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Esmaspäev, 2. november
kooli ajaloo päev

1915-2015

Teisipäev, 3. november
energeetika ja automaatika päev

Uksed avatakse igal päeval
kell 13.00.

Kolmapäev, 4. november
IT, telekommunikatsiooni ja elektroonika päev

2. - 5. novembrini juubelinädala
avatud uste päevad: ootame
külla oma vilistlasi, endiseid
õpetajaid ja kõiki huvilisi.

Kell 14.00 toimuvad giidiga
ekskursioonid koolimajas.

Neljapäev, 5. november
meedia, trükitehnoloogia ja fotograafia päev

Kell 15.00 - 17.00 on teemakohased avalikud loengud
meie tuntud vilistlastelt ja
avaliku elu tegelastelt.

Vaata lisa: www.tptlive.ee
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Anne turu krunt taas
avatud arvamusteks
Linn saatis avalikule
väljapanekule Kalda
tee 29 krundi planee
ringu. Arendaja soovi
järgi võiks sinna kerki
da ärihoone.
Põnevad ajad, mil Anne
turul äritseti peaaegu et
kõigega, on jäädavalt nostalgiajuttude pärusmaale
saadetud. Pikalt oma saatust oodanud maalapile võib
praeguse kardiraja asemele
kerkida tulevikus lahmakas
ärihoone. Ligi 11 000 ruutmeetril laiuvale krundile
palub Kinnisvaravalduse AS
kehtestada detailplaneeringu. Selle järgi saaks püstitada 4000 m² ärihoone, kasutusotstarbeks toitlustus,
teenindus ja kaubandus.

Seitsmeaastane
saaga
2005. aastal müüs linn
endise Anne turu ning 2008
ilmus avalikkuse ette plaan,
et asemele kerkib Rimi kaubanduskeskus. Nüüd on toonastelt kavanditelt taas tolm
pühitud ning linn on need
avalikule arutelule suunanud.
46 meetri kõrgune hoone tuleb planeeringu järgi
kõnnitee äärde, parkla maja
taha, krundi jõepoolsesse
külge või soovi korral osaliselt ka soklikorrusele. Et

ARTES TERRAE ESKIIS

Muudatusi tooks uus
kauplus ka liikluskorraldusse. Kalda teele tuleb ehitada
nii parempöörde rada Ihaste suunale kui vasakpöörde
rada vastassuunal. Nii pääseks poeparklasse sõitjad
mõlemalt poolt. Parklast
väljudes on lubatud vaid
parempööre Ihaste suunas.
Krundinurka peab ära mahtuma ka avalikult
Rimi poodide katvus Tartus kasutatav pakendikogumispunkt.
on juba praegu üpris hea.
„Midagi kindlat
me praegu
Kui aga leiaksime atrak
välja ütelda ei saa
tiivse koha, ei näe põhjust,
ega taha,“ rääkis
miks mitte ehitada.
Tartu Ekspressile
Rimi pressiesindaja
Katrin
Bats. „Sealne
pilt liialt hall ei saaks, on
kohustus parklasse istutada asjaajamine on kestnud juba
iga 10 autoplatsi kohta ka väga pikka aega. Esmane
üks puu. Sissepääsu kõrvale eesmärk on lihtsalt planeetuleb mahutada vähemalt ringuga lõpuks ometi lõpule
20-kohaline valgustatud jõuda. Kas, kuna või mida
me ehitama hakkame, ei otrattaparkla.

sustata enne, kui ühe tööga
joon all. Ei või ju teada, kaua
veel läheb.“

Linn loobus sootuks
Selles, et paberimajandust
on jagunud läbi seitsme aasta, on oma pisike osa kaasa
rääkida olnud nii linnal kui
naabritel, aga ennekõike looduse spetsialistidel, kes lähikonnas kasvamas leidnud
kaitset nõudvaid taimi (mille
nimegi mainida ei tohi).
„Arendaja on selgusele
jõudnud, et soovib protsessi
lõpule viia,“ põhjendas linna planeeringuteenistuse
juhataja Aire Priks viimaste
sündmuste kulgu. „Looduskaitsealaste piirangute tõttu tuli teha planeeringualas
muutusi. Kõik juurdepääsud ja muu lahendada oma
krundi piires.“
Esiti loodeti planeering
teha korraga koos kõrval

asetseva linnale kuuluva
Kalda tee 27 krundiga. Sedasi tekkinuks ka Kaunase puiestee pikendus, mis
võimaldanuks sujuvamat
sõitu mõlemale maatükile.
Linn loobus looduskaitsepiirangute tõttu oma maa
planeerimisest sootuks.
„Kõik on muutuv. Ka taimede kasvukohad,“ viitas Priks
võimalusele teema kunagi
uuesti lauale tuua. „Meie
huvides kindlasti on, et
krundid saaks korrastatud
ja hoonestatud.“

Kimbuga
kaubakeskusi
Selles, kas olemasoleva
planeeringu korral tõttaks
Rimi kohe koppa maasse lööma, Bats eriti kindel
pole. „Rimi poodide katvus Tartus on juba praegu
üpris hea. Kui aga leiaksime atraktiivse koha, ei näe

põhjust, miks mitte ehitada. Ise küsimus, kas Kalda
tee äärne tänases situatsioonis on sellise potentsiaaliga.“ Bats ei välista,
et planeeringu valmimise
järgselt võidakse krunt
hoopis maha müüa.
Kõnealuse maalapi Ihaste-poolses naabruses asub
juba tegutsev Annelinna
keskus. Sellelegi on kaalutud
juurdeehituse rajamist, mis
jääks osaliselt Rimi krundi
taha. Loetud meetrid linna
poole on oma uue poe jaoks
maa maha märkinud Maxima. Peaks kõik need plaanid
realiseeruma kujuneks endise turu kvartalist magala
vastas tõeline ostuhoolikute
eldoraado.
Kalda tee 29 detailplaneeringu avalik väljapanek
toimub 16.–30.11.2015 Tartu
infokeskuses raekojas.
RASMUS REKAND

LISA ENDALE VÄÄRTUST!
18.11.2015 Lapsehoidjate kursus
(koos juhendatud praktikaga), 240 tundi
17.11.2015 Hooldustöötajate koolitus
(koos juhendatud praktikaga), 198 tundi
10.-11.12.2015 Esmaabiandjate väljaõppekursus,
16 tundi
27.01-15.06.2016 Tegevusjuhendaja koolitus,
247 tundi
Küsi lisa: 5332 6481, 733 3690
Registreerumine: koolitus@reiting.ee
Vaata teisi koolitusi:

