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

siaran
a
A sto
re

Venita sari

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

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

HIINA, NEPAALI JA TAI TOIDUD

Maitsvad ja teravad elamused valmivad Nepaali
kokkade käe all. Tulge proovima tervislikke Nepaali toite!

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

E - R kl 11-15 päevapraad 3,20 €
päevasupp 2,0€
ISIC kaardiga menüüst -10%
Söögi kaasa tellimine -10%

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

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

Parukad kuni 31.10 –30%
Ripsmetuðid 2,90 €

Neljapäev, 22. oktoober 2015
nr 36 (357) • Tiraaž 20 400
www.tartuekspress.ee
SUURTÄHTEDE PÄEV

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

Asper Koolitused OÜ
on Eesti Töötukassa
koolituskaardi koostööpartner.

Oled oodatud Tartu, Sõpruse pst 2, III korrus

Soe Poly D
acron kang
ast
aluspesu ta
lletab idea
alselt
kehasooju
st, juhib niisk
use
nahapinna
lt eemale
ja hoiab
sind kuivana
. Väga pe
hme,
mugav ja
veniv mate
rjal.
Materjal:
100% Poly
-Dacron.

ehall
Värvus: tum

Talve parimad pakkumised!

TAMREX soe alussärk
art 7191 - meeste mudel
art 7192 - naiste mudel

29 €
KOMPLEKT
(särk + püksid)

–20%
= 44 €
TAMREX
pikad aluspüksid
art 7112 - meeste mudel
art 7113 - naiste mudel

26 €

Jätkuvalt soodsaim sooja aluspesu komplekt!

Saaremaal asuva kalatöötlemisega tegeleva ettevõtte, Vettel
OÜ,
külmkambrite
töötajad on TAMREXi
sooja pesu kasutanud
juba 4 aastat. Töökeskkonna madalate temperatuuride tõttu on
riietuse aluskiht oluline
osa töörõivastuses.
Vettel OÜ personali- ja töökeskkonnaspetsialist Katrina
Keerd:
„Ettevõtte
jaoks on töötajate
ohutus ja hea tervis väga olulised.
Meie laotöötajate peamiseks
ohuteguriks on
niiske ja külm
töökeskkond
(kuni –24°C). TAMREXi sooja pesu komplektid aitavad laotöötajatel töökeskkonna tingimustega toime
tulla, tagades soojatunde ka väga madalatel temperatuuridel.
TAMREXi sooja pesu hinna ja kvaliteedi suhe on
end igati õigustanud. Pesu eeliseks võib pidada
mugavust ja külmatunde mittetekkimist, see on kvaliteetne ega muutu pestes topiliseks.

SNICKERS Workwear
kootud logomüts

Komplekt

KLIENDI KOMMENTAAR:

art 9084/0400

TASUTA*

(jope + püksid)

–15%
134.30 €
=

TAVAHIND 15 €

+tasuta müts

TAMREX talvejope
art 770-1804

TAMREX
talvepüksid
art 771-1804

Katrina Keerd

89 €

*Talvejopega (art 770-1804),

69 €

saad KINGITUSEKS
talvemütsi! (art 9084/0400)

Vettel OÜ
Personali- ja töökeskkonnaspetsialist

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

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

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

UUDISED

Neljapäev, 22. oktoober 2015

Vutiheerostel on taas selg
VASTU SEINA SURUTUD
Mulluse hooaja seitsmendana lõpetanud
Tammeka jalgpalliklubi
vaagub sedapuhku
sügiseks jälle meistriliigast väljakukkumise
piiril hinge ning läheb
vastu otsustavatele
võitlustele.

Viimasel vanameistrite mõõduvõtul pidi Tartu Kristjan Tiirik (vasakul) Paide
Vjatšeslav Zahhovaikole alla vanduma. Siiski pole kõik veel läbi. 
JK TAMMEKA

Senised kohtumised:
Kalev

0:4

0:5

1:4

Kalju

0:3

1:2

0:3

Trans

3:1

0:6 2:4

meeskonnad on end meistriliiga väärilistena tõestanud.“

Laupäeval Paides peetud
kohtumist sealse linnameeskonnaga võis õigustatult pidada „kuue punkti
mänguks“ – on ju kümneliikmelise kohaliku tippliiga
tabeli tagumine ots sel aastal erakordselt tihe. Lisaks
eelnimetatutele võitlevad
püsimajäämise või vähemalt
üheksanda koha elik pääsu
eest üleminekumängudele
Pärnu linnameeskond ja Viljandi Tulevik. Paraku lõppes
avantüür hävitava 0 : 4 kaotusega.

Kunstmuru napib

Mustamäe
linnameeskond
Nüüd on taaralinlased
jõudnud seisu, kus punktiga
edestatakse küll Tulevikku,
kuid ees on kolm mängu kivikõvade vastastega, kellest
vaid Narva Transile on tänavu korra vastu hakata suudetud. Samal ajal on Tulevikul ja kahe pügala kaugusele
jääval Paidel varuks omavaheline kohtumine ning vastamisi lähevad korra veel ka
Paide-Pärnu linnameeskonnad.

de taseme lähedale kerkinud
keskmisele publikunumbrile. „See tähendab, et Tartu
vutipublik toetab identiteediga Tartu jalgpalli.“
Seega peab Tammeka tugevus Paasi hinnangul täna ja
Meistriliiga pole kunagi oltulevikus olema
nud nii populaarne ja tasasee, et võimalikult head Tartu
vägine kui tänavu ning on
mehed mängiau sellises liigas mängida.
vad kodulinna
eest.
„Meid
eelmisel nädalal
Siiski tõotas klubi tegevjuht Kalle Paas, et võideldak- alistanud Paide oli koosseise lõpuni au, klubi ja publi- su järgi pigem Mustamäe
ku nimel. „Tammekat pole või Kristiine linnameeskümme hooaega nii palju kond,“ torkas ta Karl-Eerik
rahvast toetamas käinud kui Luigendi, Artur Rätteli,
tänavu,“ viitas ta hiilgeaega- Mart-Mattis Niinepuu,

AS Y
LO
SAD

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

ILA

www.sadloy.ee
www.pkp.ee

RAV
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BETOONI

Sander Sinilaiu ja teiste
oponentide tegeliku elukoha kohta.

