SOODNE RENDIBUSS

Venita sari

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

Kulmuvärv (must, pruun) 1,80 €
Ühepäevalakk (10 tooni) 2,80 €
Poolpüsivärv (3 tooni) 2,80 €
Blondeerijad al 1,80 €
Juuksevärvid al 1,80 €
Üheöövärv (riiete ja ehete
kaunistamiseks, 5 tooni) 2,80 €

kaupluses

Mailis
Parukad kuni 31.10 –30%
Ripsmetuðid 2,90 €

Tartu Rendibuss

TARTUS: Soola 10 (avaturg),
Võru 55f (Maxima)
ELVAS: Valga mnt 5 (Maxima).

Neljapäev, 15. oktoober 2015
nr 35 (356) • Tiraaž 20 400
www.tartuekspress.ee
Kätepesupäev

SLOVAKKIA
SUUSAREIS!
mäed, veepargid, termaaveebasseinid.

Pakett “765”

koopad, lossid = SLOVAKKIA

Jasna / Tatranská Lomnica
Štrbské Pleso / Ruzomberok

7 päeva
6 ööd
5 mäepäeva
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Aurel apartement

GRUPP.
TULGE!

aurel.ee

E-R 11-17 • Tartus Tähe 131

www.a

Maailma parimad
käsitööna
valmistatud
kvaliteetsed

Meie plussid: loomulikult eesti inimes
hubane interjöör, kesklinnas, eri suuru
apartmendid (25-103 m3), lisatasu ee
lauatennis ja loomulikult mõnus soom
hubase eesruumiga! :)

Iga ilmaga!

–10%

Kasuta talvel koos
villaste sokkidega!

Winter Ultra

Kaira

Kevo Outlast

talvekummikud

ülisoojad talvekummikud

kummikud

art 88-451

SOODUSHIND
TAVAHIND 80 €

TAMREX OHUTUSE OÜ
TALLINN
Laki 5, Pärnu mnt 130, Katusepapi 35

+372 511 6923 (Ka

kummikud!
Hinnad sisaldavad käibemaksu 20% ja kehtivad kuni 31.12.2015 või kuni kaupa jätkub!

Tel 511 6923

72 €

art 88-461

HIND

108 €

art 88-573

HIND

139 €

Tel 654 9900 Faks 654 9901 e-post: tamrex@tamrex.ee www.tamrex.ee
TARTU
Aardla 114, Ringtee 37a

PÄRNU
Riia mnt 169a, Savi 3

RAKVERE
Pikk 2

VILJANDI
Riia mnt 42a

JÕHVI
Tartu mnt 30

VÕRU
Piiri 2

VALGA
Vabaduse 39

NARVA
Tallinna mnt 19c

HAAPSALU
Ehitajate tee 2a

PAIDE
Pikk 2

JÕGEVA
Tallinna mnt 7
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Pauku teha saab lõunas
Nõrganärvilistel liiklejatel
tasuks vältida linnale lähenemist lõunakaarest, sest
just seal paiknevad statistikateaduse põhjal ohtlikemad
liiklussõlmed.

Kindlustusjuhtumid liikluses
(2015, 9 kuud).

Pea ühepalju on aasta esimesel
kolmel kvartalil kokku põrgatud
kahes Tartu õnnetustemaiamas
paigas, mida lahutavad üksteisest
napid sajad meetrid. Lõunakeskuse
parklas on juhtumeid aset leidnud
62 ning Riia maantee ja Ringtee tänava ristmikul ehk rahvakeeli Riia
ringil 61.

Tegijal juhtub
Lõunakeskuse juhatuse liige
Jaan Lott rõhutas, et nende parkla näol on tegu ühe Eesti suurima
parkimisalaga, kus on ligi 2000
parkimiskohta ja mida läbivad kaubanduspargis eraldi asuvaid hooneid ühendavad teed. „See on üsna
komplitseeritud olukord, kus korraga toimetab väga palju manööverdavaid ja sõitvaid autosid ühel üsna
väikesel alal,“ rääkis ta. „Enamik
õnnetusi on seetõttu küll vaid masina kergemat sorti kriimustamised
või mõlkimised, kuid nende arv on
ebameeldivalt suur.“
Olukorra parandamiseks on Loti
kinnitusel liikumiskiirus piiratud
20 kilomeetrini tunnis ning paigaldatud ühendusteedele lamavad
politseinikud. „Lõunakeskuse kavandatava laiendusega on plaanis
muuta senist liikluskorraldust sujuvamaks ja hajutada liiklusvoogu
ning parkimist, tekitades uue riiulparkla hoone praegusele tagaküljele. Loodame seeläbi saada selles
edetabelis koha kuhugi tahapoole,“
sõnas ta.
Teise võtmekohana tõuseb esile
linna absoluutne keskpunkt: kau-

külastajate arvuga parkla südalinnas, mida on tänavu üheksa kuuga
külastanud üle 400 000 auto. „Paratamatult esineb nii kõrge kasutusintensiivsusega parklas aeg-ajalt
väiksemaid liikluskahjusid, peamiselt plekimõlkimised ning tahtlikud
ja mittetahtlikud kriimustamised,“
tunnistas ta.

Parem käsi ennekõike

Keerberg lisas, et tänavu suvel
uuendas parkimismaja operaator
Europark valgustust ja eraldusjooni, lisaks märgiti maha neli laiemat
parkimiskohta peredega klientidele. „NiEnne paigalt liikuma hakkamist
metatud meetmed
või manöövri alustamist peab juht
peaks oluliselt parkiveenduma, et manööver on ohutu mise ohutust paranega takista või ohusta teisi liiklejaid. dama,“ uskus ta.
Südalinnas konbanduskeskuste arvestuses hoiab kureeriva Kaubamaja turundushõbedast positsiooni Tasku ning juht Piret Kull rõhutas, et keskusele
ristmike seas Riia maantee, Turu kuuluva siseparkla liikluskorraldus
tänava ja Vabaduse puiestee rist. on planeeritud Eesti valdkonna
Tasku Keskuse juhatuse liige Vei- tippspetsialistide nõuannete järgi.
ko Keerberg tõdes, et Tasku parki- „Lisaks on keskus värskelt teinud
mismaja on tõenäoliselt suurima parklas remondi, mille käigus värs-

Kindlustusjuhtumid
kaubanduskeskustes
(2015, 9 kuud)		
Juhtumid Nõuded
(eurot)
Lõunakeskus

62

64 000

Tasku

22

18 000

Sõbrakeskus

18

21 000

Kaubamaja

17

13 000

Eeden

16

11 000

Siseturg

13

10 000

Aardla Selver

11

9 000

Veeriku Selver

10

8 000

Allikas: liikluskindlustuse fond

kendasime muu hulgas parkimiskohtade jooned ning värvisime üle
postid, et need oleks veelgi paremini
nähtavad,“ lisas ta.
Kull soovis autojuhtidele panna
südamele sõita parklas rahulikult
ning meelde tuletada, et nii nagu
tänavaliikluses, on ka parklas oluline jälgida liiklusmärke ja viitasid.
„Kui ei ole märgitud teisiti, siis keh-

tib parema käe reegel,“ meenutas ta.
„Enne paigalt liikuma hakkamist või
manöövri alustamist peab juht veenduma, et manööver on ohutu ega takista või ohusta teisi liiklejaid.“

Tagasi kooli
Kokku on kolme kvartali jooksul linnas toimunud 2212 liikluskindlustuse juhtumit, kahjunõuete
kogusummaga 2,8 miljonit eurot.
Levinumad situatsioonid on tagant
otsasõit ees liikuvale või peatunud
sõidukile ja tagurdades parkimiskohale või -kohalt liikuja otsasõit pargitud sõidukile. 38% õnnetustest on
seotud parkimisega. Automarkidest
on õnnetuimad Volkswagen ja Audi,
mis mõlemad on osalised olnud 14%
juhtumitest. Tõsi, samad kaubamärgid troonivad ka eelmises Tartu
Ekspressis avaldatud üldist sõidukite arveloleku edetabelit.
Mida sellest kõigest aga järeldada? „Ehk võiks abi olla, kui inimesed uuesti autokooli lähevad,“ pakkus Sõbrakeskuse haldusjuht Sven
Ohno.
KAUR PAVES

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

HINNAŠOKK!
FUEGO

Export Design

1.198

ta
Vaahe!
ko
€
CE-sertifikaadiga,
(tavahind 2.000 €)
Soojustsalvestav
kamin otse tehasest
poole hinnaga!