WWW.REITING.EE

Reiting Koolituskeskus
Kastani 39, Tartu. Tel 733 3690.
koolitus@reiting.ee WWW.REITING.EE

UUDISED

Neljapäev, 29. oktoober 2015

LAUSEGA

LUGEJA KIRI
Kaua võib
Gatesi teenida?
Teatavasti on linnavalitsus
3. augustil välja kuulutanud
hanke 1289 arvutikomplekti
rentimiseks ametiasutustele
ja nende hallatavatele asutustele.
Neist lõviosa (minu arvestuse järgi 1126 komplekti) läheb
erinevate koolide ja lasteasutuste tarbeks. Teada on ka
fakt, et hanketingimuste järgi
tuleb arvutid varustada vaid
Windows operatsioonisüsteemiga.
Kuidas kavatseb haridusosakond tagada antud
olukorras riikliku õppekava
täitmise? Miks samal ajal, kui
Tallinna haridusamet läheb
üle Linuxile ja vabale tarkvarale ning on välja kuulutanud
arvutite hanked koolidele
ja lasteaedadele, kus nõutakse ka Linuxi paigaldamist
Windowsi kõrvale, jätkab Tartu endisel kursil? Millal kavatsevad haridusasutused lõpetada maksumaksja raha eest
välismaistele tarkvarafirmadele tänulike klientide koolitamise?
Donald Kamenik

Hüite Bergmann
IT-teenistuse juhataja
Minule teadaolevalt ei ole Tallinna haridusasutused üle läinud Linuxile, vaid kasutavad
paralleelselt mõlemat operatsioonisüsteemi vastavalt vajadusele. Tartu linna koolid on
iseseisvad otsuste tegemisel,
milline riistvara või tarkvara
on vajalik õppeprogrammi läbiviimiseks.
Koolidel on vaba voli paigaldada lisaks Windowsile
täiendav operatsioonisüsteem. Windows on tarnija
poolt eelinstalleeritud rendiarvutisse sellepärast, et koolid ei peaks seda ise soetama,
kui neil on vajadus õpetada
Microsofti platvormi. Keskne
soetamine aitab kulusid kontrolli all hoida.
Laialt levinud Microsofti
toodete ignoreerimine pole
jätkusuutlik tegevus. Need on
kasutusel enamikes ettevõtetes, kus õpilane peab tulevikus
oma oskuste poolest konkurentsivõimeline olema.
Allikas: Tartu LV
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Mugavust juurde
Uuel aastal hakkavad Lux
Expressi lubaduste kohaselt pealinna suunal vurama
sõitjatele enam privaatsust
pakkuvad vastsoetatud uue
põlvkonna Scania Irizar bussid.

800Uudse printeriga saab valida seinakaunistamiseks meelepärase pildi.

SPRAYPRINTER

Firma võitleb igavate
KODUDE VASTU
Tartu Teaduspargis on
ennast sisse seadnud
ainulaadne visuaalseid
lahendusi pakkuv ette
võte, mis jahib ka suuri
välismaiseid turgusid.
„Tegemist on juhtmevaba
printeriga, mis võimaldab digitaalseid pilte seinale trükkida kodustes tingimustes
ilma eelnevate teadmiste ja
oskusteta,“ võttis SprayPrinteri nime all tegutseva idufirma kommunikatsioonijuht
Sirje Joala kokku toote olemuse.

Abimees tänava
kunstnikele
Elukutseline leiutaja Mihkel Joala rääkis ka toote sünnist. Mees puutub iga päev
kokku tänavakunsti maailmaga ja tal tekkis kaks aastat tagasi mõte spreipurgist,
mis ise teab, kuhu värvi lasta
ja kuhu mitte. Joala mõistis,
et selline toode võiks kaasa
tuua revolutsiooni.
Esialgu tegi mõte kõigepealt noore leiutaja peas mõned tiirud ja sai tehnoloogilise kuju, seejärel järgnesid
tiirud tutvusringkonnas
ja tekkis turunduslik kuju.

elamute tühjad otsaseinad,
mis kõik saaks uue tehnoloogia abil piltidega täita.
„SprayPrinteril on suur
potentsiaal avaliku ruumi
kujundamisel, kuna seda
saab kasutada nii toas kui
ka väljas. Kodud ei pea välja
nägema igavad,“ lisas ta. Ambitsioonid ei piirdu Eestiga,
tehnoloogia kasutamisest
ollakse juba huvitatud ka välismaal.

Selgus, et tootena oleks tal
kindlasti palju turgu ka tänavakunstiväliselt.

Pürgib paneelrajooni
Esimese prototüübi esma
esitlus oli aasta tagasi Tartu
Mini Maker Faire‘il, kus festivalil said kokku kaks leiutise poolt: tark- ja raudvara.
Esimese arendas Wazombilabs OÜ ja teise poole Prototaip OÜ, mis on Mihkli isiklik tootearendusfirma. Otse
külastajate silme all sündiski
SprayPrinter, millele on tänaseks õla alla pannud ka
idufirmasid ree peale aitav
BuildIt.
Kommunikatsioonijuht
Sirje Joala rääkis, et professionaalset kunstnikku ei saa
endale seinamaalingute tegemiseks igaüks lubada, kuid
SprayPrinteri tehnoloogia teeb
unikaalsed graafilised sisekujunduselemendid imelihtsalt ja
odavalt kättesaadavaks.
„Me toome kunsti inimestele lähemale, muutes selle
igapäevase elukeskkonna
üheks osaks,“ tutvustas ta ettevõtte missiooni.
Sirje Joala tõi sihtotstarbelise kasutamise näitena Taaralinnas Annelinna paneel

Veidrused teretulnud
„Ideest on huvitatud mitu
investorit. 26.–28. oktoobril
toimus Varssavis Poola kõige suurem innovatsioonile
ja ettevõtlusele pühendunud
rahvusvaheline konverents
Wolves Summit, kus ka
SprayPrinter üles astus ja sai
väga positiivset tagasisidet,“
lausus Sirje Joala.
Linnakunstnik Tiit Kaunissaare sõnul on võimalik,
et kunagi kasutab linnaruumi kaunistamisel uutmoodi
printerit ka Tartu linn. „Kui
aitab asju teha kiiremini ja
odavamalt, siis miks mitte.
Oluline on tulemus. Kõik
veidrused on teretulnud, eriti
Tartus,“ lisas ta.
AET REBANE

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/

ja neljapäeva õhtul ning laupäeva päeva ajal.