Ohtralt stsenaariume
Samas kinnitas Paas, et
tänavu ajavad kõik tabeli
tagumise poole klubid, eriti Viljandi ja Pärnu, kõva
asja. „Müts maha kõigi ees,“
kiitis ta. „Meistriliiga pole
kunagi olnud nii populaarne ja tasavägine kui tänavu
ning on au sellises liigas
mängida.“
Praegu tabeli punase laterna kohta hoidva Tuleviku
president Raiko Mutle tõdes
omalt poolt, et kõik taandub
sellele nädalavahetusele, mil

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.

peetakse hooaja tähtsaim
mäng Paidega. „Võiduga
Paide üle jätaksime kaks
meeskonda enda selja taha,
kuid Paidel on ees kohtumine veel Pärnuga,“ märkis ta.
„Seega kindlat püsimajäämist see veel ei garanteeri,
kuid looks meile head võimalused.“
Samas, kui tartlased
rohkem punkte noppida
ei suuda, piisab mulkidele
otse langemisest pääsemiseks ka ühest viigist. „Tabeli alumise otsa punktide
seis on väga tihe, seega neid
stsenaariume on tõesti palju,“ kinnitas Mutle. „Isiklikult arvan, et kõik need

Tuleviku peamiseks murekohaks hooaja teises pooles
on Mutle sõnul olnud kogemuste puudumine. „Kaotades vigastuse nahka oma
kapteni Sander Posti, ei jäänud meile järele pea ühtegi
tõsise kõrgliiga kogemusega
mängijat,“ lausus ta „Samas
on meeskonna mängupilt
läinud järk-järgult paremaks
ja enesekindlamaks ning
mängijad ei ole kaotanud
usku. Võitleme selle koha
nimel kuni viimase sekundini.“
Veelgi julgemalt hindas olukorda Pärnu linnameeskonna peatreener
Marko Lelov, rõhutades, et
kuna mängida on jäänud
kolm vooru, on õhus veel
üheksa punkti. „Tagumise
otsa võistkonnad on kõik
nelja punkti sees, nii et
kõigil on võrdsed võimalused,“ lisas ta.
Millal võib aga loota, et
Taaralinna vutifännide
palvete laeks ei pea jääma tippseltskonda püsimajäämine? Laiemalt on
Tammeka tegevjuht Paasi
sõnul konkurentsivõime
võti taristu. „Tallinnas on
ka pärast meie Annelinna
kunstmuru renoveerimist
12 korda rohkem täiskasvanute kunstmuruväljakuid
kui Tartus, ehkki harrastajaid on vaid kolm korda
rohkem,“ sõnas ta. „See
mõjutab valusalt nii noorte- kui tippvuti taset.“
KAUR PAVES

UUDISED

Neljapäev, 22. oktoober 2015

LUGEJA KIRI
Peamagistraal
sirgeks
Esitan ühe põhimõttelise
küsimuse, mis on kindlasti keerelnud väga paljude
linnas autoga liikuvate inimeste peas.
Nimelt Turu tänav on
üsna sirge ja lai magistraal,
ainult ühe koha peal on
tehtud sisse ebaloomulik
haak. Selles kohas asub
otse loogilise sirge tänava
marsruudil Kuusakoski.
Miks on olemas Kuusakoski koha peal Turu tänaval sisuliselt ümberpõige, mitte sirge tänav? Kas
on mõeldud Kuusakoski
ümberkolimisele ja Turu
tänava sirgeks ajamisele? Iseenesest loogiline
ja mõistlik see oleks linna
arengu seisukohalt.
Lisan siia veel ühe küsimuse, mis puudutab osaliselt ka sama piirkonda.
Mis kaalutlustel eksisteerib
veel sadamaraudtee? Pole
juba väga ammu seal ühtegi rongi liikumas näinud,
suurt jõesadamat ei eksisteeri ja see lõikub vähemalt
kolme suurema tänavaga
ning lõhub sõidukeid.
K. Kuusk

Peep Margus
inseneriteenistuse spetsialist
Turu tänava ja sadamaraudtee ristumisel määrab
tee geomeetria asjaolu,
et sõidutee peab raudteega ristuma võimalikult
täisnurga all. Kuna raudtee pöörderaadiused on
oluliselt suuremad, siis on
„painutatud“ sõiduteed.
Sadamaraudtee likvideerimist on kavandatud
juba pikka aega. 2005.
aastal alustas linnavalitsus
Ropka silla, selle juurdepääsude ja sadamaraudtee koridori (lõigus Väike
kaar - Turu tn) kavandatava tänava ja lähiala detailplaneeringu koostamist.
Sadamaraudtee likvideerimine ja Turu tänava rekonstrueerimine sõltub
praegu sadamaraudtee ääres paiknevate ettevõtete
ja raudtee-ettevõtte vahel
kehtivatest veolepingutest.
Allikas: Tartu LV

Kevadel läheb
külmutamiseks
Möödunud nädalal
Emajõe ääres nurgakivi
saanud kaugjahutusjaam
tõotab revolutsiooni
soojamajanduses juba
vähem kui poole aasta
pärast.

Ühes linnaisadega uuele jaamale nurgakivi pannud
Margo Külaots lubab jahedaga kostitada pea kõiki ümbruskonna suurehitisi. 
AS FORTUM TARTU

LAUSEGA
Ülikoolipiirang jätkub

Taplev koolijüts

Ülikooli tänaval jätkuvate
veetorustike ehitustööde
tõttu suletakse tänav Poe
tänava ja raekoja vahelises
lõigus 31. oktoobrini liikluseks. Raekojatagusele parkimisalale ja Lossi tänavale
on ajutiselt lubatud sõita
Werneri kohviku eest, samuti Toomemäelt mööda Lossi
tänavat.

19. oktoobril sai politsei õige
eriskummalise teate kehalise väärkohtlemise kohta.
Nimelt lõi Rõngu keskkoolis
15-aastane poiss korduvalt
14-aastast kaasõpilast, põhjustades talle füüsilist valu.