HELISTA +372 5044 188
info@ultimatemarket.com

AMETLIK ESINDAJA

KAARDID
ENNUSTAVAD
Tel 900 1727
24 h • 1,09 €/min

Ennustuste tellimine,
ka kirjalikult:
ennustus.ee
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LAUSEGA

ARTES TERRAE ESKIIS

tati kohapeal esmaabi, vanahärra peeti kahtlustatavana
kinni.

Narkomaani
sisemine rahu
Linna noorim teater Must
Kast toob pühapäeval kell 18
Genialistide klubi saalis rahva ette Silver Kaljula monolavastuse „5 grammi sisemist
rahu“. See on lugu noorest
mehest, kes alustas kanepiga, kuid lõpetas fentanüüliga
– seda kõike väga inimliku
eesmärgiga leida endas õnnetunne ja sisemine rahu.

Milleks üldse lahkuda?
Laupäeval kell 18.05 said
päästjad väljakutse Kasarmu
tänavasse, kus tühja maja
seina ääres oli põlema süüdatud diivan. Juba pühapäeval kell 15.43 tuli aga väljakutse samale aadressile, kui
põles mahajäetud maja teisel
korrusel ühe toa sisemus.

3,2%

Muuseumidest
mänguväljad

oli registreeritud töötuse
määr septembris Tartumaal.
Sellega on siinne rahvas Harjumaa järel riigi usinamate
seas.

Riia mäele korterikvartal
Avalikule arutelule suunatud detailplaneeringu
kohaselt peaks tulevikus
Era-Riia-Filosoofi kvartalites kõrguma seitse
trepilist korrusmaja. Valdava osa nende pinnast
võtaks enda alla korterid.
AS Colorida tellimusel on
Artes Terrae arhitektid valmis
joonistanud detaillahenduse,
mis täidaks Riia 20, Riia 22
ja Era 3 krundid silmapaistvate hoonetega. Seda mitmes
mõttes – tegu oleks piirkonna
ühtede kõrgemate hoonetega, mida ristkülikukujulistest
naabritest eristab krundi keskosa suunas kasvav astmeline
välisilme.

300 uut korterit
Ligi 1,7-hektarisel maa-alal
kehtib praegu planeering,
millele linn pani käe alla
2008. aasta detsembris. Kaks
aastat varem toimunud arhitektuurikonkursist väljus
võitjana OÜ Salto töö „Kuppel“. Kinnisvaramullil tuli aga
just siis pärmitaignana paisumise asemel plaan õhku vilinal välja lasta.
Nüüd on eelmine planeering
taas riiulilt võetud. Küll sooviga muuta nii krundijaotust kui

3

maa sihtotstarvete osakaalu,
suurendades elamu- ja vähendades ärimaa hulka. Hoonete
arv kerkib kuuelt seitsmele,
neist kaks kolme-, kaks seitsme- ja kolm kaheksakorruselist. Maksimaalne lubatud
ehituskõrgus jääb 86 meetri
piirile.
„Loodetavasti saadab omal
ajal nurjunud ehitusplaani
seekord edu, sest linna seisukohalt on umbes 300 uue elamisruumi lisandumine kesklinna väga oluline. Arvestades
krundi head asukohta ja hoonete kõrgetasemelist arhitektuuri, on see väärikas täiendus
Riia tänava hoonestusele,“ ütles abilinnapea Jarno Laur.

Et majade vahele sisuliselt
autodele ruumi ei jää, on parkimine surutud hoonete alla.
Vaid Era tänava äärde kolmekorruselise maja ette mahuks
plaani järgi 10-kohaline tänavaparkla.

Pisut muutuv
liiklusskeem
Liikluskorraldusse tooks
projekti realiseerumine kaasa
taibuka, vaid vajadusel peateel liikumist ajutiselt piirava
foori Era-Võru ristmikule. Riia
tänav tuleks 100-meetrises lõigus laiemaks ehitada, nii mahuks linnast väljuvale suunale
lisada kolmanda sõiduraja,
kust saaks otseliikujaid sega-

mata sooritada vasakpööret
Filosoofi tänavale.
Filosoofi uulitsat omakorda
tuleb venitada kahesuunalises
osas (kogu praeguse parkla
ulatus) seitsme meetri laiuseks
ning Riia tänava poolne parklast väljasõit nihkub foorijärjekorras ootajate mahutamiseks
ristmikust kaugemale. Fooride
abil võimaldatakse Filosoofist
Riia tänavale ka vasakpööre.
Olemasolevat haljastust säilitada pole võimalik. Majade
valmimise järel istutatakse
uued puud, mis Filosoofi parkla ääres sirguks kuni 20-meetristeks ja Võru tänava poolses
krundiservas 12-meetristeks.
Era tänava naabrite piirile
on ette nähtud viiemeetrised
puud-põõsad.
Majade vahelt kulgev neljaharuline kergliiklustee ühendab suunad kõigilt ümbritsevatelt tänavatelt. Kogu ala
kohta ühtse mänguväljaku
täpse asukoha ning olemuse
üle otsustamine on lükatud
edasise projekteerimise etappi.
Detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik arutelu toimub 26. oktoobril kl 16
linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonnas, Raekoja
plats 3, ruum 303.
RASMUS REKAND

Koolivaheajal peetav laste- ja
noortefestival „Avatud mänguväljad“ ühendab tänavu 16
erinevat muuseumi Tallinnas
ja Tartus. Taaralinnast osalevad linna-, ülikooli kunsti-,
ERMi posti- ja linnakodaniku
muuseum.

Külm torudesse
Reedel kell 14 paneb Fortum
Tartu nurgakivi kesklinna
külmajaamale. Kohal on ka
meer Urmas Klaas ja abilinnapea Valvo Semilarski.

Võidukad Arena
ja amfiteater
Kaasava eelarve hääletusel
pääsesid kahe parema hulka ning lähevad seega rahva soovil teostamisele Arena Tartu eskiisprojekti (982
häält) ja Elleri amfiteatri (749
häält) idee. Sealjuures edestas amfiteater kolmandaks
jäänud aparaaditehase avatud aeda üheainsa häälega.

Plagiaadi ajalugu
Täna kell 17.30 toimub kunstimuuseumis näituse „Tartmusi kogu peidetud pool“
kõrvalprogrammis Greta
Koppeli loeng teemal „Kopeerimine 15.–17. sajandi
Madalmaade kunstis. Kuidas
neid tehti, miks ja kellele?“.

XX-iseteenindus

Pühapäevane
perepeks

Alates nädalavahetusest on
iseteeninduskassasid võimalik kasutada ka Võru tänava
Maxima XX-supermarketi külastajatel. Kokku on kaupluses kuus nüüdisaegset kassat.

Pühapäeval ründas Kaunase
puiestee korteris 66-aastane
mees oma 49-aastast elukaaslast. Kannatanule osu-

SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

TA ELAB: Tartu Ekspressi välistoimetust tervitas lihtsas Klaipeda baaris rahumeelselt õlut rüüpav külaline lähiminevikust. 
KAUR PAVES

Oktoobri
lõpuni

Küüni 5b,
TARTU

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/

Tiibeti, t
restoranandoori ahju

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
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Tel 740 1606, 5668 3044
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himaalajajutud.ee

kam296@hotmail.com

restoranhimaalajajutud
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Linna parim äriidee hoiab
korporantide pead soojas
Kui lähtuda Tartu
äriideede võistluse
žürii hoiakutest, vajab
ettevõtjate jõuliseimat
sekkumist organiseeritud üliõpilasi ehtivate
peakatete korrashoid.
Tuure koguva Ajujahi
uue hooaja eelmisel nädalal peetud Tartu pitch‘i elik
ideekonkursi pani interaktiivsel mõõduvõtul kinni
kohaliku noormehe Jürgen
Jürgensoni juhitud Teklikoti meeskond. „Kuna tekkel
on põhikoolides ning eriti
gümnaasiumites ja ülikoolides kõrgelt hinnatud kuuluvuse väljendamise viis,
siis väga paljud tekliomanikud peavad seda oluliseks,
et nende tekkel oleks kaitstud võimalike kahjustuste
eest,“ selgitas ta. „Just selle
au ja sümboolika hoidmiseks mõtlesime välja koti,
mis aitaks teklil säilitada
kuju ja samas kaitseks seda
kulumise ja tolmu eest.“

Kohaliku võidu koju viinud Jürgen Jürgenson (vasakult teine) kehastus ühes
teiste osavõtjatega lõviks. 
AJUJAHT
teklikott, mis oleks kandjale
igati funktsionaalseks aksessuaariks. „Peale Ajujahi
oleme oma ideega ka loomemajanduskeskuse eel
inkubatsioonis, kus õpime
koostama äriplaani ja saame nõuandeid erinevatelt
kogenud ettevõtluskonsultantidelt,“ märkis ta.