HIV tõehetk
Linna tervishoiuosakond
korraldab taas noortele HIV-i
ja hepatiitide tasuta testimise
ja nõustamise, mille järgmine seanss toimub homme
kell 9-12 maaülikoolis ruumis 1B21.

eurosest Samsungi mobiiltelefonist jäi eelmisel nädalal
Aardla tänava autopesulas
ilma 36-aastane härra. Võrdluseks: päev varem Sangla
tänava korterist virutatud teler ühes puldiga osutus kaks
korda odavamaks.

Ainet vahetama
TÜ kliinikumi lastefond aitab alates novembrist oma
püsiannetajate toel tasuda
harvaesineva päriliku ainevahetushaiguse – tsüstilise fibroosi – diagnoosiga
14-aastase Valteri toitmissüsteemide ja -pumba rendi
eest ning toetab poisile toidusegu ostu.

Lahedad
lahemaalased
Tartu tantsuklubi võõrustab
ja tutvustab 4. novembril
kell 20 tänavu oma 40. tegutsemisaastat tähistavat
Lahemaal tegutsevat rahvamuusikaansamblit Lahemaa
Rahwamuusikud, kes toovad
endaga kaasa palju põnevaid
laule, tantse ja laulumänge
Põhja-Eestist.

Seatembu anatoomia

Tipptennis Tähtveres

Tartu ülikooli loodusmuuseumis 4. novembril kell 18 toimuval üritusel „Õhtu loodusteadlasega“ uuritakse lähemalt
metssea ja inimese suhteid.

Pühapäevase finaaliga lõpeb
Tähtvere tennisekeskuses
ITF-sarja kuuluv 10 000-dollarise auhinnafondiga meeste tenniseturniir Paf Open
Tartu. Turniiril on kohal Eesti
noorte tulevikulootuste paremik ja võistlejad 15 riigist.

Kõrts menetleb
pagulasteemat

Puutöö selgeks

Talunikud
vagunitesse

Aparaaditehas avas restaureerimiskeskuse, mis ootab
tartlasi koolitustele ja avatud
töökotta puutööd tegema.
Keskus on avatud teisipäeva

SÄHVATUS

Luunja kultuuri- ja vabaajakeskus kutsub huvilisi täna
kell 18 Kapteni Keldrisse, et
ühiselt arutleda pagulaste
teemal.

2.-15. novembrini saavad talupidajate keskliidu liikmekaardi
esitajad kõigis Elroni rongides
poole hinnaga sõita.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

TERVISI TEISEST ILMAST: EMT ja Elion läkitavad
teateid Leonid Brežnevi ja Johannes Käbini valitsemisaegadest. 
AUGUST LUMM
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Palametsa
pajatused

„Kesköö Pariisis“ pakkus
motiveerivat silmailu mõlemale soole. 
MARIS SAVIK

352.

Valgetes trussikutes
ŠOKOLAADIPOISS
Keskmise eesti mehena
ei ole minagi eriline bal
letilemb.

17. oktoobril algas ka Tartus
5 päeva kestnud üldstreik,
mille ajendiks sai Tallinnas
toimunud veretöö.

Eks retuusides mehed ja sellega seonduvate foobiate loet
elu ole oma töö teinud. Siiski
haaras proua läinud laupäeval
mu sarvist ja viis Vanemuise
väikeses majas esietendunud
„Keskööd Pariisis“ vaatama.
Pettuma igal juhul ei pidanud!

Kaks kurnavat K-d
Minu suureks rõõmuks ei
olnud tegu selle balletiga, kus
lauldakse. Proua sõnas tähtsalt, et selle asja nimi olevat
üldse operett. Igal juhul operetiga ma kõrvu piinama ei pidanud. Üllatuslikult ei pidanud
ma end seekord seal üldse piinama, kuna laval hõljusid ringi
heas vormis kenad noored naised. Ükski neid ei väänanud
häält ebainimliku kõrguseni
ega jutustanud monoloogi, mis
aju kärssama ajaks.
Istusingi vaguralt ja kuulasin saalist kostuvaid köhatusi.
Mis on need kaks asja, mis alati teatris normaalset inimest
piinama hakkavad? Annan
ühe vihje; mõlemad vaegused
algavad K-tähega. Just nimelt –
köha ja kõhutuuled!
Teatavasti on inimese psühholoogia just niiviisi üles ehi-

tatud, et kõige viisakamas ja
vaiksemas kohas need kaks
külalist tahavad end esitlema
hakata. Eriliselt sai publik siis
piinelda, kui laval valitses keset
etendust mõni minut vaikust.
Lavakujundus kui selline
näis üsna minimalistlik. Mingid kõrged kitsad plaadid liikusid vastavalt tantsijate vajadusele laval ringi. Keset etendust
toodi välja ka huultekujuline
punane diivan, kus esinejad
end hoolega igatpidi väänata
said. Just enda väänamiseks
suurt osa etendusest nimetada
saabki. Neiude hea vormi nõue
tulebki sellest, et härrased pidid neid enamik aega kätel
kandma.
Armastuslugu sai üsna ilmekalt läbi tantsu välja mängitud.
Jätsin kava meelega vaatamata,
et testida, kui hästi minusugune balletist väga vähe teadev
kodanik laval toimuvast tantsu abil aru saab. Eks ma päris
tihti vaatasin segaduses ilmega
ka prouale otsa, kuid sealt abi
ei tulnud. Proua pilk oli naelutatud laval lippavatele paljaste
ülakehadega retuusides noorhärradele.
Ilmselgelt jäi lavastajale paljast ülakehast ikkagi väheks
ning ühel hetkel vallutas lava
valgetes trussikutes tumeda
nahaga noormees, kellele oli

Küüni 5b,
TARTU
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vürtsi lisamiseks kätte antud
kaks suurt valgete sulgedega
lehvikut. Seda kompositsiooni
sättis noorhärra ka oma tagumiku juurde, justkui oleks
ta paarilist otsiv paabulind.
Publik naeris viisakalt. Edasi
läks noorhärra veel julgemaks
ja demonstreeris oma võrratut
valget trussikupaari nii eest
kui ka tagant. Hoidsin kramplikult köhatust tagasi ja mõtlesin peas kõige viisakamaid ja
helgemaid mõtteid. Et peaks
pärast poest ikka vorsti ostma
ning hiljem tankima minema.
Vorsti peale mõtlemine ei olnud just parim idee, kui samal
ajal peaaegu paljas šokolaadipoiss laval tagumikku väristas.