550

Rahvapäraselt kesklinna
külmajaamaks ristitud suurprojektis hakatakse tootma
kuuekraadilist külma vett,
mis liigub jahutusvõrgu kaudu klientideni, andes seal soojusvahetites oma jaheduse ära
hoone sisemisele jahutussüsteemile hoone jahutamiseks.
„Tagasi tuleb jahutusvõrgus
vesi 16-kraadisena,“ selgitas
jaama rajaja, soojatootja Fortumi juhatuse esimees Margo
Külaots.

juura- ja äriguru eesotsas justiitsminister Urmas
Reinsalu ja riigikohtu esimees Priit Pikamäega tungib
täna-homme äriseadustiku
20. aastapäeva konverentsile
Dorpatisse.

Raadi rappimine
Raadil asuvate nõukogudeaegsete sõjaväelennujaama hoonete lammutamise
neljanda etapi hanke võitis
OÜ Amestop. 42 825 eurot
maksvad lammutustööd tehakse tänavu detsembrist
tuleva aasta maini.

Kasvuhoonegaase
pärssides
Külma vee tootmisel kasutatakse Külaotsa sõnul nii
suuri efektiivseid tööstuslikke külmamasinaid kui külma
jõevett. „Jõevesi leiab kasutust
ajal, kui selle temperatuur on
piisavalt madal, planeeritud
perioodil oktoober-aprill,“
rääkis Külaots. „See kombinatsioon võimaldab hoida
jahutusenergia hinna konkurentsivõimelisena ning toota
jahutust keskkonnasõbralikult.“
Kuna suure osa asjast toodetakse jahutust jõevett läbi
soojusvahetite pumbates, pole
sel ajal vaja kasutada külmamasinaid, millest tekib elektri
kokkuhoid. „See omakorda
tekitab 70% vähem CO2 emissiooni kui tavaliste elektril
töötavate jahutussüsteemide
kasutamine,“ märkis Külaots.
Tema väitel on hinnatud ka
mõjusid Emajõele: „Maksimaalselt võib jõe veetemperatuur tõusta 0,09 kraadi võrra,
mis on kümneid kordi alla lubatud piirmäära.“
Külma vastu on Külaotsa sõnade kohaselt juba huvi
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Õlletehas laieneb

tundnud pea kõigi kesklinna
suuremate jahutust kasutavate hoonete omanikud, alates
keskkatlamaja naabruses töötavast Ahhaa teaduskeskusest
ja lõpetades Ülikooli tänavale
ehitatava hotelliga.
„Suurematest hoonetest
võiks nimetada kesklinna kaubanduskeskuseid ja hotelle, Vanemuise teatrit ja turuhoonet,“
lisas ta.

Müra maha
Külaots kinnitas, et kaugjahutussüsteem on võrreldes
tavaliste jahutusseadmetega
konkurentsivõimeline. „Kuna
jahutusjaamas on mitmeid
eri suurusega seadmeid ja kasutatakse ka jõevett, siis neid
erinevaid lahendusi saab erinevatel aastaaegadel paindlikult kombineerida,“ sõnas
ta. „Lisaks on statsionaarsed
tööstuslikud jahutusseadmed
efektiivsemad ja vastupidava-

mad kui need lokaalsed, mida
katustele paigaldatakse.“
Samuti tagatakse kliendile
väiksem ruumikulu. „Mürisevate suurte kompressorite ja
konditsioneeride asemel saab
katusele näiteks terrassi teha
või lao- või müügipinda juurde,“ soovitas Külaots. Veel puudub tavalistele jahutusseadmetele omane müra ja vibratsioon
ning pole ohtlikke freoone:
süsteemis ringleb ju tavaline
vesi
Kaugjahutusjaam valmib
Külaotsa sõnul tuleva aasta
kevadel, sest suvel vajavad esimesed kliendid juba jahutust.
Kogumaksumus koos jahutusvõrguga on 5,7 miljonit eurot,
seadmetesse investeerimine
toimub järk-järgult. Hoone
saab olema seitse meetrit kõrge, 14 meetrit lai ja 54 meetrit
pikk. Alalisi töötajaid jaamas
pole.
KAUR PAVES

Linnavalitsus saatis volikogule A. Le Coqi Laulupeo pst
15 krundi detailplaneeringu
vastuvõtmise ja avalikule väljapanekule suunamise eelnõu. Planeeringu koostamise
käigus on ilmnenud täiendav vajadus tootmismahtude laiendamiseks Tähtvere
tänava poolses tootmis- ja
laohoonete ning kaupluse- ja
väravahoone osas.

SÄHVATUS

Jaga jalkapärandit
Seoses 2016. aasta suvel avatava jalgpallinäituse ja muuseumi kogude täiendamisega
otsib spordimuuseum vutiga
seotud esemeid 20. sajandi
esimesest poolest.

Mälestuspink
raamatukoguhoidjale
Homme kell 12 avatakse
Peeter Põllu pargis mälestuspink rahvaraamatukogude arengu eest hea
seisnud eluaegsele raamatukoguhoidjale Elle Tarikule,
kes aastatel 1975–1983 juhtis
Tartu linnaraamatukogu.

Alam-Saksi
kammerkoor
Täna kell 19 saavad muusikasõbrad Saksa kultuuri
instituudis kuulda kõrgetasemelist koorimuusikat
Alam-Saksi kammerkoorilt
Cellest kontserdil „Koorimuusika värvilised killud“.
Sissepääs prii.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

KES ON LOLL? Kui fototaiese mõtte vähem kui tunni
ajaga läbi hammustad, oled toimetuse keskmist
tulemust ületanud. 
KALEV PASTAK
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KULTUUR

Neljapäev, 22. oktoober 2015

Palametsa
pajatused

Kunstnik Pusa (Piret Bergmanni) looming mõjub ekspertidele psühhodeelselt. Huvitava paralleelina kannab Pusa hüüdnime ka praegu hullumajas viibiv vanglastaar Indrek
Leibur (Puusepp). 
MAAL „ÕITSEMISE AEGU“

351.

Kunstimaja tulistab
KOLMERAUDSEST
Tartu kunstimaja avab
täna-homme korraga
suisa kolm näitust, millest üks mängib inimhingede keeltel peenetundelisemalt kui teine.