Verinoored võitjad
Võit tuli Jürgensoni hinnangul tänu sellele, et tema
tiim on teinud peaaegu aasta intensiivset tootearendust, turu-uuringut ning
kaasanud palju inimesi.
„Oleme töökad ning väga
kirglikud inimeste probleemide lahendamise suhtes
ning just see võiski jääda žüriiliikmetele silma,“ pakkus
ta. „Lisaks võisime meelde
jääda oma nooruse poolest
– oleme ju kõigest tavalised
gümnasistid, kes on hak-

Surm lõi läbi

kamist täis ning meie tahe
luua miskit on suur.“
Jürgensoni sõnul tuleb
võistlustules edasi pürgi-

des veel kliendiarvamusi
uurida, tootele tagasisidet
koguda ja koostöös partneritega teha valmis parim

9.-23. oktoober

Ega
tali
taeva
jää!
Viimane aeg akende vahetuseks!
Alates 1958

-59%

valin
Mina d!
a
parim

Tellimisel ka järelmaksu võimalus!

TARTU MÜÜGIESINDUS:
Riia 128, E-R 9.00-18.00

tel. 744 1129
tartu@aknakoda.ee

Täpsem info:

www.aknakoda.ee

Teise koha hõivanud Kristina Roosvaldi tulevasel äril
pole veel nime, küll aga on
raudne idee. „See võimaldab
sul enda lähedaste surmaja sünnikuupäevad panna
kirja veebilehele, mis teavitab sind SMSiga saabuvast
tähtpäevast,“ tutvustas ta.
„Kui juhtub, et sa ei saa surnuaeda minna, saad veebilehe vahendusel tellida küünla

süütamise teenuse.“ Tõestuseks, et toiming ikka aset leidis, saadetakse kliendile foto.
Mõte pärineb Roosvaldi
sõnul isiklikust kogemusest:
kiire elutempo tõttu on kalmistul oluline küünal süütamata jäänud. „Minu idee
on üsna alternatiivne. Surm
on teema, millest meie ühiskonnas just väga palju ei räägita,“ selgitas ta edu.
Spordiklubi klientidele
interaktiivset toitumisnõustamisteenust pakkuda
sooviv Rene Poljakov tõdes,
et kolmas koht ei ole muidugi see, mida ta Ajujahi
konkursilt ootaks. FitLapi
nime all tutvustatud idee
läbilöögi tõi autori väitel
loodetavasti selgus ja kasvupotentsiaal. „Kui osutume
valituks telesaates osalejate
sekka, siis näevad vaatajad
loodetavasti ühe idee kiiret
arengut väga kasumlikuks
ettevõtmiseks,“ lubas ta.
Kõik kolm tublimat läkitati üheksandat korda peetava teleprojekti parima saja
hulka. Tartlastel on seal ette
näidata eesrindlik ajalugu,
sest ka mullu tuli konkursile esitatud 300st ideest 29
ideed ülikoolilinnast, kaks
neist jõudis finaali. Mullune finalist OKKA ringleb
tänaseks messidel Suur
britannias ja nende dekoratiivplaadid ehivad Estonia
Resort Hotel & Spa fuajee
seina. Eelmise hooaja võitja
Jiffi ühistranspordi piletisüsteem võeti aga esimest korda
kasutusele just Tartus.
KAUR PAVES

TARTU ELUASEMEFOND
sihtasutus

SOODNE LAEN KODU OSTUKS, REMONDIKS
JA EHITUSEKS. LAEN KORTERELAMULE.
Tutvu tingimustega www.eluasemefond.ee
ja vajadusel konsulteeri telefonil 742 3292.
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 €.

erootikakauplus

Pikk 12b, Tartu • tel 734 3888, 5664 3979
E–R 10–18, L 10–15, P suletud

Erootiline pesu naistele ja meestele (body'd, sukad, negliþeed jm)
kostüümid sõutantsijatele • DVD-d • ajakirjad • kingitused
seksuaalelu abivahendid • tellimine kataloogist

REKLAAM
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Hinn
gara aaast ntii
a lõp
u
ni

Pere

PIIM
2,5%, 1 l

0

36

Pere
HAPUKOOR 20%,
500 g (1.16/kg)

0

58

Tallegg
Klassikaline
AHJUKANA

2

99

/kg

Gefilus
KEEFIR
2,5%, 1 kg

Rainbow

BANAAN

0

79 /kg

0

69

Rakvere
SEAHAKKLIHA
600 g (2.65/kg)

Eesti Pagar
Jassi
SEEMNELEIB
310 g (1.58/kg)

1

0

59

49

Eesti Pagar
Perenaise SAI
320 g (0.88/kg)

0

28

5
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Palametsa
pajatused

Mulluselt ehitusmessilt ei puudunud
ka saunamõnud.  AS TARTU NÄITUSED

349.

Mess toob sisustus
trendid koju kätte
Tartu messikeskuses
on tänasest laupäevani avatud mess Ehitus
ja Sisustus, mis pakub
energiasäästlikele mõtteviisidele pühendatud
seminariprogrammi,
võimalust konsulteerida
ehitusvaldkonna spetsialistidega ning sisustus
ideid.

Omaette koolitaret ei
olnud – õpetust anti
palvemajas, mille suuremasse ruumi koguti kuni
30 poissi ja tüdrukut.

Messil Ehitus ja Sisustus on
saanud traditsiooniks, et kõigil
kolmel messipäeval pakutakse
sisutihedat seminariprogrammi. „Tänavu on seminaride
märksõnadeks energiasäästlik
mõtteviis, liginullenergiahooned ning kortermajade ventilatsiooni rekonstrueerimise
kogemused Kredexi meetme
raames,“ tutvustas messi projektijuht Anders Urbel.

Soojahindu trotsides
„Aastatepikkune kogemus
näitab, et messikülastajatele lähevad üha enam korda
energiasäästlikud lahendused – kõrge toasooja hind on

pannud koduomanikke huvi
tundma, milliseid tänapäevaseid lahendusi kodu renoveerimisel kasutada, et soojus
energia arvelt säästa,“ nentis
korraldaja. Ta lisas, et messil
saavad erialaspetsialistide abil
vastused ka spetsiifilisemad
küsimused.
Mess Ehitus ja Sisustus on
Urbeli sõnul temaatiliselt mitmekesine, pakkudes võimalust
konsulteerida ehitusvaldkonna spetsialistidega ning
sõlmida soodsaid tehinguid.
„Samuti saavad messilt ideid
ja näpunäiteid need, kel alles
kodusisustamine pooleli. Ürituse eesmärk on kolme päeva
jooksul tutvustada trende ning
nüüdisaegset tehnoloogiat,“
märkis Urbel.
Näiteks tutvustatakse messil teiste seas innovatiivseid ja
energiasäästlikke kütte-, sisekliima- ja energialahendusi,
reovee biopuhasteid, päikesepaneele ning kõike muud vundamendiehitusest kuni hoone
katuseni välja, kirjeldas korraldaja.

Kreet Rosin
“Piirangutest priiks”
Teejuht, mis aitab vabaneda piiravatest uskumustest ja blokeeringutest ning kogeda imesid suhete,
tervise, finantside ja töö vallas.

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

Kujutle, kui imeline oleks sinu elu,
kui oleksid vaba oma piirangutest...Kujutle end kogemas senisest
suuremat sisemist rahu, elurõõmu
ja küllust... Kujutle end väljendamas oma tõelist olemust...
www.teadlikareng.com

„Samuti astub messil üles
Eesti disaini noorem põlvkond, tutvustades puidust
vanni, männiokastest akustilisi seina- ja laeplaate, disainvalgusteid ja -mööblit, skandinaaviapäraseid seinašabloone,
tekstiilidisaini ja käsitsi trükitud sisustustekstiili,“ rääkis
Urbel.