Tantsukunsti ülemliik
Ühel hetkel see ekstravagantne ja väljakutsuv esitlus lõppes
ning tumedanahaline noorhärra sai aluspesule lisaks riideid
selga tõmbama minna. Lavastusest meelde jääbki väga palju
üksteise jalge vahel võimlemist.
Ilmselt on see tantsukunsti
ülemliik, mida minu ajuehitus
väga vastu ei taha võtta. Iga
paari stseeni järel olid prouad
end härrade jalge vahele tantsinud ja järgmisel hetkel jällegi leidsid härrad end peadpidi
prouade jalge vahelt.
STEN SANG

Kreet Rosin
“Piirangutest priiks”
Teejuht, mis aitab vabaneda piiravatest uskumustest ja blokeeringutest ning kogeda imesid suhete,
tervise, finantside ja töö vallas.
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
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Hinn
gara aaast ntii
a lõp
u
ni

Pere

PIIM
2,5%, 1 l

0

35

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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Seitsme saadiku su
Kuigi juba pool linna
volikogu ametiajast on
tänaseks ümber saanud,
pole seitsmendik selle
praegustest liikmetest
igakuiseid istungeid oma
sõnavõttude vääriliseks
pidanud. Millega linnaisad
vaikimist põhjendavad?
Tõsi, neli tasasemat rahva
esindajat on seltskonnaga
asendusliikmetena liitunud
n-ö poole pealt. Nii tõdes reformierakondlane Jaak Adamsoo, et on saanud osaleda vaid
kolmel viimasel istungil. „Kõik
volikogu istungile esitatavad
eelnõud arutatakse eelnevalt
läbi fraktsiooni ja koalitsiooni
koosolekutel ja vastavates volikogu komisjonides, seega ei
ole mingit vajadust volikogu
istungil neid küsimusi enam
esitada,“ väitis ta samas. „Volikogu istungitel on valdavalt
sõnavõtjad ja küsimuste esitajad opositsiooniliikmed.“

Odavat populaarsust
ei jahi
Veelgi vähem, vaid kahel
korral on püünele pääsenud
fraktsioonikaaslane, õllekuningas Tarmo Noobi lahkumise järel volikokku saanud
Priit Tannik. „Püüan ennast
kiiresti teemadega kurssi viia
ning oma pädevuse taustal siis

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

Ennustuste tellimine,
ka kirjalikult:
ennustus.ee

Nagu aastaid tagasi
dendropargi puud, vajab
ka linnavolikogu väärikaks kasvamiseks Vladimir Šokmani suunavat
kätt. 
TARTU LV
ka sõna võtta,“ lubas ta.
Teisalt on näiteks võimuliidu esindajad keskerakondlane Nadežda Aleksandrova,
reformierakondlane Martin
Parmas ja sotsiaaldemokraat
Jaan Sõrra kohal käinud 2013.
aastast saadik. Viimane rõhutaski, et fraktsioon läheb volikogusse ühtse seisukohaga.
„Ei ole pidanud vajalikuks sõna
võtta sõnavõtmise pärast nii,
nagu seda teeb enamik opositsioonisaadikutest,“ lausus
Sõrra. „Lihtsalt ei vaja odavat

populaarsust ega seda, et võibolla keegi vaatab linna kodulehelt otseülekannet.“
Teisest äärmusest eristuvad rohke jutuvooga endine
ja praegune volikogu esimees
Aadu Must ja Vladimir Šokman Keskerakonnast, ent neid
upitavad peamiselt ametikohast tulenevad tehnilise iseloomuga sõnavõtud. Šokman
ei kippunud samas tasasemaid
„alluvaid“ hukka mõistma, tõdedes, et esinemiste arv volikogu istungil ei pruugi ilmtin-

MADIX TERITUS OÜ

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

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

AMETLIK ESINDAJA

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

Uue põlvkonna soojuspump põhjamaade jaoks loodud.
Kaheastmeline kompressor toodab 40% rohkem soojust.
-30o C välistemperatuuril säilitab 80% küttevõimsusest.
-20o C välistemperatuuril säilitab 97% küttevõimsusest.

Tartu Maxima X/XX
kauplused kutsuvad tööle
- KASSAPIDAJA-MÜÜJAID
- LETITEENINDAJAID
- SAALITÖÖTAJAID

Võimsus, oC

Ettevõte garanteerib:
- stabiilse palga
- tasuta lõunasöögid
- erinevad motivatsioonipaketid
- tööalase tasuta koolituse

Välistemperatuur, oC

FULDER OÜ
Vitamiini 7 51014 Tartu
Tel 5811 5660
fulder@hot.ee
www.soojuspumbad.com

Täitke tööotsija ankeet meie kodulehel: WWW.MAXIMA.EE
Saatke CV: PERSONAL@MAXIMA.EE. Tel 602 3116.
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suu püsib kindlalt lukus
Sõnakamad tavasaadikud

Kohalkäimise rõõm

Jüri Ginter

VK

118

Jaak Adamsoo

RE

Jüri Kõre

IRL

111
98

Nadežda
Aleksandrova

KE

Verni Loodmaa RE
Jüri-Ott Salm

VK

94

Tarmo Kikerpill

SDE

Kadri Leetmaa

SDE

70

KE

Nikolai
Põdramägi

KE

59

Aleksandr
Litvinenko
Martin Parmas

RE

Olev Raju

KE

57

Jaan Sõrra

SDE

Toomas
Jürgenstein

SDE

53

Priit Tannik

RE

Tõnis Lukas

ITK

53

Jaak Nigul

IRL

52

gimata näidata voliniku suurt
kirge probleemidele lahenduse
leidmiseks. „Nii mõnelgi juhtumil on tegemist esinemise
fikseerimisega valijatele või/ja
istungi ülekande jälgijatele internetis,“ lisas ta.