Maarahval oli pealegi
komme tuua aegajalt
õpetajale kostiks midagi
suupoolist. Siis seda veel
äraostmiseks ei peetud.

Täna kell 17 avaneb monumentaalgaleriis kultuurkapitali toel Johnsoni ja Johnsoni
nime taha peituvate artistide
näitus „331,57“. „Palgatööga on
ju nii, et ühed tahavad rohkem
saada, teised vähem maksta.
See on nagu loodusseadus, et
kusagil on piir, mingi mõistlik
tasakaal. No ja see piir ongi
nagu miinimumpalk,“ vihjas
monumentaalgaleriis toimuvale galerist Indrek Grigor.

Kirik keset küla
„Ega alampalk pole mingi
taevast alla kukkunud number. See on ju välja arvutatud,
et mõne töö eest ei saagi rohkem maksta ja paljud ei taha
rohkem teha ka,“ selgitas ta.
„See on mõistlik, lihtsalt kirik
keset küla ehitada. Püüame
üksteisest ikka aru saada.“
Homme kell 18 väikses saalis
publiku ette tuleval „Risom-

nial“ aga saab näha kunstnik
Pusa viimaste aastate loomingut, kus artistile omaselt on
olemas eredad värvid ja katkematud jooned. „Risomnia“
on leidsõna, millel puudub
selge vaste, tegemist võib olla
nii koha kui seisundiga. „Ma
ei oska öelda, kas ma maalides olen Risomnias või põen
risomniat, aga mulle tundub,
et see sõna kirjeldab kõige paremini minu viimaste aastate
loomingut,“ rääkis asjaosaline
ise. „Maalin justkui koguaeg
ühte maali, mis jätkub järgmistel lõuenditel, mõnikord
kohe eelmise maali kõrvalt,
mõnikord tuhandeid ruutkilomeetreid eemal.“
Pusa elik Piret Bergmann
(Torim) sündis 1979. aastal
Noarootsis. Ta on lõpetanud
kunstiakadeemia Pärnu kolledži, mida varem ja ka hiljem
tuntakse nime all Academia
Non Grata. Pusa tegutseb tänapäeval peamiselt maalijana
ja on esinenud oma teostega
paljudel isiku- ning grupinäitustel. „Viimastel aastatel on ta
kõige rohkem tuntud oma eredavärviliste mustritega kae-

tud, peaaegu psühhedeelsena
mõjuvate maalide poolest, läbi
mille on tal Eesti kunstipildil
üsna unikaalne koht,“ märkis
Grigor. „Ta loob oma maailma
peamiselt maalis, aga ka skulptuuris ja installatsioonis.“

Loomemajanduse
eellased
Samal päeval kell 18:45 saab
suures saalis avapaugu uusima
Eesti graafika näitus Stonerollersi esituses. „Eesti Litograafiakeskus on tegutsenud
varsti pea 15 aastat ja sai tuule
tiibadesse juba siis, kui ei tuntud veel mõistet „loomemajandus“ ja tuli olla kartmatu, sest
ainult nii sai midagi reaalselt
ära teha,“ tõdes Grigor. „Selle
15 aasta jooksul on valminud
suurel hulgal graafikat koostöös Eesti tippkunstnikega.“
Näitus kunstimajas on jätk
näitusele „Nad on juba kohal!“,
mis toimus kunstimuuseumis
2010. Ka täna, aastal 2015 on
Grigori sõnul põhjust öelda:
„Kivitrükk on elus!“. Kõik näitused jäävad avatuks 15. novembrini.
KAUR PAVES

MÜÜA KIA Carens 2.0, 102 kW

1900€

KEEVITUSTEENUS
• malm
• alumiinium
• roostevaba

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

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

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

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

ARMASTUS
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Uuno Kivilinnast
Kõrgetel kohtadel töötamisest

Tartu töölisnoorte, kaugõppe, õhtukoolide ning
täiskasvanute gümnaasiumi endised õpetajad
ja vilistlased! Ootame teid 24. oktoobril kl 16
kooli 101. aastapäeva aktusele ja sellele
järgnevale pidulikule vastuvõtule
kooli ruumidesse Nooruse tn 9.

8. oktoobri loo peale lubas eksnaine mul
vähesedki alles jäänud
hambad sisse lüüa.

Sularahas on võimalik tasuda kooli kantseleis või 24. okt. kohapeal.
Endised õpetajad on külalised, neil ülekannet teha pole vaja!

Ilma Uunota võiks Tartu linnapilt olla sootuks
teistsugune.  UUNO PUNGAR

Proua põhjus oli lihtne: olin
avalikult hurjutanud meie ühiseid poegi, et nad ainult tütreid
teha oskavad ja seepärast Pungarite väärikas nimi edasi ei
lähe. Naine rääkis, et kõik lapsed on ühtmoodi armsad. Ega
ikka ei ole küll.
Konkreetseks lööjaks pidigi
saama üks poegadest, kes on
minust kaks korda suurem ja
tugevam. Ei tahaks küll uskuda, et poeg oma lihasele isale
niimoodi kätega kallale tuleks.
Aga kui ma väga purjus olen,
eks siis löön vastu ka. Elusalt
mind maha ei löö, enne peab
ära tapma.
Kahjuks on tänaseks manalasse varisenud sõber-löömamees Raivo. Ta oli küll hirmus

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

olin, ka toredaid momente olnud. Näiteks meenutaksin vahvat juhtumit 2007. aastast, mil
veel tornkraanajuhina töötasin
ning koos Neinar Seliga Tasku
kaubanduskeskust ehitasime.
Ühel hommikul tundsin end
veidi hapralt ja haarasin, nagu
ikka, tööpostile öökapilt peaparanduseks kaasa lapiku viina. Kui seda siis aga kõrgustes
rüüpama asusin, tundsin äkki,

pisikest kasvu, kuid rusikavõitluses temale vastast polnud.
Linna peal käies küsis ta mult
tihti, et kellel nüüd silma siniseks löön, ja ei petnud lootusi
kunagi. Aga ega ma ise palju
alla ei jäänud – olen suguvõsas
ainuke mees, kes kinni pole
istunud, aga palju puudu pole
jäänud. Puhka rahus, Raivoke.
Tegelikult on mul eksnaisega,
kellega aastakümneid abielus

Olete oodatud poodi:
E-R 10-18
L 10-15
Asume TURU 5, TARTU
TULGE UUDISTAMA!

