv.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 oktoobris.
Tel 740 4050, info@emajoe.ee,
www.emajoe.ee.

Majahoidja-kojamees otsib
tööd. Tel 5805 3095.
Raamatupidaja - värske pensionär, bilansivõimeline. Teadmisi
palju, raha vähe. Soovin vahetada teadmised raha vastu Tartus.
Tel 5665 7315.

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

Arvutite ja olmeelektroonika
remont ja hooldus. Arvuti saab
remonti tuua meie koostööpartneri Dr. Droid OÜ juurde Aardla
selveris (Võru tn 77). Samas ostame kasutatud ja uusi arvuteid.
Tel 5657 7785.

Firma laienemise tõttu vajame
kogemustega autoremondilukkseppi. Tel 5346 2607.

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

KÜ Vasara 27 pakub tööd majahoidjale. Koormus kuus 24 tundi,
töö üle päeva. Tel 5564 0438.

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

Pensionärile müüja-valvuriks
autoparklasse. Tel 5354 1882.

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

OÜ Haspo võtab tööle
ehitusmehe. Tel 501 3467,
info@haspo.ee.

Tartu lasteaed Tähtvere korraldab konkursi põhikohaga
täistööajaga (1,0) üldlogopeedi
ametikoha täitmiseks. Võimalus
on tööle asuda ka osaajalise
ametikohaga. Elulookirjeldus
ja kvalifikatsiooni tõendavad
dokumendid esitada aadressil
Tammsaare 10, 51006 Tartu või
elektrooniliselt eike.oras@raad.
tartu.ee konkursi kuulutamise
kuupäevast kahe nädala jooksul.

PÕLLUNDUS
Hobusesõnnik, 30-kilosed kotid. 4,50 €/ kott. Tel 5647 6281.
Pressin õunamahla Jõgeval
(0,30 €/l). Tel 501 6559.
Pressin õunamahla Lohkva
külas 0,30 €/l. Tel 5621 3473.
Pressin õunamahla Tartus
(0,30 €/l). Tel 5353 4624.

TEENUSED

Ehitus- ja renoveerimistööd
vundamendist katuseni,
võtmed kätte. Tel 5820 2040,
vasker365@gmail.com.

BUSSI RENT
alates 50€ päev
Citroen Jumper (2014)

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

511 6923 • info@aurel.ee

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

aurel.ee/buss

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

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

Ostan kiirmüügi ja metalliks
autosid. Tel 5346 5115.
Sõiduautode ja kaubikute
keretööd ja remont. Soodsalt
keredetailid. Tel 504 0334,
allroads.ee.

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

Ohtlike puude raie ja puude
hooldustööd. Tel 5686 6157,
info@nordicarb.ee.
Ohtlike puude raie, tööd korvtõstukiga (21 ja 30 m). Maastikuhooldus OÜ, tel 5810 8597.

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.

Kändude freesimine.
Tel 5346 1476.
Laon puid riita (2 €/ruum).
Tel 527 1226.
Ohtlike puude langetamine.
Tel 505 4983, www.ohtlik.ee.

AS Y
LO
SAD

E–R 8–17
Ravila 51, Tartu
Tel 534 534 99
5664 3661
744 7719

www.sadloy.ee
www.pkp.ee

BETOONI

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

Omanik müüb heas asukohas
tööks valmis ettevõtte koos
inventariga/seadmetega. Sobib
toidukaupade müügiks. Korralik
dokumentatsioon kaasa. (Kohe
tööle!). Tel 5555 0957.

OST

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

Antiikesemed, hõbe, raamatud,
märgid, postkaardid, kunst,
lauanõud, jne. Raha kohe kätte!
Tel 5803 6752.
Pakume Manitou teleskooplaaduri (upitaja) teenust.
Tel 512 8315,
Andrioun@hotmail.com.

Uus vann vanasse vanni, garantii 3 a. Lisainfo tel 503 1943,
www.vannvannis.ee.

Pakun raamatupidamisteenust
väikeettevõtetele.
Tel 5699 8032.

Professionaalne kolimisteenus.
Seifide, pianiinode, klaverite
transport. Rahvusvaheline
kolimine, mööbli paigaldus/
utiliseerimine. Tel 5666 9091,
rain@adduco.ee.
Raamatupidamisteenus osaühingutele Tartus. Tel 5569 0228,
katnurk@gmail.com.

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

Veo- ja kolimisteenused,
utiliseerimine suure kaubikuga!
Head hinnad! Tel 5897 5378.
Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine suure kaubikuga.
Tel 501 5312,
www.kutotootmine.ee.

Raamatupidamine. Tel 525 2862,
kobruleht@kobruleht.ee.
Rahvalikud laulud ja kandlelood
Teie peole: Simmaniduo ja Kandlemees Sander. Tel 504 3202.