Süstemaatiline
mittehääletamine
Šokmani kinnitusel on istungi ajaks läbirääkimised ja
vaidlused peetud, seisukohad
kujundatud ja enamasti toimub
vaid otsuse vastuvõtmise hääletus, vahel siiski ka üksikute
formuleeringute täpsustamine.
„Kõigil koalitsioonierakondade
saadikutel on head võimalused
kohaliku poliitika mõjutamiseks juba otsuse formeerumise
staadiumis,“ rääkis ta, viidates
asjaolule, et kõik vaikijad on

kolme võimuparteisse kuuluvad. „Neid inimesi tundes
julgen kinnitada, et nad kasutavad neid võimalusi vägagi aktiivselt.“
Pigem on Šokmani sõnul
real juhtudel küsimuseks, kuidas seostada valijate esindamisega järjekindlat teemast mööda küsimist või katseid arutelu
teemast mööda juhtimiseks.
„Parlamentaarses praktikas
piisaks sõnavõtust või repliigist stenogrammi jaoks, et
markeerida ära ja põhjendada
oma komisjonide poolt tehtud otsusest erinev seisukoht
antud küsimuses,“ lausus ta.
„Või kuidas selles valguses tõlgendada süstemaatilist mittehääletamist – kas saadikuil
puudubki seisukoht enamikus
küsimustes? Või tõesti puudub
enamikul nende valijatel seisukoht ja nad ei soovi tehtavaid
otsuseid mõjutada?“

Seni peetud veerandsaja istungi peale kokku 111 korda
stenogrammi sõnavõtu kirja
saanud Jüri Kõre selgitas, et
IRLi fraktsiooni esimehena ei maksa kõiki sõnavõtte
tema isiklikule arvele kanda.
„Fraktsiooni koosolekutel tekib küsimusi, mida liikmed ei
ole mõnikord osanud komisjonides küsida. Neile peab vastama ja kõige lihtsam viis vastust
saada on esitada küsimus volikogu koosolekul,“ rääkis ta.
„Näiteks viimane arupärimine, mis on hetkel abilinnapeale
vastamiseks esitatud, on kuni
viimase komani kirja pandud
fraktsiooni mitte kuuluvate
erakonna liikmete, Tartu kodanike poolt.“

Blanko veksel raele
Tavaliikmeist sõnakaim, Jüri
Ginter valimisliidust Vabakund
sõnas, et enamik tema küsimusi ja repliike on juriidilist laadi.
„Ühelt poolt on selle põhjuseks
asjaolu, et olen üks kolmest kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse autorist ja üle 25 aasta
kohaliku omavalitsuse juriidilise poolega tegelenud,“ ütles ta.
„Teiselt poolt olen huvitatud,
et Tartu linn ei teeks juriidilisi
rumalusi, kuna nende eest võidakse linn kohtusse kaevata ja
kahjud välja nõuda.“
Palju Ginteri sõnavõtte on

BUSSI RENT alates 50€ päev

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

olnud seotud ka põhimõtteliste küsimustega. „Näiteks ei
ole me nõus, et hangete korraldamisel annab linnavolikogu
linnavalitsusele blanko veksli:
kulutage nii palju raha, kui
heaks arvate ja selliste tingimustega, nagu soovite. Selle
põhjuseks on asjaolu, et volikogu ei ole üldse kehtestanud
hankeid reguleerivat määrust
ning tema tegevusele on õiguslikuks aluseks linnavalitsuse
määrus,“ märkis ta. „Viimasel
ajal oleme aja kokkuhoiu mõttes hangete puhul repliikidest
ja küsimustest hoidunud, sest
nendest pole kasu olnud.“

511 6923
info@aurel.ee
aurel.ee/buss
Rendiauto

Koalitsiooni teerull
Ginteri väitel töötab koalitsiooni teerull Tartus isegi
tugevamalt kui riigikogus või
Tallinnas, mistõttu pole mõtet
asjade sisust, näiteks sellest,
et bussipilet läheb kallimaks,
üldse rääkida, kuna koalitsioon otsustab igal juhul nii,
nagu kokku lepitud. „Väikseid
edusamme oleme saavutanud
vaid juriidilisi apse ära hoides,“
sõnas ta.
Koalitsiooni liikmetele ei ole
aga Ginteri sõnul sõnavõtud,
repliigid ja küsimused näidustatud, kuna nad käivad kohal
ainult sellepärast, et tagada
eelnõudele häälteenamus.
KAUR PAVES

Võtame tööle

TÖÖKESKKONNA
PEASPETSIALISTI

Töö kirjeldus
Töötervishoiu ja tööohutusalase tegevuse juhtimine, koordineerimine ja kontroll,
sealhulgas:
- töökeskkonnanõukogu koosolekute kokkukutsumine ja selle tegevuse/töö juhtimine
- töökeskkonna ohutegurite hindamine ja riskide dokumenteerimine
- töötajate tervisekontrollide ja vaktsineerimiste korraldamine
- töötajate töötervishoiu- ja tööohutusalane juhendamine
- tööõnnetuste ja kutsehaiguste uurimise ja registreerimise korraldamine
- ohtlike jäätmete käitlemise koordineerimine
- töötajate täiendkoolituste organiseerimine ja korraldamine.
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RRAGA?
O
K
D
Ö
ÕIK TÖ
TEEME K KSUGA!
A
JÄRELM 5,9%
l. 1
• intress akse al. 0 €
• sissema

Nõudmised kandidaadile
- erialane kõrg- või rakenduslik kõrgharidus
- töötervishoidu ja -ohutust reguleerivate õigusaktide hea tundmine
- väga hea eesti keele oskus nii kõnes kui kirjas, hea inglise keele oskus
- väga hea arvuti kasutamise oskus (andmebaaside loomine ja kasutamine)
- püsivus, analüüsivõime, hea suhtlemis- ja koostööoskus, hea pingetaluvus,
organiseerimisvõime, süsteemsus, täpsus, meeskonnas töötamise võime.

Printech

Omalt poolt pakume
- huvitavat pingelist tööd arenevas kollektiivis ja nüüdisaegses töökeskkonnas
- enesearendamise võimalusi.

Eristu unikaalse ja
soodsa pinnakattega!

Lisainfo
Kasuks tuleb töökogemus töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas
ning vene keele oskus.
CV koos motivatsioonikirjaga saata: personalijuht@emu.ee või postiaadressile
Kreutzwaldi tn. 1a, Tartu, Personaliosakond hiljemalt 20. novembriks 2015. a.