Soodne iglusaun
Külastajaid ootab messil tõeline auhinnasadu, sest korraldaja jutu järgi loositakse messil
välja omanäoline söegrill, integreeritav nõudepesumasin,
muusikakeskus, tasuta korstnapühkimine ning kupong,
millega on kuni aasta lõpuni
võimalik iglusaun tervelt 500
euro võrra soodsamalt endale
hankida. „Messil tasub silmad
lahti hoida ning kuponge täita, sest auhinnafond on tänavu märkimisväärne,“ soovitas
messikorraldaja.
Ehitusteemalisi messe on
Tartu Näituste messikeskuses
peetud juba 21 korda.
KAUR PAVES

HÄLVE
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Pedofiil õele: vennad teevadki nii
Riigikohus langetas hiljuti
otsuse, mille kohaselt
alla kümneaastase lapse
käperdamise eest määratav karistus on liiga
karm. Tartu Ekspressiga
võttis ühendust aastaid
vennast pedofiili terrorit
talunud noor tartlanna,
kelle õiglustunnet kõrgeima kohtuastme selline
järeldus sügavalt riivas.
„Ta üritas mind korduvalt
vägistada ka, aga lihtsalt... ei
mahtunud. Aga ta käppis mind
ja mu kolme õde kogu aeg. Mu
esimene mälestus sellest on siis,
kui ma olin kolmeaastane. See
kestis aastaid. Eriti õudne oli
öösiti, kui ta une pealt tuli katsuma. Käskis alasti koerapoosis
olla, katsus meid ja onaneeris
samal ajal. Ta ütles, et annab
peksa, kui me kellelegi räägime.
Ja et vennad teevadki nii. Ema
ei uskunud meid,“ räägib klaasistunud pilguga Laura (nimi
toimetusele teada).
Laura vend Tauno (nimi
toimetusele teada) läks 2009.
aastal vangi. Mitte enda õdede pilastamise eest – esialgu
väitis mees perekonnale, et ta
kukkus kinni üldse peksmiste tõttu. Laura pidas seda ka
tõenäoliseks, kuna vend kakles tihti. Naise sõnul õigustas
Tauno enda agressiivsust sellega, et tema isa peksis poissi pidevalt. Laura meenutab, et ka
tema ning ta õdede lapsepõlv
möödus vägivalla all kannatades, ema elukaaslane ähvardas
kogu perekonda ka tappa, kuid
ometi ei arva naine, et see annaks tallegi voli teisi peksta.
Kui Taunole esitati seitse
kuud pärast vabanemist süüdistus pedofiilias, selgus, et
ta oli ka esimese vangistuse

põhjuste kohta valetanud. Ent
ärgem rutakem sündmustest
ette.
Laura ja ta õed kasvasid üles
Tartu lähedal. Nende lapsepõlv oli kõike muud kui soe ja
rahulik. Ka raha oli vähe, ema
kasvatas suuremalt jaolt lapsi
üksi. Kõige vastikuma armi
jättis tüdrukute hingedesse
aga siiski venna käitumine.
„Minu pool lapsepõlve möödus kodu lähedal metsades,
et ta ei saaks meid kätte.
Eks ta tuli otsima
küll, aga seal oli
rohkem ruumi
põgenemiseks.
Kõige hullemad
olid ööd, vahetasime voodikohti, et
Tauno ei saaks
aru, kus keegi
magab. Mitte
keegi ei aidanud meid.
Su g u l a s e d
teadsid, aga
nad ei takistanud kuidagi,
sest keegi ei uskunud.
Ainult vanem õde uskus
ja hakkas meid kodust enda
juurde tihedamini külla viima,
et meid säästa. Ta käis toona
ka miilitsas, aga ema ütles neile, et see on loll jutt, ja siis ei
võetud seda üldse töössegi.“

Trauma kogu eluks
Kui tüdrukud said teismelisteks, põgenesid nad järgemööda kõik kodust ära. Aastal
2009 läks nende vend vangi
ning õed hingasid kergendatult, kuna siis said kõik kolm
järgemööda esimesed lapsed.
Õed ei rääkinud lapsepõlves
juhtunust omavahel. „Häbi oli
nii suur, ma ei julgenud seda
kellelegi öelda, me isegi oma-

vahel ei arutanud seda. Mitte
kunagi. Alles nüüd, kui käisime politseile ütlusi andmas
Tauno kohta, tuli omavahel
ka jutuks. Mu üks õde rääkis
mulle mingist korrast, mida
ma ise ei mäleta... kuidas Tauno võttis mu öösel süles kaasa
ja ma tulin mingi aja pärast
nuttes tagasi... ega kõik korrad
olegi meeles,“ lausub Laura.
Kui Tauno 2014. aasta märtsis vanglast vabanes, kolis ta
mõneks ajaks
elama ema
juurde, kelle kodu on
samuti ühes
külas Tar tu
lähedal. Laura sõnab, et
jahmus,
kui esi-

mest korda Taunot ema juures
nägi, kuna ei osanud seda kartagi. Laura oli tol korral emal
külas koos õdede ja nende kõigi lastega.
„Ta vaatas meie lapsi ja ütles,
et tema saab ka kunagi lapsed.
Mul käis südame alt jutt läbi ja
ma mõtlesin, et annaks jumal,
et tema mitte kunagi ühtki last
ei saa. Ma ütlesin Taunole, et
minu lapsi ta ei puutu, ei mängi nendega, ei võta sülle. Mitte
midagi. Ja ma hoidsin eemale ka temast, ei käinud enam
ema juures nii tihti. Facebooki
konto aitasin Taunol teha, ta
ei osanud ju mitte midagi. Aga
ma panin enda meiliaadressi tagavara omaks ta kontole

igaks juhuks. Ja õigesti tegin,“
meenutab Laura.

Uued nipid selgeks
Laura vend vabanes vanglast
kaheksa kuud enne tähtaega
ning tal oli keelatud tarvitada
alkoholi. „Esimene kuu ta ei
joonudki, ütles, et ta ei taha
uuesti kinni minna, aga siis
hakkas ikka küla peal joomas
käima. Keegi ei kontrollinud
ka ju. Milleks need kriminaalhooldajad, kui nad reaalselt ei
kontrolli?“ küsib Laura.
Sügisel suri Laura ema elukaaslane ja ta käis emale toeks,
aitas matuseid korraldada.
„Tauno oli ka seal, tahtis, et ma
aitaks tal midagi Facebookis
teha ja siis ma vaatasin, et ta
on sees mingi konto alt, mis
polnud üldse tema nimega.
Mul läks kohe häirekell tööle.
Kuna minu meiliaadress oli
tema kontol tagavara oma,
siis ma natuke nägin kodus vaeva ja uurisin Tauno
parooli välja. Selgus, et tal
oli varikonto, ta esines mingi
teismelise poisina ja suhtles
8–13-aastaste tüdrukutega,“
oli Laura avastanud.
„Ajas neile hästi vastikut
nilbet juttu ja laskis endast
paljaid pilte saata. Ja osa tüdrukuid saatis ka. Ta suhtles
kuskil 200 tüdrukuga ja ainult
üks neist protestis ja ütles, et
poiss on kahtlane ja ta blokeerib ta ära. Ma otsustasin, et
teavitan politseid, kui saame
matustega ühele poole, aga ta
jõudis ise ette,“ räägib Laura,
viha hääles.
Peielauast läks Tauno sama
küla tuttavate poole jooma.
Seal oli mitu täiskasvanut ja üks
kümneaastane tüdruk. Suurem
osa täiskasvanuid läks kuhugi
edasi ja purjus Tauno jäi tüdru-

kuga korterisse kahekesi.
Mõne aja pärast jõudis Tauno
ema juurde koju. Ta oli paanikas ning rääkis emale, et katsus
tüdrukut, ronis tema juurde
voodisse, aga tüdruku onu sattunud peale ja siis läinud mehed kaklema. Hiljem selgus, et
ta oli sama tüdrukut käperdanud ka kuu aega varem.
Kui varasemalt ei tahtnud
Tauno ema uskuda, et ta poeg
on pedofiil, siis nüüd polnud
tal võimalust seda enam mitte
tunnistada. Ema kutsus pojale
ise politsei.
Ütlusi andma kutsuti ka Tauno õed. Ja nad rääkisidki. Vägistamiskatsed ja pilastamine
nende suhtes olid seaduse silmis selleks ajaks küll aegunud,
ent vähemasti said nad politseinikele anda Tauno varikonto.
Siis said õed teada ka, et nende
vend oli viis aastat vangis istunud alaealise vägistamise eest.
Ka see ei üllatanud neid.