KASUTATUD
&
UUED RIIDED

kuidas mingi terav sodi kurku
kraapis, peaaegu oleksin ära
lämbunud. Tõmbasin kohe kabiiniukse lahti ja sülitasin kümnete meetrite kõrguselt alla.
Tuli välja, et abikaasa oli
hõbedased kõrvarõngad ööseks viina sisse likku pannud.
Otsisin küll ehitusplatsi läbi,
aga kus sa seal enam. Muidugi
soetasin talle kohe uued ehted,
sest rahaprobleemi mul tol ajal
polnud.
Jään siis ootama, millal mul
hambaid sisse või välja lööma
tullakse. Hoiatan ent, et olen
karastunud Venemaa kõige
kriminaalsemates linnades.
Kui Margna ja Jõekalda vigurdavad pealkirja „Kaks kanget
Venemaal“ all, siis minu seiklused võiks kokku võtta nimetusega „Üks kange Venemaal“.
Mind austasid isegi suurimad
pätid, aga lähemalt juba tulevastes pajatustes.

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

Ennustuste tellimine,
ka kirjalikult:
ennustus.ee

5. novembril on lehe trükiarv

42
000
Lehed kantakse postkastidesse

Reklaam: malle@tartuekspress.ee • 521 3038
kaupo@tartuekspress.ee • 511 6923

www.folkart.ee

LEHT SUUR

reklaamisoovist teata 8. septembri õhtuks

KÄSITÖÖKOJAD ÜLE MAA TARTU KÄSITÖÖKODA
24. OKTOOBRIL TIIGI SELTSIMAJAS:

E-R 9-20
L-P 10-16

mob: 53 845 524
e-mail: optikaservice@gmail.com

OPTIKA + service

SOODNE RENDIBUSS

SUUR
LEHT

hinnad alates 0,10 sendist!

NÄGEMISE KONTROLL
PRILLIDE VALMISTAMINE-klaaside paigaldus raamidesse kiirtööna,
PRILLID KÄTTE SAMAL PÄEVAL!
REMONT-ninapatjade, kruvide asendamine, painutamine ja kohendamine
LASERKEEVITUS
Aspecta pro OÜ
KONTAKTLÄÄTSED
HOOLDUSVAHENDID
ANNE PRISMA (NÕLVAKU 2)
PÄIKSEPRILLID
Info ja registreerimine
SPORDIPRILLID
tel: 74 201 42

Osaleda soovijail kanda 10 € Tartu Linnavalitsuse arvelduskontole:
IBAN EE621010102000178008, viitenumber 18112157000008
Selgituseks märkige oma nimi lõpetamise ajal ja lõpetamise aasta.

11 – 12.15 Õpitoad (loomakujud tikandis ja
lambarasvast küünlad) etteregistreerimisega
11 – 13.30 Näputööd ja meisterdamist lastele,
käsitööde näitus-müük
12.30 – 13.45 Õpitoad (loomakujud vildis ja nahkehistöö)
etteregistreerimisega
14 – 16 Moekunstnik esitleb – traditsioonid ja tänapäevane
rõivastus
16 – 18 Käsitöömeistrite, käsitööharrastajate ja käsitööhuviliste
ümarlaud

SISSEPÄÄS PRII!

Korraldab Tiigi Seltsimaja, toetavad Rahvakultuuri Keskus ja Tartu linn.

Info ja registreerimine: kultuuriaken.tartu.ee

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

Tartu Rendibuss
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VABA AEG
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EHITUS

KINO
CINAMON

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

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
1,6 ja 3,2 t ekskavaatorite rent
ja kaevetööd. 80-110 € päevarent juhita. Tel 511 5786.

23.–29.10 kell 12, 14.30 Paan:
Reis Eikunagimaale
23.–29.10 kell 13.15, 16.45
Mina, Earl ja surmasuus
tüdruk
23.–29.10 kell 11.15 Pahupidi
23.–29.10 kell 16.30, 19.15
Marslane

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

Paranähtused: Varidimensioon

23.–25.10 kell 10.30; 26.–
29.10 kell 12.30 Oihhh! Noa
laev on läinud

23.–29.10 kell 21 Legend
23.–29.10 kell 21.45 Veripunane mäetipp
KLUBI ROCK & ROLL
23.10 kell 22 Beats From The
Vault – Tartu eri!

29.10 kell 19 hingedepäeva
kontsert Pilli ja pillimehe hing
VILDE

30.10 kell 21 Deformation,
Redneck Rampage, Intact

22.10 kell 19 Andres Vago
jazzkitarril

23.–29.10 kell 15.30 Straight
Outta Compton

31.10 kell 21 Pedigree: Growing
Apart – Ten Years Later

23.10 kell 20 Margit Tali &
Andres Vago

23.–29.10 kell 14.15, 19.30,
22.15 Viimane nõiakütt

KOTKA KELDER

24.10 kell 20 Ingrid Rabi &
Johannes Laas

23.–29.10 kell 20.30, 22.30
Paranähtused: Varidimensioon
27.10 kell 11 Põnnihommik:
Hotell Transilvaania 2

KONTSERT
BIG BEN PUB

23.10 kell 21 Village Voice
30.10 kell 21 Qvalda
LINNARAAMATUKOGU
29.10 kell 18 Trio Naturale
kontsert Lihtsalt, meeleolukalt, naturaalselt
RISTIISA PUBI

23.10 kell 21.30 Colorado

22.10 kell 21.30 Ivar Moro

24.10 kell 21.30 Volli Vildist
Kübar

24.10 kell 21.30 Raen Väikene

EDISON
22.10 kell 21.30 Liina Tsimmer
& Martin Kala
31.10 kell 21.30 Trio Beoir

TARTU JAZZKLUBI
22.10 kell 21 Ivi Rausi Group
23.10 kell 21 Margus Vaher &
Paul Neitsov
24.10 kell 21 Andranik Kechek

29.10 kell 19 Andres Vago
jazzkitarril
31.10 kell 20 Margit Tali & Karl
Madis Pennar