AS TOODE KATUSEABI:

TELEFON: 659 9400, 800 7000

www.toode.ee/printech
e-kiri: toode@toode.ee

Tutvu tingimustega: WWW.TOODE.EE/JARELMAKS või lhv.ee/jarelmaks ja küsi nõu meie asjatundjalt.
* Järelmaksu pakub AS LHV Finance. Järelmaksu krediidikulukuse määr on 25,64% aastas järgmistel näidistingimustel: kauba/teenuse
maksumus 650 €, sissemakse 0%, krediidisumma 650 €, intress 19,9% jäägilt aastas (fikseeritud), lepingutasu 19,9 €, järelmaksu periood
25 kuud, tasumine igakuiste annuiteetmaksetena, maksete kogusumma 819 €.
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SOODNE RENDIBUSS
9 kohta
7 l/100
Alates 50 €/öp
Tel 505 4018

Tartu Rendibuss

Soovid vabaneda suitsetamisest
kiirelt ja ohutult?
Pakume abi laserteraapiaga
Info ja registreerimine 56 47 22 91
Targa Tervise Pesa
Riia 24, Tartu
www.targatervis.ee

TARBIJA

Neljapäev, 29. oktoober 2015
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Uuno Kivilinnast

Mädanenud arbuusist värdlõikuseni
Läksin armastatud ko
dupoodi Kivilinna Kon
sumisse õlut ostma, sest
olen terve Eesti mees ja
pean seda saama.
Karl Friedrichi pudelil oli väljas särav
soodustust märkiv
kollane hinnasilt: 52
senti. Kassas aga sooviti
ühe pudeli eest 95 senti saada. Kassapidaja käis asja vaatamas ning võttis kollase sildi
lihtsalt julmalt maha.

Liiga kergelt taandusin
Tarbijakaitse on mulle varemgi sellistel juhtumitel öelnud, et ostjal on õigus saada
kaupa just selle hinnaga, mis
väljas on. Kamandasin kohale kaupluse juhataja, kes
vabandas, et on unustanud
vana hinnasildi maha võtta.
See on poe, mitte minu probleem. Hiljem ütleski üks tuttav
kaupluse töötaja, et mul oli tegelikult õigus. Loll olin, et alla
andsin – enam ei juhtu seda
kunagi.
Kunagi samas poes müüdi
mulle hapuks läinud arbuus.
Algul viskasin selle prügikasti, siis aga otsustasin ikkagi
poodi õiendama minna. Vas-

AS Y
LO
SAD

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

RAV
ILA

www.sadloy.ee
www.pkp.ee

BETOONI

tati, et toogu ma arbuus tagasi,
siis maksavad kinni. Õnneks
oli mul ostutšekk alles, nii
õngitsesingi vilja muu solgi
seest välja ja sain raha tagasi.
Võib-olla oli kogu partii selline
roiskunud, lihtsalt teised pole
nii kõvad mehed kui mina.
Mitu aastat tagasi oli mul
asja Anne juuksurisse. Meesjuuksur lõikas eestvaates küll
normaalselt, aga kui koju
jõudsin, hakkas naine suure
häälega naerma ja küsis, mis
minuga juhtunud on. Vaatasin
siis kahe peegliga kuklatagust,
mis oli täitsa paljas.
Tormasin vihaga tagasi ja
sõimasin mehel näo täis, et ta
mul pea ja perse ära vahetas.
Nõudsin raha tagasi ja lisaks
veel kompensatsiooni, kuna

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.

pidin just pulma minema ja
parukat mul polnud. Maksiski.

Taara hoidis elus
Sel suvel elasin eriti tormilist elu, mille käigus kaotasin
rahakoti. Seal olid muidugi
ID-kaart, pangakaart ja kõik
muud dokumendid. Raha oli
mul arvel kuhjaga, aga automaadist välja võtta seda loomulikult ei saanud ning isiku
tuvastamatuse tõttu ei saanud
ka pangast midagi kätte.
Vat selles situatsioonis ei
teadnud tõesti, kellelt õigus
välja nõuda. Nii pidin kolm
nädalat taarat korjama, et leivaraha teenida. Aga mina olen
visa hing, elan ka ilma rahata
ära. Kõigil tarbijatel soovitan

aga oma
õiguste eest
lõpuni
välja võidelda.
Nõuan
veel, et Tartu Ekspress
ühe täpsustuse sisse viiks, või
muidu löön peatoimetajal silma siniseks.
Eelmises lehes oli kirjas,
justkui oleks ma tööpostil
viinapudelist kurku tõmmanud eksnaise hõbedast kõrvarõngad. Tegelikult pole minu
proua kunagi pidanud mingit
odavat hõbedat kandma, ikka
kulda.
Naine on nüüd hirmus solvunud ja meie suhted päris
sassis. Veel mõned päevad
tagasi helistasin talle, et olen
Maximas (temal sellises poes
käia ei kõlba) ja et seal on müügil hea hinnaga kilu ja heeringat, kas võtan temale ka. Vastus kõlas: mine sea v***u.
Sellega seoses keelan edaspidi ajalehel oma perekonnanime avaldamise. Parem oleks,
kui ka lugejad selle ära unustaks. Mina poole jõuga lüüa ei
oska.

TULE TARTU PARIMASSE FOTOPOODI!
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

FOTOLUKS, Ülikooli 6a aadressilt leiad:

* Dokumendi- ja stuudiofotode pildistamise
* Vanade must-valgete fotode taastamise
* Slaididest paberfotote trükkimise
* Tartu ilusaima valiku pildiraame ja -albumeid
* Suureformaadiliste fotode trükkimise
* Kvaliteetse foto- ja stuudiotehnika
SOODSAD PILDID FOTOLUKSIST!

Kuni 15.11.2015 kehtib kuulutuse ettenäitajale
10x15 5-päeva foto hinnaks vaid 0,13€!

Fotoluks Tartus, Ülikooli 6a, tel 730 9540, tartu@fotoluks.ee
Avatud E-R 9-18, L 10-16 www.fotoluks.ee
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EHITUS

KINO

MATERJAL

KÜTE

Müüa pidevalt ehituslikku
saematerjali (50x50 3-6 m, 100,
130, 150, 200; 25x50 3 m, 100,
130,Korterid,
150, 200).
Tel 5684
0777.
majad,
majaosad

CINAMON
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!