Leebe karistus

kui 18-aastase isiku mõjutamine, et ta astuks modelli või
näitlejana üles pornograafilises ja erootilises etteastes või
teoses isiku poolt, kes on varem lapseealist seksuaalsusele
ahvatlenud.
Kõigi tegude eest eraldi sai
Tauno kokku 12 aastat vangistust, ent kuna see mõisteti välja
liitkaristusena, vähenes vangistuse pikkus kaheksale aastale.
Lühimenetluse tõttu kärbiti
karistust veel kolmandiku võrra ehk kanda jäi viis aastat ning
neli kuud. Sellele liideti 8 kuud
vangistust, mida Tauno ennetähtaegselt vabanemise tõttu
eelmisel korral ära ei kandnud.
Seega, pedofiil läks vangi kuueks
aastaks ning peab tasuma menetluskulud 3452,7 eurot.
Laura tõdeb, et hingab jälle
rahulikumalt, kui vend vanglas on, ent samas on naine
pettunud, kuna karistus tundub talle liiga leebe. Ettepanek
käperdamise eest karistust vähendada solvas teda aga suisa
hingepõhjani.
„Minu arvates võtab Eesti
riik neid karistusi liiga leebelt.
Ma ei saa mitte kunagi üle sellest. Mitte kunagi. Mul on ju
endal kaks tütart ja meil on

Sel korral mõisteti Tauno
süüdi noorema kui kaheksateistaastase inimese tahte
vastaselt temaga sugulise iseloomuga teo toimepanemises
vägivallaga ja ära kasutades
tema seisundit,
milles ta ei olnud
Eriti õudne oli öösiti, kui ta
võimeline vastupanu osutama. une pealt tuli katsuma. Käskis
Raskendavaks as- alasti koerapoosis olla, katsus
jaoluks sai seegi, et meid ja onaneeris samal ajal.
kurjategija on varem sarnase teo toime pannud. maja taga mänguväljak. Ma ei
Lisaks kajastusid otsuses pa- julge neid sinna mitte kunagi
ragrahvid, mis käsitlevad teise lasta üksinda. Ja nüüd, kui ma
inimese tervise kahjustamist, lugesin, et tahetakse veel leelöömist, peksmist ja valu teki- bemaks teha seadust, siis ma
tamist; noorema kui 14-aas- vihastasin nii väga, ma ei suutase isiku seksuaalset ahvat- da seda isegi sõnadesse panlemist isiku poolt, kes on ka na,“ lajatab ta.
varem seda teinud; noorema
AET REBANE

MÜÜA
kvaliteetsed riidekapid, lauad, toolid, öökapid,

laualambid, seinapildid.
Samuti diivanid, tugitoolid, voodid, köögitarbed,
lauanõud, voodipesu jm.
Inventar müüakse soodsa lõpumüügi hinnaga
ja sobib majutusasutustele, baaridele ja kodudesse.
Tartu Park hotell, Vallikraavi 23,
iga päev kl 11-18. Tel 742 7260, 5648 1712.

EHITUS- JA
REMONDITÖÖD

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

www

puidutööd.ee
Puleium OÜ
Tel 5660 6663
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KINO

ANEKDOODID
Mees kurdab sõbrale:
„Kahvel kukkus käest maha
– tuppa tuli naisterahvas... Pillasin lusika – taas naisterahvas...
Kaustad libisesid ja kukkusid põrandale – jälle tuli naine... Prillid
libisesid laualt maha – ikkagi tuli
järgmisena naine... Pagana raske
on ikka günekoloogina töötada!“
***
Klient taksojuhile:
„Kas teile ei tundu, et esiklaasi
tuleks puhastada? See on üleni
porine.“
„See pole oluline, ma unustasin niikuinii prillid koju,“ vastab
taksojuht.
***
Džunglis kohtuvad kaks jahimeest.
„Kas kütite juba ammu elevante?“ küsib üks.
„Ei,“ vastab teine, „ma tulin
Aafrikasse putukaid püüdma,
aga kaotasin prillid ära.“
***
M e es os t ab apte e gis t

SUDOKU

kondoome:
„Ma sooviksin midagi ilusat,
kingituseks.“
„Kingituseks? Näete, võtke
need siin, ilusas kinkepakendis,“
soovitab apteeker.
„Te saite minust valesti aru.
Mul pole teie ilusat pakendit tarvis. Kondoom ise ongi pakend.“
***
Mees pöördub apteekri poole:
„Mul oleks tarvis midagi usside vastu!“
„Täiskasvanule või lapsele?“
küsib apteeker.
„Kust kurat mina nende vanust pean teadma?“
***
Koer hammustab meest. Mehel hakkab halb ja ta läheb arsti
juurde.
„Teil on marutaud,“ teatab arst.
Patsient võtab paberi ja hakkab sinna kiiruga midagi kirjutama.
„Ärge veel testamenti kirjutage,“ ütleb arst, „ma püüan teid

terveks ravida.“
„Ma ei kirjuta testamenti, vaid
koostan nende inimeste nimekirja, keda on tarvis enne surma
hammustada.“
***
Silmaarst patsiendile:
„Mul on teile kaks uudist – hea
ja halb. Kummast alustan?“
„Alustage ikka heast uudisest,
doktor.“
„Hea küll. Varsti hakkate te
ilma prillideta lugema.“
„Taevas hoidku – kas tõesti?!
See on ju ime, doktor! Aga ...
aga ma ei näe ju ilma prillideta
peaaegu midagi... Kuidas ma siis
ilma prillideta lugeda saan?!“
„Sõrmedega, kullake, sõrmedega!“
***
Rullnokk on autokoolis.
„Mida tuleb teha ninaverejooksu peatamiseks?“ küsib
õpetaja.
„Anna üks korralik litakas, küll siis
kinni paistetab!“ vastab rullnokk.

CINAMON
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
16.–22.10 kell 11, 15.30 Paan:
Reis Eikunagimaale
16.–22.10 kell 13.45, 17.45
Mina, Earl ja surmasuus
tüdruk
16.–22.10 kell 11.15 Pahupidi
16.10 kell 16.30, 19.15, 22.30;
17.–21.10 kell 16.30, 19, 21.45;
22.10 kell 16.30, 18.15, 21.45
Marslane
16.–22.10 kell 10.30, 12.45
Oihhh! Noa laev on läinud

Hotell Transilvaania 2

16.10 kell 13.30, 19.55; 17.–
22.10 kell 13.30, 20 Everest
16., 22.10 kell 11.30, 16;
17.–21.10 kell 10.45, 12.30,
16.45 Viplala
16.10 kell 18.45, 22.20;
17.–22.10 kell 18.45, 22.30
Legend
16.–22.10 kell 19.45, 22.15
Veripunane mäetipp
16.–22.10 kell 21.30 Eakas
algaja
16.–22.10 kell 14.30, 17.05
Labürindijooksja: Põlenu
katsed
16.–22.10 kell 15.55 Straight
Outta Compton
16.10 kell 11.45, 22; 17.–22.10
kell 11.45, 19.15 Kõnd
16.–22.10 kell 14.15 Imelise
ajastu lõpp

RISTSÕNA

RISTIISA PUBI

22.10 kell 21.30 Viimane
nõiakütt

17.10 kell 21.30 Rockhound

16., 22.10 kell 14; 17.–21.10 kell
14.45 Hotell Transilvaania 2

24.10 kell 21.30 Raen Väikene

22.10 kell 21.30 Ivar Moro

TARTU JAZZKLUBI

KONTSERT
BIG BEN PUB
16.10 kell 21.30 Rockhound
17.10 kell 21.30 Hea Story
23.10 kell 21.30 Colorado
24.10 kell 21.30 Volli Vildist
Kübar
EDISON
15.10 kell 21.30 Mikk Tamme
põld
22.10 kell 21.30 Liina Tsimmer
& Martin Kala
GENIALISTIDE KLUBI
24.10 kell 19 Of Roofs, Ge
nes and Stolen Meanings,
Sociasylum, Lidz Pedejam
(LV), Gene Kruppa (LV), Wee
kends at Eden
JAANI KIRIK
16.10 kell 12.15 Keskpäe
vamuusika veerandtund,
esineb Elke Unt (orel)
20.10 kell 12.15 Keskpäe
vamuusika veerandtund,
esineb Anneli Klaus (orel)