NÄITUS
ANNELINNA RAAMATUKOGU
kuni 30.10 rahvusraamatukogu rändnäitus Metsiku
„pibliotek“: ühe ärkamisaegse raamatukogu lugu
KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU
kuni 6.11 Mihkel Trei maalinäitus Meelehärm

GENIALISTIDE KLUBI

29.10 kell 21 MaiGroup

LINNARAAMATUKOGU

24.10 kell 19 Of Roofs, Genes and Stolen Meanings,
Sociasylum, Lidz Pedejam
(LV), Gene Kruppa (LV), Weekends at Eden

30.10 kell 21 Anu Taul & Tarmo Noormaa

kuni 14.11 raamatunäitus Tartu kirjastused 5: Postimees

31.10 kell 21 Jorma Toots

kuni 14.11 trumminäitus MATT

30.10 kell 20 Super Hot
Cosmos Blues Band, Six Feet
Club, Feeding Line
JAANI KIRIK
23.10 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund,
esineb kammerkoor Junger
Chor Celle Põhja-Saksamaalt
27.10 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund,
esineb Anneli Klaus (orel)
30.10 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund,
esineb Anna Humal (orel)
31.10 kell 19 Maavärina missa

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

kuni 14.11 Katri Ottani maalinäitus
kuni 14.11 näitus Looduse
rütmid muusikas
TAMMELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 12.11 Imre Vallikivi fotonäitus Hetked

Fassaaditööd, katusetööd, betoonitööd,
sisetööd.
Tel 5850 9769,
info@auna.ee,
www.auna.ee.
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.
Reiem Grupp OÜ on üldehitustöid ja siseviimistlust tegev
firma. Pakume teenuseid nii
eraisikutele kui ka firmadele ja
korteriühistutele. Tel 558 9911,
info@reiemgrupp.ee.
Septikute müük ja paigaldus.
Tel 5757 0202,
erlend@eestiseptik.ee.

27.10 kell 19 Tribuut Miles
Davisele – Logan Richardson
(saksofon, USA) ja The Paris Trio

22.10 kell 17.30 Kirjandusõhtu: külas on Margus Karu,
romaanide Nullpunkt ja Täna
on täna ja forever on forever
autor

EHITUS- JA
REMONDITÖÖD

www

puidutööd.ee
Puleium OÜ
Tel 5660 6663

KINNISVARA OST

1-toal korter. Tel 503 2345.
2-3-toal korter. Tel 5561 4114.
Ostan al 50 m² rem vajava
korteri Tartus või al 1000 m²
kinnistu Tartu lähiümbruses.
Tel 5340 8210.
Ostan maja (pool) Tartus või ahiküttega korteri eraldi sissekäiguga. Kiire! Tel 5817 2199.

KINNISVARA VAHETUS

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

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

MATERJAL
Müüa 1300 kasutatud silikaatkivi ja alusetäis puhastamata
silikaati Jõgeval. Tel 511 0681.
Soodsad terrassi- ja välisvoodrilauad, saematerjal, höövelmaterjal, kütteklotsid. Tel
509 2168, laur.pojad@gmail.com.

KINNISVARA MÜÜK

ÜÜRILE ANDA
2-toal möbl korter Pepleri tn
otse omanikult. Tel 5594 6516.

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

KOOLITUS
B-kategooria autojuhtide koolitused autokoolis Viva Liiklus!
Algus iga neljapäev kell 16.30.

MUU
ANNELINNA RAAMATUKOGU

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

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

27.10 kell 18 Viiuli mängud 12
VANEMUISE
KONTSERDIMAJA

Majaosa Varju 11 (üp 57 m², 2/2,
ahik, heas korras, 64 000 €). Kutseline maakler Sirle Uiga! Tel
526 4198, www.aadlivillakv.ee.

Noor pere soovib vahetada
2-toal korteri 3- või 4- toal
korteri vastu Tartus. Vahetatav
korter on 46,7 m² ning asub Annelinnas (Kalda tee) 5-korruselise
maja I korrusel. Bussipeatuseni
100 m, lähedal Annelinna ja
Eedeni kaubanduskeskused. Tel
518 5421.

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

• Alati hea nõuanne!
• Professionaalne abi kinnisvaraKorterid,
ostul, majad,
müügil,
üürimisel
majaosad
Tartus jakomplekshaldus
maakonnas.
• Kinnisvara

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

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

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

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 €

Tel 514 2173

1-2-toal remonti vajav korter
Tartus. Võib pakkuda ka
kööktuba. Tel 5650 3503.
Kõik ehitustööd ühest kohast:
www.innover.ee. Tel 5904 2174.

LÕHUTUD KÜTTEPUUD
toores / kuiv

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!

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

23.–25.10 kell 11.30, 13.45,
15.45; 26.–29.10 kell 11.30,
13.45, 18.20 Viplala

23.–25.10 kell 17.45; 26.–29.10
kell 15.45 Labürindijooksja:
Põlenu katsed

Kööktuba Lepiku 14 (eh 1914, üp
26 m², 2/3, el-küte, heas korras,
43 000 €). Kutseline maakler
Peeter Meus! Tel 506 2212,
www.aadlivillakv.ee.

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

23.–29.10 kell 19, 21.30 Everest

23.–29.10 kell 18.30 Eakas
algaja

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

Kuiv kask 40 l võrk 2 €, kuiv
okaspuu 1,70 võrk, vedu tasuta.
Tel 504 5307.
Kuivad kaminapuud võrkkottides! Lehtpuuklotsid 2 €/kott,
lepp 30 cm 2,30 €/kott, kask 30
cm 2,50 €/kott. Transport. Tel
5661 1335.

Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puit- ja turbabrikett,
küttegraanulid. Vedu tasuta. Tel
523 8332, 433 3130.
Kuivad küttepuud (kask 40 cm
42 €, lepp 40 cm 38 €, saar 60
cm 40 €, veoga). Tel 5552 4150.
Küttepuud lahtiselt ja võrgus.
Vedu tasuta. Tel 568 3404.
Puitbrikett, kaminapuu, kuiv
kütteklots. Tel 5197 8500.
Puitbrikett, puidupelletid,
kütteklotsid, kaminapuud.
Tel 514 4555, www.puitbrikett.ee.