Remondin kodumasinaid,
meditsiinitehnikat, paigaldan
päikesepatareid (ka selliseid,
mis järgivad päikese liikumist ja
maksimaalse energia kinni püüavad), teen ehitustöid, väiksed
el-tööd, annan tasuta tehnilist
infot, graveerin, kellasepatööd.
Hind kokkuleppel. Esimesed
eksemplarid tasuta. Garantii lõpmatuseni. Ostan mittetöötavaid
soojuspumpasid. Nii maal kui

UUED REHVID SÕIDUAUTODELE,
KAUBIKUTELE JA DÞIIPIDELE
• Mootori ja veermiku remont
• Õlivahetus ja korrosioonitõrje
• Rehvide müük ja montaaþ
TUDORI AKUDE MÜÜK
(garantii 3 a)

175/65 R14 al 32 €
185/65 R15 al 34 €
195/65 R15 al 36 €
205/55 R16 al 44 €
205/60 R16 al 59 €
215/55 R16 al 45 €
215/60 R16 al 63 €
215/65 R16 al 67 €
215/50 R17 al 74 €
215/55 R17 al 66 €
225/45 R17 al 54 €

225/50 R17 al 73 €
225/55 R17 al 77 €
225/60 R17 al 79 €
245/70 R16 al 91 €
225/65 R17 al 81 €
235/65 R17 al 94 €
235/60 R18 al 94 €
195/70 R15C al 52€
205/65 R16C al 78 €
215/65 R16C al 79 €
235/65 R16C al 95 €

Saadaval palju teisi mõõte.

Hõbedast esemed, ehted,
suhkrutoosid jm. Kokkuostudest kuni kaks korda parem hind!
Tel 5649 5292.

Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.

Rakkekaevude kaevamine,
puhastamine, süvendamine ja
remont. Tel 5638 1774.

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

RAV
ILA

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

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

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

Odavad rõivad Kastani 121. Uus
kogus kaupa. E-R 10-18, L 10-15.

SÕIDUKID

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

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

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

Müüa väga laias valikus raamatuid (al 1879) ja postmarke
(1850-1940). Tel 5385 2304,
aulis.fischer@gmail.com.

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

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

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

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

Soodne fekaalivedu.
Tel 5382 8791.

Pottsepatööd. Tel 507 9037.

Pressin õuntest mahla.
Tel 552 0699.
Õunamahla pressimine Nõos
0,30 €/l. Tartumaa piires kohaletulek al 100 l - 0,40 €/l. Tel
5686 0688, veinitalu@gmail.com.

Müüa soodsalt täiesti uus Tartumaa rahvariide seelik, vöö, teisi
esemeid. Tel 5397 5727.

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

9 kohta, püsikiirushoidja

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

linnas. Füüsik, pensionär-leiutaja, tel 5559 9753,
mati.uusrand@gmail.com.

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

Ohtlike puude langetamine,
äravedu, oksade purustamine,
heki- ja võsalõikus. Töö kiire ja
korralik! Hinnasula -20%! Järjekorrad lühikesed! Tel 5559 3732,
info@vikatimees.eu.
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Veoteenus 7 päeva nädalas.
Liiv, kruus, killustik, muld.
Superhinnaga eestiveod.ee,
tel 511 9991.

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

Koguja ostab uuriripatseid
kuni 200 €/tk. Paku julgelt –
kõik pakkumised oodatud!
Tel 5649 5292.
Ostan kõiki tsaariaegseid ja
EW aegseid (valmistaja Roman
Tavast) märke. Hea hind! Tel
5649 5292.
Ostan Tarbeklaasi toodangut.
Paku ka vanemat kristalli ja
portselani. Tel 5893 8528.
Vanad raamatud, märgid, mündid, postkaardid, ehted, kunst
jm vanavara. Tartus ja Elvas! Tel
5649 5292.

VABA AEG

MÜÜK
Jalgratta lastetool raamitorule
(kasut, lapse kaal kuni 22 kg,
roosa). Tel 5656 0369.

Sansaara tantsu- ja joogastuudio kutsub kõiki huvilisi trennidesse. Tel 529 4740, 517 4560,
www.sansaara.ee.

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

TK UEU LLU TLU SI
Tartu Rendibuss

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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Kamin "Diana"

Saunaahi "F116"

klaasukseta / veeotstega
Leiliruum: 6 -16 m3
L 490 K 770 S 510
Kaal: 75 kg
245 €
298 €

Pliit "Alma"

8kW
L 925 K 800 S 550
Kaal: 79 kg
519
598 €

€

Biokamin seinale
L 648 K 374 S 160
Kaal: 4,5 kg
72 €
58 €

5kW
L 390 K 780 S 390
Kaal: 57 kg
199
239 €

1.-31. OKT.
Kaminasüdamik "Jokker"

€

Malmkamin "Agnes"
7kW
L 536 K 557 S 413
Kaal: 79 kg
245
285 €

€

Pelletikaminad al 999 €
"Ketty"
6,2kW
L 456 K 884 S 507
Kaal: 90 kg
1104 €

12kW
L 692 K 520 S 400
Kaal: 107 kg
454 €
319

€

Soome moodulahi
Soojendusala 50 m2
Kaal: 1050 kg
L 940 K 1555 S 630
(Krohviga ahi)

1490 €

999 €

, tartu@kyttesalong.ee

Oktoobri
lõpuni

AKNAD
kuni

-65%

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

Järelmaksuvõimalus kuni 6 kuuks
(intress 0%)
Palju eri mõõdus valmis aknaid laos!
736 6886; 5645 2502; 501 6158
Tartu,Aleksandri 1-4
aknaari@city.ee
http://aknaari.city.ee/