Tartus ja maakonnas.

30.10–5.11 Oihhh! Noa laev
on läinud

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

30.10–5.11 Pahupidi
30.10–5.11 Viplala

Soodsad terrassi- ja välisvoodkinnisvara
rilauad,Aitame
saematerjal,
höövelmüümisel
ja üürimisel.
materjal, kütteklotsid. Tel
Meelislaur.pojad@gmail.com.
Karu, tel 511 5949
509 2168,

Ene Lina, tel 504 8379
742 0240 • www.robinson.ee

KINNISVARA MÜÜK

30.10–5.11 Hotell Transilvaania 2
30.10–5.11 Labürindijooksja:
Põlenu katsed
30.10, 1.–5.11 Hundi süda
sees

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

Hundi süda sees

30.10–5.11 Viimane nõiakütt
30.10; 2.–5.11 Zombisõja
teejuht teismelistele

Aedade, väravate, automaatika, tõkkepuude müük, paigaldus, hooldus. Tel 501 6453,
nr1aiad.ee.

30.10–5.11 Mina, Earl ja surmasuus tüdruk
30.–31.10; 2.–5.11 Veripunane mäetipp

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

30.–31.10; 2.–5.11 Everest
30.10–5.11 Eakas algaja
30.10–5.11 Marslane

Growing Apart – Ten Years
Later

30.–31.10; 2.–5.11 Paranähtused: Varidimensioon

KOTKA KELDER

KONTSERT
EDISON
31.10 kell 21.30 Trio Beoir
5.11 kell 21.30 Kristiina Päss &
Jaan-Eerik Aardam
GENIALISTIDE KLUBI
30.10 kell 20 Super Hot
Cosmos Blues Band, Six Feet
Club, Feeding Line
JAANI KIRIK
30.10 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund,
esineb Anna Humal (orel)
31.10 kell 19 Maavärina missa
KLUBI ROCK & ROLL
30.10 kell 21 Deformation,
Redneck Rampage, Intact
31.10 kell 21 Pedigree:

30.10 kell 21 Qvalda
LINNARAAMATUKOGU
29.10 kell 18 Trio Naturale
kontsert Lihtsalt, meeleolukalt, naturaalselt
TARTU JAZZKLUBI
29.10 kell 21 MaiGroup
30.10 kell 21 Anu Taul & Tarmo Noormaa
31.10 kell 21 Jorma Toots
VANEMUISE
KONTSERDIMAJA
29.10 kell 19 hingedepäeva
kontsert Pilli ja pillimehe hing
VILDE
29.10 kell 19 Andres Vago
jazzkitarril
31.10 kell 20 Margit Tali & Karl
Madis Pennar

ANNELINNA RAAMATUKOGU

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

kuni 30.10 rahvusraamatukogu rändnäitus Metsiku
„pibliotek“: ühe ärkamisaegse raamatukogu lugu

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

KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU

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

kuni 6.11 Mihkel Trei maalinäitus Meelehärm

Katuse- ja fassaaditööd, vundamentide remont ja soojustamine. Talvehinnad!
Tel 5649 4929.

NÄITUS

LINNARAAMATUKOGU
kuni 14.11 raamatunäitus Tartu kirjastused 5: Postimees
kuni 14.11 trumminäitus MATT
kuni 14.11 Katri Ottani maalinäitus

Katuse-, fassaadi-, lammutusja torutööd. Tehtud töödele 2
a garantii. Teeme töid Tartus ja
Tartumaal. Oodatud nii suuremad kui väiksemad tööd.
Tel 5618 5452, dorfexoy@
gmail.com, www.Dorfex.eu.

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

MUU
LINNARAAMATUKOGU
29.10 kell 16 Linnaraamatukogu kirjanduskohvik. Vaatluse all on Jan Kausi romaan
Ma olen elus
3.11 kell 18 Vestlusõhtu, külas
on raamatu Minu Tôkyô.
Nähtamatu piiri taga autor
Maarja Yano

Korterid, majad, majaosad
Tartus ja maakonnas.
Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel.
Kai Persidski, tel 5190 3394
Gert Suik, tel 515 3773
742 0240 • www.robinson.ee

• Alati hea nõuanne!
• Professionaalne abi kinnisvara ostul, müügil, üürimisel
• Kinnisvara komplekshaldus
Riia 9, Tartu. www.eravara.ee
E-post: eravara@eravara.ee
Tel 742 7630 ja 506 6173.

Septikute müük ja paigaldus.
Tel 5757 0202,
erlend@eestiseptik.ee.
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 OST
1-toal korter. Tel 503 2345.
2-3-toal korter. Tel 5561 4114.
Korter Tartus (min 45 m², hind
kuni 45 000 €). Tel 5332 1735.
Maja (pool) Tartus või ahiküttega korter eraldi sissekäiguga.
Kiire! Tel 5817 2199.

ÜÜRILE VÕTTA

ÜÜRILE ANDA
2 tuba eramajas. Parkimise võimalus. Tel 552 0699.

KOOLITUS
B-kategooria autojuhtide koolitused autokoolis Viva Liiklus!
Algus iga neljapäev kell 16.30.
Emajõe Keeltekool: uued
kursused oktoobris.
Tel 740 4050, info@emajoe.ee,
www.emajoe.ee.

2.11 kell 18 Imre Vallikivi
luuleõhtu Hingedepäeva ingli
test

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

Ahju- ja katlapuud (50 cm,
kuivad, lepp, haab, kask).
Tel 5301 1161.
Kase- ja haavapinnud, kütteklotsid (lahtiselt ja võrkudes). Tel
529 0183, www.elevus.ee.
Kaseküttepinnud (pikad ja
tükeldatud). Tel 5662 5014.

Kasumetsa küttekontor. Erinevat sorti kvaliteetsed küttepuud veoga. Tel 529 2305,
734 9800, www.kasumetsa.ee.
Kuiv kask 40 l võrk 2 €, kuiv
okaspuu 1,70 võrk, vedu tasuta.
Tel 504 5307.
Kuiv kütteklots võrgus
(2 €/võrk, alates 40 võrgu ostust
hind 1,80 €/võrk). Tel 5390 2354.
Kuiv lõhutud 40 ja 50 cm okaspuu (35 €/rm, kohaletoomisega
al 3 rm). Tel 5884 0999.
Kuivad 50 cm kase halupuud
ahju-katlasse. Tel 5344 0850.
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.
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.