LOOMAD
Lemmikloomade ravi, vaktsineerimine, kiibistamine,
jooksuaja vastased süstid.
Tel 514 8998.

OTSIN TÖÖD
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) ja
lukksepp-teritajale. Info tel
730 3465 või saata CV
ira@finak.ee.
Firma laienemise tõttu vajame
kogemustega autoremondilukkseppi. Tel 5346 2607.
Otsin tõlkijat (tekstid inglise
keelest eesti keelde, tasu kokkuleppel). Tel 5861 6608.
Pensionärile müüja-valvuriks
autoparklasse. Tel 5354 1882.
Vajatakse majahoidjat Ülejõe
piirkonda. Vajalik isikliku auto
kasutamise võimalus.
Tel 506 4696.
Õmblejale või õmblusettevõttele tasuta anda rendile
tööruumid kaubanduskeskuses.
Tel 503 0367.

MÖÖBEL
Müüa diivanvoodi ja tugitoolvoodi tumerohelise väikse
mustriga. Tel 5591 0068.

PÕLLUNDUS
Hobusesõnnik, 30-kilosed kotid. 4,50 €/ kott. Tel 5647 6281.
Müüa kvaliteetset toidukartulit
ja porgandit koos kohaletoomisega. Tel 5692 8373.
Talvekartul (Laura/Gala),
porgand, punapeet, kõrvits,
kapsas otse talust Sinuni! Tel
5370 8010.

RIIDED
Anne 51, kpl Stiil. Uus ja vähe
kasutatud kaup Iirimaalt. Tel
522 3936.

REKLAAM
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Jõe butiigis jopede hinnad
alates 10 eurost! Iga päev uus
kogus kaupa! Liitu meiega ka
Facebookis!
Jõe butiigis puuvillased dressipüksid, suusapüksid, teksased
jpm. Soola 10 (avaturg) E-R 9-17.
Kasutatud riided naistele,
lastele, meestele hulgi. Hind ca
0,5-1,0 €/ese. Tel 501 6050.
Kasutatud riiete kauplus Stiilsed Rõivad asub uuel aadressil
- Võru 126A (Maxima vastas).

TEENUSED

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

511 6923 • aurel.ee/buss

Kaupluses Stiilsed Rõivad on
uus kaubavalik: naiste, meeste,
laste joped ja suusapüksid.
Kaupluses Stiilsed Rõivad Võru
126A lisame kaupa iga päev.
Lisaks aksessuaarid/jalanõud.

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

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

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

Sanitaar- ja kapitaalremont.
Ehitus- ja lammutustööd. Ka
elektri- ja torutööd.
Tel 5837 2544.

Ehitus, remont, aiamajad,
terassid. Pikaajaline kogemus!
Tel 5622 9840.

Sanitaartehnilised tööd.
Tel 5660 1567.

Elektritööd! Vajadusel 24 h
ööpäevas, head hinnad, kiire töö!
Tel 513 7844.

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

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

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

Veo- ja kolimisteenus, utiliseerimine, klaverite, seifide
jne vedu. Tel 553 7638,
kiiredkolijad.ee.
Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.
Veo- ja kolimisteenused,
utiliseerimine suure kaubikuga!
Head hinnad! Tel 5897 5378.

Soodne fekaalivedu.
Tel 5382 8791.

Sõidukite ja hoonete klaaside
toonimine. Vaba 38a, Tartu, tel
5456 3333, www.alivinauto.ee.

Reiki raviseansid Tartus aitavad
kõikide haigusnähtuste korral
selgitades nende tekkimise põhjused. Tel 515 9794.
Tervendamise ja harmoniseerimise seansid. Elena – energiaterapeut ja rahva ravitseja
(Moskva). Ootan teid aadressil
Elva, Kesk 9. Registreerimine tel
5360 9798.

Kütte- ja ventilatsioonitööd.
Tel 5660 1567.
Ohtlike puude langetamine. Tel
5699 9687.

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

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

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

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

SÕIDUKID

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

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

Kullassepatööd. Abielusõrmused kiirtööna. Ketid, sõrmused,
kõrvarõngad käsitööna.
Tel 502 7894.

Odavad rõivad, Kastani 121.
Müügil koeravillast ravivööd
seljale ja põlvedele. E-R 10-18,
L 10-15.

EW- ja nõukaaegsed auto- ja
motoalased (Ford, Volga, IŽ-350,
IŽ-49 jne) raamatud.
Tel 5649 5292.

TERVIS

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

Laia valiku riideid, jalatseid ja
ehteid leiate Anni juurest Võru
tn 14, Tartu!

Antiikesemed, hõbe, raamatud,
märgid, postkaardid, kunst,
lauanõud, jne. Raha kohe kätte!
Tel 5803 6752.

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

Kaardid ennustavad!
Tel 900 1727, 24 h, 1,09 €/min.
Ennustuste tellimine,
ka kirjalikult: ennustus.ee.

Kosmeetik, kulmud ja ripsmed,
augustamine, maniküür, pediküür, depilatsioon. Broneeri
aeg tel 513 0893, Emajõe 1a, II
korrus, Tartu. www.iluplaneet.ee

OST

Vean liiva, kruusa, ehitusmaterjali, küttepuid.
Tel 5648 8522.

Septikute müük ja paigaldus.
Tel 5757 0202,
erlend@eestipost.ee.
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TUTVUS
60 a naine otsib korralikku sõpra ja elukaaslast. Tel 5846 4613.
Sõidukite klaaside müük, vahetus, parandus. Vaba 38a, Tartu,
tel 5456 3333, www.alivinauto.ee.

Nõukaaegne lihvitud merevaigust kee (maksan kuni 500 €).
Tel 5871 0351.
Sarja „Seiklusjutte maalt ja
merelt“ raamatud (55 tk, hind
kuni 190 €). Tel 5663 9310.
Kõik tsaariaegsed ja EW-aegsed
(valmistaja Roman Tavast) märgid. Hea hind! Tel 5649 5292.
Tarbeklaasi toodang. Paku ka
vanemat kristalli ja portselani.
Tel 5893 8528.
Vanad raamatud, märgid, mündid, postkaardid, ehted, kunst
jm vanavara. Tartus ja Elvas! Tel
5649 5292.