15.10 kell 21 Crybaby
16.10 kell 21 Laura Junson &
Erko Niit
17.10 kell 21 Sven Kullerkupp
21.10 kell 20 Eeva Talsi
22.10 kell 21 Ivi Rausi Group
23.10 kell 21 Margus Vaher &
Paul Neitsov
24.10 kell 21 Andranik Kechek
TARTU SAKSA
KULTUURI INSTITUUT
22.10 kell 19 Junger Chor
Celle – Koorimuusika värvilised killud
TARTU ÜLIKOOLI AULA
22.10 kell 19 Tanel Joamets
TUBINA SAAL
20.10 kell 18 Tribute to Uno
Naissoo
21.10 kell 18 Eva Märtsoni
meistriklassi lõppkontsert
VANEMUISE
KONTSERDIMAJA
17.10 kell 18 Baerumi sümfoo
niaorkestri ja Tartu ülikooli
sümfooniaorkestri kontsert

23.10 kell 12.15 Keskpäe
vamuusika veerandtund,
esineb kammerkoor Junger
Chor Celle Põhja-Saksamaalt

18.10 kell 16 Bea Palya (vokaal,
Ungari) ja Balázs Szokolay
Dongó (puhkpillid, Ungari)

KLUBI ROCK & ROLL

VILDE

16.10 kell 21 Metsatöll: Hundi
süda sees

15.10 kell 19 Andres Vago
jazzkitarril

17.10 kell 21 Sõpruse Puiestee
ja 7 Meel

16.10 kell 20 Margit Tali &
Andres Vago

17.10 kell 20 Ingrid Rabi &
Johannes Laas
22.10 kell 19 Andres Vago
jazzkitarril
23.10 kell 20 Margit Tali &
Andres Vago
24.10 kell 20 Ingrid Rabi &
Johannes Laas

NÄITUS
ANNELINNA RAAMATUKOGU
kuni 30.10 rahvusraamatukogu rändnäitus Metsiku
„pibliotek“: ühe ärkamisaeg
se raamatukogu lugu
KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU
kuni 6.11 Mihkel Trei maalinäitus Meelehärm
LINNARAAMATUKOGU
kuni 17.10 maalikunstnike Ove
Büttneri ja Andrus Rõuki ning
graafik Tiit Rammuli ühisnäitus Armastusega
kuni 17.10 raamatunäitus Kõik
ilmalaanen laiali: raamatuid
eestlaste pagulusest
kuni 21.10 raamatunäitus Sak
sa noortekirjanduse auhind
2014 ja 2015
TAMMELINNA
RAAMATUKOGU
20.10–12.11 Imre Vallikivi
fotonäitus Hetked

MUU
LINNARAAMATUKOGU
15.10 kell 18 raamatuesitlus ja
vestlusõhtu, külas on raamatu
Minu Tai saared. Rööprähk
leja rahunemiskatse autor
Annela Laaneots

TARBIJA
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Uuno Kivilinnast

Sigaret on võõrandamatu inimõigus
Olin üle pika aja Ropka
kandis ja tekkis vajadus
Aardla Säästumarketist
suitsu osta.

(60 tonni) alkoholi, millest põhiosa on küll õlu. Kõige selle
kiuste kavatsen elada saja-aastaseks. Kõik on kutsutud minu
juubelile, kes nii kaua elavad.
Mind ei tapa miski, võib-olla
ainult keegi. Igal juhul voodis
ma ei sure.

Kahjuks oli sigarette varjav
luuk müüja kohal kinni. Palusin see avada, et näeks, millist
suitsu osta, seda aga ei tehtud. Minu kodupoes Kivilinna
Konsumis on kõik suitsud alati
kenasti nähtaval ja oma käega
võtta. Öeldakse ka, et põrsast
kotis ei osteta, seal aga sai neid
vaid müüja käest küsida. Pöördusin tarbijakaitseametisse,
kus minuga nõustuti. Müüjad, nagu näiteks Mai-Liis, aga
raiusid, et ei pea ma midagi
nägema.

Võrdub kolme naisega

Katku Vana Tallinn
kinni
Hinnasildid on seal ka nii
pisikesed, et ilma prillideta ma
midagi lugeda ei näegi. Kirjutasin siis Säästumarketi juhatajale, et olen Uuno Kivilinnast ja olen Tartu Ekspressile
kirjutanud vähemalt 15 lugu
ning kirjutan ka neist, kui vaja.
Vastus tuli nii loll, et ei aja isegi
naerma. See on ainuke pood,
kus luugid kinni on. Ma nii
vihastasin nende põhjenduste
peale tervislikest eluviisidest.

Alkohol on ka tervisele kahjulik, katku siis need riiulid ka
kinni, et peaksin ikka küsima,
kas teil Vana Tallinna on ja mis
hinnaga.

Ei tahaks küll joomist ja
suitsetamist propageerida,
aga mina olen suitsetanud 47
aastat ja samal ajal ära joonud
vähemalt tsisternvaguni täie

Võib-olla nii visa hinge polegi terves linnas olemas. Kui ma
tunnen, et mul on õigus, siis
ei löö ma kunagi käega. Olen
ammu öelnud, et mind ei kepi
keegi, kui ma ise ei taha. Ammugi siis mitte mingi Säästumarket.
Tõsi, suitsetamine on mulle ka naissuhetes saatuslikuks
saanud – mõnedki on öelnud,
et nemad tuhatoosi lakkuda
ei taha. Mina aga jätan enne
kolm naist maha kui suitsetamise. Elu on näidanud, et need
ei ole kõige paremad mehed,
kes suitsu ei tee ja viina ei joo.
Sealt on vähe puudus, et naisi
ka ei vaata.
Õnneks viimane proua suitsetamist ikka hindas. Paraku
jättis tema kvaliteet muudes
aspektides oluliselt soovida.
Seepärast võivad kõik naised
minuga taas ühendust võtta
telefonil 5889 9383.

146. HOOAEG

ESITLEB

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

Kesköö Pariisis
BAllETT
Muusika GeorGe Gershwin — koreoGraaf-lavastaja Michael shannon (usa)
libreto autorid Mare toMMinGas, Michael shannon
kunstnik Mare toMMinGas — videokunstnik taavi „Miisu” varM
esietendus 24.10 vaneMuise teatris

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.
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REKLAAM
EHITUS

Korterid, majad, majaosad
Tartus ja maakonnas.
Aitame
kinnisvara
Soodsad
terrassija välisvood
müümisel
ja üürimisel.
rilauad,
saematerjal,
höövel
materjal,
Meeliskütteklotsid.
Karu, tel 511 Tel
5949
Ene Lina,
tel 504 8379
509 2168,
laur.pojad@gmail.com.
742 0240 • www.robinson.ee

KINNISVARA MÜÜK

1,6 ja 3,2 t ekskavaatorite rent
ja kaevetööd. 80-110 € päevarent juhita. Tel 511 5786.
Aukude
postvunda
Korterid,puurimine
majad, majaosad
mentidele
(palkmaja,
terass).
Tartus ja maakonnas.
Tel 509
3454,kinnisvara
Aitame
www.vahvameeskond.ee.
müümisel ja üürimisel.

Kalev
Persidski,
tel 5664 0706
Ehitusja remonditööd.
Viil- ja
Ragnar
Paenurk, telpuitfassaa
5887 0888
lamekatusetööd,
did,
hoonete
ja abihoonete
742 0240
• www.robinson.ee
ehitus jne. Tel 5662 9930.

Ehitus- ja renoveerimistööd
vundamendist katuseni,
võtmed kätte. Tel 5820 2040,
vasker365@gmail.com.
Ehitus, remont, viimistlus- ja
lammutustööd. Lõuna Eesti
piirkond. Tel 5858 6953.
Fassaaditööd, katusetööd, betoonitööd,
sisetööd.
Tel 5850 9769,
info@auna.ee,
www.auna.ee.

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

Plasttooted Curver

-25%

kliendikaardiga

Katuse- ja fassaaditööd, vun
damentide remont ja soojusta
mine. Tel 5649 4929.

Kõik ehitustööd ühest kohast:
www.innover.ee. Tel 5904 2174.

Oktoober on kotivahetuskuu
kliendikaardiga naiste käekotid

-25%

Liiv, kruus, killustik, muld veoga Tartumaal. Ekskavaatoritööd
8-21-tonniste masinatega. Tel
512 5350.
Septikute müük ja paigaldus.
Tel 5757 0202,
erlend@eestiseptik.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

E-post: eravara@eravara.ee
Tel 742 7630 ja 506 6173.

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

Lai valik, mõistlik hind!
www.magaziin.ee

Tänavakivide paigaldus, haljas
tus, piirdeaedade paigaldus.
Tel 5623 3867,
www.clinkerservice.ee.