MÜÜK

1994.-2006. a sõiduautode
kokkuost. Väga kiired tehingud!
Raha kohe kätte! Tel 553 3060.
Müü oma auto meile. Sobiva
tehingu puhul raha kohe kätte.
Info tel 5823 2707.
Müüa Opel Omega 2,0 (soodsalt, talverehvid velgedel kaasa,
võimalus tasuda osaliselt küttepuudega). Tel 741 2323.
Müüa uued talverehvid 14-17“.
Tel 5678 3550,
soodnerehv@gmail.com.
Sõiduautode ja kaubikute
keretööd ja remont. Soodsalt
keredetailid. Tel 504 0334,
allroads.ee.
Sõiduautode ja kaubikute
remonditööd. Autoelektrik ja
diagnostika. Tartu, tel 5853 3080.

Aastaaruanded ja raamatupidamisteenus. Tel 513 8668 või
736 7077, www.goodidea.ee.
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.
Autobussiteenused, küsi hinnapakkumist. Tel 5373 8770,
5770 2550, www.noobelreisid.eu.

Pakume Manitou teleskooplaaduri (upitaja) teenust.
Tel 512 8315,
Andrioun@hotmail.com.
Pakun raamatupidamisteenust
väikeettevõtetele.
Tel 5699 8032.
Printerikassettide kiire täitmine! E–R 9–17, Raekoja 13, Tartu.
Tel 744 1100, www.futari.ee.
Rahvalikud laulud ja kandlelood
Teie peole: Simmaniduo ja Kandlemees Sander. Tel 504 3202.
Rakke-, šaht- ja salvkaevude
kaevamine, puhastamine,
süvendamine ja remont.
Vajadusel rakete vahetamine.
Tel 5638 1774.

Vaheta enne pakast oma sõiduki aku. Pakume EGT kvaliteetseid 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.

Autopuksiir ja erinevate kaupade (seadmete) vedu Tartus 15
€ (4 m pikk, 2 m lai, vintsiga,
täisplate). Veoteenus tagaluuk
tõstukiga (kaubaruumi mõõdud
6,1 pikk; 2,4 lai; 2,3 kõrgus, 19 €/
tund linnas, linnast välja + 0,8
km, pikemad vahemaad kokkuleppel). Tel 5569 7494.
Boilerite puhastus, veemõõtjate vahetus, san-tehnilised
tööd. Tel 5646 9025, 734 8044.

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

Lõngapood: 100% villane
8/3, 8/2 lõng, 25 €/kg, villane
sokilõng 15 €/kg, soodusmüük:
peenvillane efektlõng 15 €/kg,
akrüüllõng 5 €/kg, puuvillane
vaibalõim 7.50 €/kg. Ropkamõisa 10 hoovis (väravast), Tartu.
E-R 10-18, L 10-14, tel 520 7727,
www.aardlakaubandus.ee.

Sõidukite tuleklaaside
taastamine/poleerimine.
Vaba 38a, Tartu, tel 5456 3333,
www.alivinauto.ee.
Transport tõstukiga väikeveokiga (3x2 m), tõstuk tõstab ca
500 kg. Tel 501 6453.

Põrandalamp (3 pööratava
kupliga, ilus, soodsalt), laelamp
(4 pööratava kupliga).
Tel 5889 9383.

Tänavakivide paigaldus ja parandustööd. Tel 5593 6336.
Ummistuste likvideerimine,
boilerite puhastus, pottide,
torustike, kraanide vahetus. Tel
5621 7955.

Veneaegsetele fotoaparaatidele sobivad objektiivid
(Industar, Helios, Mir, Jupiter jne),
makrolõõts, binoklid, optika,
albumid, vanad fotod, negatiivid ja muu fototehnika. Tel
5872 5458.

VABA AEG
Ansambel Bailamos sisustab
teie peoõhtu. Tel 5599 5511.
Karate-Do Shotokai kutsub
harjutama võitluskunsti Tartus!
Info: www.ekds.ee, tel 551 1384.

Valmisfirmad Eestis ja Soomes.
Tel 5662 3626.

Lauatennise treeningud.
Tel 557 7677.

Vana-Eesti tööriistad, tisleri
tööpink. Restaureeritud. Vene
autoosad. Tel 5853 0006.

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

TK UEU LLU TLU SI
1 kuulutus =1€

+KM

(90 tähemärki)

tartuekspress.ee/kuulutused
kuulutus@tartuekspress.ee Ülikooli 1, Tartu
Lõunakeskuse ja Eedeni infolett E–P 10–21

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, 22. oktoober 2015

SLOVAKKIA
SUUSAREIS!
mäed, veepargid, termaalveebasseinid.

Pakett “765”

7 päeva
6 ööd
5 mäepäeva

260 €

koopad, lossid = SLOVAKKIA

Jasna / Tatranská Lomnica
Štrbské Pleso / Ruzomberok
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Liptovský Mikuláš, kesklinn
ees on
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8-LIIKMELINE
Aurel apartement

GRUPP.
TULGE!

aurel.ee
Tel 511 6923

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

146. HOOAEG

www.

Tartu Maxima X/XX +372 511 6923 (K
kauplused kutsuvad tööle

ESITLEB

- KASSAPIDAJA-MÜÜJAID
Meie plussid: loomulikult eesti inime
hubane interjöör, kesklinnas, eri suur
- LETITEENINDAJAID
apartmendid (25-103 m3), lisatasu e
lauatennis ja loomulikult mõnus soo
- SAALITÖÖTAJAID
hubase eesruumiga! :)
Ettevõte garanteerib:
- stabiilse palga
- tasuta lõunasöögid
- erinevad motivatsioonipaketid
- tööalase tasuta koolituse

Üks mees, kaks bossi

Täitke tööotsija ankeet meie kodulehel: WWW.MAXIMA.EE
Saatke CV: PERSONAL@MAXIMA.EE. Tel 602 3116.

RichaRd Beani faRss
lavastaja Andres dvinjAninov (emAjõe suveteAter)
PEaOsas Andres mähAr
LAvAL eesti PArim skiffle’i bänd!
esietendus 31.10 vAnemuise suures mAjAs

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/