MATERJAL

S

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

RAV

ILA

www.sadloy.ee
www.pkp.ee

BETOONI

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.

Müüa 1300 kasutatud silikaat
kivi ja alusetäis puhastamata
silikaati Jõgeval. Tel 511 0681.

KEEVITUSTEENUS
• malm
• alumiinium
• roostevaba

2-toal möbl korter Pepleri tn
otse omanikult. Tel 5594 6516.
2-toal renoveeritud ja möblee
ritud korter Peetri tn (260 €). Tel
511 0681.

KOOLITUS

Krunt Tartus (15 000 - 20 000 €).
Soov liitumistega. Tel 5563 9452.
Ostan al 50 m² rem vajava
korteri Tartus või al 1000 m²
kinnistu Tartu lähiümbruses.
Tel 5340 8210.

Firma laienemise tõttu vajame
kogemustega autoremondi
lukkseppi. Tel 5346 2607.
Firma pakub tööd koristajale
Tartu linnas. Töö sisuks on kinnistu välikoristus. Töö sobib ka
pensionärile. Helistada tööpäeviti kl 9-16 tel 5342 4856,
tartu@teho.ee.

Puhastusteenindajatele
Tartu linnas, tööaeg E-R kl 17-22.
Info tel 507 3310.
Vajatakse hooldajat 80 a naisele
(Tartust 25 km). Eraldi tuba. Tasu
kokkuleppel. Tel 518 9953.
Õmblejale või õmblusette
võttele tasuta anda rendile
tööruumid kaubanduskeskuses.
Tel 503 0367.

PÕLLUNDUS
Hobusesõnnik, 30-kilosed kotid. 4,50 €/ kott. Tel 5647 6281.
Müüa soodsalt võrkudesse
pakendatud taliõunu. Tingimisvõimalus. Tel 5552 5664.

LÕHUTUD KÜTTEPUUD
toores / kuiv

Tel 514 2173

2-3-toal korter. Tel 5561 4114.

AS Finak (Maramaal) pakub tööd
tislerile (uste valmistamine) ja
lukksepp-teritajale. Info tel
730 3465 või saata CV
ira@finak.ee.

Pensionärile müüja-valvuriks
autoparklasse. Tel 5354 1882.

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!

1-toal korter. Tel 503 2345.

PAKUN TÖÖD

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

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

KINNISVARA OST

Müüa diivanvoodi (ühele, pesukastiga), uus elutoakomplekt
diivan ja tugitool (käivad lahti).
Tel 5591 0068.

Lisatöö siseruumide puhastus
teenindajale Reolas P-N alates
kl 18st (2-2,5 h). Tel 5823 0411.

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

Uus maja Luunja vallas
Sirgumetsa k (2007, üp 91 m²,
krunt 1,7 ha, 79 000 €). Kutseline
maakler Peeter Meus! Tel
506 2212, www.aadlivillakv.ee.

Lemmikloomade ravi, vakt
sineerimine, kiibistamine,
jooksuaja vastased süstid.
Tel 514 8998.

B-kategooria autojuhtide koo
litused autokoolis Viva Liiklus!
Algus iga neljapäev kell 16.30.

Krunt Veerikul asuvas aiandusühistus, hea planeeringuga,
hoonestatud, kultuuristatud ja
heas seisukorras, 880 m². Tel
5563 1886.

2-3-toal korter Tartus või su
vila / väike maja Lõuna-Eestis,
mõistliku hinnaga. Tel 5673 3922,
geosurfi@gmail.com.
Ehitusmaterjalide transport,
haljastus- ja ehitusjäätmete
vedu bigbag kotiga.
Tel 5376 9999.

2-toal korter Ülenurmel.
Tel 5332 8672.

2-toal mug korter J. Kuperjanovi 70 (2008, üp 39,1 m²,
4/4, keskk, 82 000 €). Kutseline
maakler Sirle Uiga! Tel 526 4198,
www.aadlivillakv.ee.

1-2-toal remonti vajav korter
Tartus. Võib pakkuda ka
kööktuba. Tel 5650 3503.

AS Y
O
ADL

1-toal mug korter Elvas (kokku
170 €). Tel 5567 9171.

KÜTE

Uus korralik kivimaja Raadimõisa rajoonis Mõisa pst
(194 900 €). Tel 5559 9825.

LOOMAD

MÖÖBEL

Korterid,
majad, majaosad
• Alati
hea nõuanne!
Tartus ja maakonnas.
•Aitame
Professionaalne
abi kinniskinnisvara müümisel ja üürimisel. ÜÜRILE VÕTTA
vara
ostul,
müügil,
üürimisel
Kai Persidski, tel 5190
3394
• Kinnisvara
komplekshaldus
1-toal korter. Tel 503 2345.
Gert Suik,
tel 515 3773
742
0240
•
www.robinson.ee
Riia 9, Tartu. www.eravara.ee
2-3-toal korter. Tel 5561 4114.

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

Pakkumised kehtivad 01.10 - 04.11.2015 või kuni kaupa jätkub.

Vahetada 2-toal renov korter
Prisma juures 3-toal korteri
vastu. Vaheraha ca 10 000 €.
Tel 516 5244.

2-toal äsja renoveeritud korter
kesklinnas omanikult.
Tel 5198 3950.

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

Teeme kõiki üldehitustöid üle
Eesti: fassaadid, katused, jne.
Tel 5683 5395,
siseehitus@gmail.com.

KINNISVARA VAHETUS

ÜÜRILE ANDA

Katusetööd! Korterühistutele ja
-ühisustele väga soodsad pakkumised katusekatte vahetusele.
Töötame Lõuna-Eestis.
Tel 5662 2071.
Korstnate ehitus, remont.
Vajalikud plekitööd. Kauakestvad lahendused. Tel 5625 1750,
tomeli.ee.
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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.

Pakkuda talvekartulit (Laura/
Gala), porgandit, punapeeti,
kõrvitsat. Tel 5370 8010.
Pressin õunamahla.
Tel 5353 4624.

RIIDED
Anne 51, kpl Stiil. Uus ja vähe
kasutatud kaup Iirimaalt. Tel
522 3936.
Jõe butiigis suur valik puuvilla
seid dressipükse ja suusapük
se! Soola 10 (avaturg), E-P 9-17.
Odavad rõivad, Kastani 121.
Uus kogus naiste villaseid
mantleid ja uusi beebiriideid.
E-R 10-18, L 10-15.

Kuiv kütteklots lahtiselt.
Tel 5197 8500.

Sõpruse pst 8 Kaubapesas leiate
soodsalt kasutatud riidekaupa
ja muud head. E-R1 0-18, L 10-15.

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

Väga soe (peaaegu uus)
talvejope poisile. Huppa 140.
Tel 5551 1421.

Küttepuud lahtiselt ja võrgus.
Vedu tasuta. Tel 568 3404.

SÕIDUKID

Puitbrikett, kaminapuu, kuiv
kütteklots. Tel 5197 8500.

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

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

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

Sõbra Pesumajas

JOPE PUHASTAMINE al 5 €
SULEJOPE 7 €.
Oleme avatud 7 päeva
PESUTUBA
nädalas kl 8 – 20
PESUMAJA Sõbrakeskuse sisehoov,
Võru 55f. Buss nr 4.
Tel 5303 0974

REKLAAM
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Sõiduautode ja kaubikute
keretööd ja remont. Soodsalt
keredetailid. Tel 504 0334,
allroads.ee.
Sõiduautode ja kaubikute
remonditööd. Autoelektrik ja
diagnostika. Tartu, tel 5853 3080.

Pottsepatööd. Tel 507 9037.

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

Kõik kvaliteetsed ja soodsad
elektritööd ühest kohast! Garantii. Tel 5551 6848,
www.involt.ee.
Kändude freesimine.
Tel 5346 1476.
Kütte- ja ventilatsioonitööd.
Tel 5660 1567.

Vaheta enne pakast oma sõi
duki aku. Pakume EGT kvali
teetseid akusid, EGT on BOSCH
kaubamärgi odavama seeria
kaubamärk. STANDARD seeria
hinnakiri: 55 Ah - 58 €; 65 Ah - 72
€; 75 Ah - 78 €; 100 Ah - 98 €.
Garantii 2 aastat. Asume Vaba
38a, Tartu. Tel 5456 3333.

Majavammi ja hallituse tõrje
tööd ning sellega kaasnevad
ehitustööd. Tel 5662 9559,
info@niiskusabi.ee.
Meesterahvas aitab erinevates
majapidamistöödes.
Tel 5374 8984.

TEENUSED

Elektritööd! Vajadusel 24 h
ööpäevas, head hinnad, kiire töö!
Tel 513 7844.
FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.

Autobussiteenused, küsi hinnapakkumist. Tel 5373 8770,
5770 2550, www.noobelreisid.eu.
Boilerite puhastus, veemõõt
jate vahetus, san-tehnilised
tööd. Tel 5646 9025, 734 8044.
Bussiteenus Eestis ja välisriikides
(sh Venemaa ja Valgevene, Ukraina, 29-52-kohalised bussid).
Aljona Company OÜ, tel
5344 5349, aivar64@gmail.com.
Ehitus- ja renoveerimistööd
vundamendist katuseni,
võtmed kätte. Tel 5820 2040,
vasker365@gmail.com.

Abi alkoholisõltuvuse korral.
98%. Hiina meditsiin. Ly Chini
OÜ, Tartu, tel 505 8381.

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

Kalju Paldise energiaõhtu ja
isiklik nõustamine.
Tel 5846 9668.

Rakke-, šaht- ja salvkaevude
kaevamine, puhastamine,
süvendamine ja remont.
Vajadusel rakete vahetamine.
Tel 5638 1774.

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

Salvkaevude kaevamine, pu
hastamine ja remont. Vajadusel
ülemiste rõngaste vahetamine.
Tel 557 4792.

Vääriskividega valgusteraa
pia. Tervendab ja taastab keha,
hinge ja emotsioonide tasakaalu.
Suurendab energiat ja vaimseid
võimeid. Tel 5595 3408.

Sanitaartehnilised tööd.
Tel 5660 1567.

Kõik tsaariaegsed ja EW-aegsed
(valmistaja Roman Tavast) mär
gid. Hea hind! Tel 5649 5292.
Tarbeklaasi toodang. Paku ka
vanemat kristalli ja portselani.
Tel 5893 8528.
Vanad raamatud, märgid, mün
did, postkaardid, ehted, kunst
jm vanavara. Tartus ja Elvas! Tel
5649 5292.

VABA AEG

TUTVUS

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

Sarja „Seiklusjutte maalt ja
merelt“ raamatud (55 tk, hind
kuni 190 €). Tel 5663 9310.

60 a naine otsib korralikku sõp
ra ja elukaaslast. Tel 5846 4613.

MÜÜK

Soodne fekaalivedu.
Tel 5382 8791.
Ohtlike puude langetamine,
äravedu, oksade purustamine,
heki- ja võsalõikus. Töö kiire ja
korralik! Hinnasula -20%! Järjekorrad lühikesed! Tel 5559 3732,
info@vikatimees.eu.
Ohtlike puude langetamine.
Tel 505 4983, www.ohtlik.ee.

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

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

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

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

Septikute müük ja paigaldus.
Tel 5757 0202,
erlend@eestipost.ee.
Ehitus, remont, aiamajad,
terassid. Pikaajaline kogemus!
Tel 5622 9840.

Ametlik korstnapühkija Tartus ja
Tartumaal, Põlvas ja Põlvamaal.
Korrasoleku akt tasuta.
Tel 5191 6605.

TERVIS

11

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

Kaardid ennustavad!
Tel 900 1727, 24 h, 1,09 €/min.
Ennustuste tellimine,
ka kirjalikult: ennustus.ee.
Kanalisatsiooni-, toru- ja elekt
ritööd. Tel 735 3777, 5566 1888.
Kellassepp Annelinna keskuses.
Ehte-, prilli- ja
kellaparandus.
Patareivahetus
vaid 3,50 €!

Ohtlike puude raie, tööd korv
tõstukiga (21 ja 30 m). Maastikuhooldus OÜ, tel 5810 8597.
Pakun raamatupidamisteenust
väikeettevõtetele.
Tel 5699 8032.
Pakun seltsidaami teenust (vestlus, jalutuskäik). Tel 5466 4431.

Ummistuste likvideerimine,
boilerite puhastus, pottide,
torustike, kraanide vahetus. Tel
5621 7955.
Veo- ja kolimisteenus, utilisee
rimine, klaverite, seifide
jne vedu. Tel 553 7638,
kiiredkolijad.ee.
Veo- ja kolimisteenused,
utiliseerimine suure kaubikuga!
Head hinnad! Tel 5897 5378.

Lõngapood. 100% villane
8/3 8/2 lõng 25 €/kg, villane
sokilõng 15 €/kg. Soodusmüük:
peenvillased efektlõngad
15 €/kg, akrüüllõngad 5 €/kg,
puuvillane vaibalõim 7.50 €/kg.
Ropkamõisa 10 hoovis Tartus,
E-R 10-18, L 10-14. Tel 520 7727,
www.aardlakaubandus.ee.
Valmisfirmade müük Eestis ja
Soomes. Tel 5662 3626.
Ära anda Pioneer pliit, kaasa
uus küttekeha. Tel 5388 9110.

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

OST

17.-18. okt kl 10-18 Tartus
Vanemuise 48 Südame Tarkuse
päevad. Esinevad Mai-Agate Väljataga, Lille Lindmäe, Rene Bürkland,
Igor Mang jt. Loengud, teraapiad,
tervisetooted. 1 päev 10/8 €,
2 päeva 16/13 €. Tel 503 5599,
www.helisevsonum.ee.
Karate-Do Shotokai kutsub
harjutama võitluskunsti Tartus!
Info: www.ekds.ee, tel 551 1384.
Lauatennise treeningud.
Tel 557 7677.
Sansaara tantsu- ja joogastuu
dio kutsub huvilisi trennidesse.
Tel 529 4740, www.sansaara.ee.
Tartu naisrahvatantsurühm
Veskiratas ootab uusi tantsijaid
teisipäeviti kl 11 Tähtvere
päevakeskuses, Veski 35.
Tel 5565 1342, 5301 2451.

VÄIKEBUSSI RENT

Korstnapühkija teenus, kiire,
korralik. Akti väljastamine tasuta.
Tel 551 2773.
Kullassepatööd. Abielusõrmu
sed kiirtööna. Ketid, sõrmused,
kõrvarõngad käsitööna.
Tel 502 7894.

Tänavakivide paigaldus ja pa
randustööd. Tel 5593 6336.

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

Vihmaveerennide puhastus.
Teraskatuste, turvatoodete,
vihmaveerennide, katusea
kende ja liistprofiilide müük ja
paigaldus. Helista 553 3733 või
550 3200 või kirjuta info@steel.ee.
Vaata lisaks www.steel.ee.

Antiikesemed, hõbe, raamatud,
märgid, postkaardid, kunst,
lauanõud, jne. Raha kohe kätte!
Tel 5803 6752.
EW- ja nõukaaegsed auto- ja
motoalased (Ford, Volga, IŽ-350,
IŽ-49 jne) raamatud.
Tel 5649 5292.

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

511 6923 • aurel.ee/buss

MÜÜA KIA Carens 2.0, 102 kW

1900€

Pereauto 2007.
aastast. Hästi
hooldatud ja
hoitud. Vahetatud hammasja kiilrihm.
3a tagasi tehtud roostetõrje.
Helista ja küsi,
mis on autol
viimati
vahetatud.

Esmane reg: 02/2005
Läbisõit: 215 000 km
Ülevaatus kuni märts 2016

TK UEU LLU TLU SI

Kütusekulu ca 7,9 l/100 km. Vaata lisainfot Auto24-st.

1900€ www.auto24.ee/used/2077606
Tel 508 1963.

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

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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REKLAAM

Neljapäev, 15. oktoober 2015

20.–22. OKTOOBER

Põhiprogrammis
üle 130 ürituse
Noorteprogrammis
üle 85 ürituse
35 tegevuskohta
Külalislektorid
Norrast ja Islandilt

2015

KOLM PÄEVA

TÖÖTUBE ÕPITUBE VESTLUSRINGE
ETTEKANDEID RINGKÄIKE KÜLASTUSI
MÄNGE ETENDUSI KONTSERTE
AJATELE,
T
E
P
Õ
,
E
L
E
D
I
KOOLIJUHT
ATELE
M
E
N
A
V
E
S
P
A
L
ÕPILASTELE,
rtu.ee

val.ta
www.haridusfesti

Tartus on
sügisene
koolivaheaeg
sisukas!