4.11 kell 13 Kirjandustuur Sõnaränd ehk eesti kirjanikud Eesti raamatukogudes, esinevad
Doris Kareva, Ivar Sild, Kalju
Kruusa ja Kai-Mai Olbri
TAMMELINNA RAAMATUKOGU

Tel 514 2173

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!

Maja Veeriku linnaosas.
Tel 552 0699.

2-3-toal korter. Tel 5561 4114.

Liiv, kruus, killustik, muld veoga Tartumaal. Ekskavaatoritööd
8-21-tonniste masinatega. Tel
512 5350.

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

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

1-toal korter. Tel 503 2345.

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

LÕHUTUD KÜTTEPUUD
toores / kuiv

LOOMAD
Lemmikloomade ravi, vaktsineerimine, kiibistamine,
jooksuaja vastased süstid.
Tel 514 8998.
Vihmaveesüsteemide müük
ja paigaldus. Rennide puhastus. Katusematerjali müük ja
paigaldus. Tel 553 3733,
info@steel.ee, www.steel.ee.

Sõiduõppe A-, B-, BE-, C-,
CE-kat veokijuhi täiendus-ja
ADR-koolitused. Lõppastme- ja
esmaabikoolitused aasta ringi.
Tel 507 8230, www.sõiduõppe.ee,
Kalda tee 30.

MÖÖBEL
Elutoa pehme mööbli komplekt (diivan, tugitool, käivad lahti,
hästi hoitud). Tel 5591 0068.

Olete oodatud poodi:
E-R 10-18
L 10-15
Asume TURU 5, TARTU
TULGE UUDISTAMA!
hinnad alates 0,10 sendist!

KASUTATUD
&
UUED RIIDED

REKLAAM
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PAKUN TÖÖD
AS Finak (Maramaal) pakub tööd
tislerile (uste valmistamine) ja
lukksepp-teritajale. Info tel
730 3465 või saata CV
ira@finak.ee.
Otsin tõlkijat (tekstid inglise
keelest eesti keelde, tasu kokkuleppel). Tel 5861 6608.
Pakun tööd nais- ja meespensionärile kioskisse (taara vastuvõtt, autoparkla, müüja-valvur,
vajalik vene keele oskus).
Tel 5354 1882.

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

Pensionärile müüja-valvuriks
autoparklasse. Tel 5354 1882.

PÕLLUNDUS
Hobusesõnnik, 30-kilosed kotid. 4,50 €/ kott. Tel 5647 6281.
Talvekartul (Laura/Gala),
porgand, punapeet, kõrvits,
kapsas otse talust Sinuni! Tel
5370 8010.

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

Jõe butiigis suur valik dressipükse, teksapükse, suusapükse jpm.
Riided väikelastele. Soola 10

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

KEEVITUSTEENUS
• malm
• alumiinium
• roostevaba

Katuse-, fassaadi-, lammutusja torutööd. Tehtud töödele 2
a garantii. Teeme töid Tartus ja
Tartumaal. Oodatud nii suuremad kui väiksemad tööd.
Tel 5618 5452, dorfexoy@
gmail.com, www.Dorfex.eu.

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

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

Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.
Veo- ja kolimisteenused,
utiliseerimine suure kaubikuga!
Head hinnad! Tel 5897 5378.

Soodne fekaalivedu.
Tel 5382 8791.

Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine suure kaubikuga.
Tel 501 5312,
www.kutotootmine.ee.
Veoteenus väikekaubikuga.
Vajadusel lisaks haagis. Arve. Tel
5348 8766.

TERVIS

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

Abi alkoholisõltuvuse korral.
98%. Hiina meditsiin. Ly Chini
OÜ, Tartu, tel 505 8381.
Reiki raviseansid Tartus aitavad
kõikide haigusnähtuste korral
selgitades nende tekkimise põhjused. Tel 515 9794.

Ohtlike puude langetamine. Tel
5699 9687.

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

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

Sõidukite klaaside müük, vahetus, parandus. Vaba 38a, Tartu,
tel 5456 3333, www.alivinauto.ee.

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

Boilerite puhastus, veemõõtjate vahetus, san-tehnilised
tööd. Tel 5646 9025, 734 8044.
Bussiteenus Eestis ja välisriikides
(sh Venemaa ja Valgevene, Ukraina, 29-52-kohalised bussid).
Aljona Company OÜ, tel
5344 5349, aivar64@gmail.com.

Ehitus, remont, aiamajad,
terassid. Pikaajaline kogemus!
Tel 5622 9840.
Elektritööd! Vajadusel 24 h
ööpäevas, head hinnad, kiire töö!
Tel 513 7844.
FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.

Nõukaaegne lihvitud merevaigust kee (maksan kuni 500 €).
Tel 5871 0351.
Raamat „Oikumeeni äärel“
(1955, hind kuni 40 €).
Tel 5663 9310.
Tarbeklaasi toodang. Paku ka
vanemat kristalli ja portselani.
Tel 5893 8528.
Uute ja vanade, samuti nõukaaegsete raamatute ost.
Tel 503 3719.

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

Vanad raamatud, märgid, mündid, postkaardid, ehted, kunst
jm vanavara. Tartus ja Elvas! Tel
5649 5292.

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

Karate-Do Shotokai kutsub
harjutama võitluskunsti Tartus!
Info: www.ekds.ee, tel 551 1384.

VABA AEG

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

TUTVUS
60 a naine otsib korralikku sõpra ja elukaaslast. Tel 5846 4613.

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

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

Kõik tsaari- ja EW-aegsed (valmistaja Roman Tavast) märgid.
Hea hind! Tel 5649 5292.

Kütte- ja ventilatsioonitööd.
Tel 5660 1567.

SÕIDUKID

Müüa Opel Omega 2,0 (soodsalt, talverehvid velgedel kaasa,
võimalus tasuda osaliselt küttepuudega). Tel 741 2323.

Sanitaartehnilised tööd.
Tel 5660 1567.

Kändude freesimine.
Tel 5346 1476.

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

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

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

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

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

Autode ost. Tel 5608 3715.

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

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

RIIDED

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

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

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

Telli omale koju kartulit, mett
ja köögivilju. Kvaliteetne kaup.
Kojuvedu tel 5356 8382.

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

Invatakso - transport ratastooli
ja raamiga. Suno OÜ,
tel 5849 4588,
invataksoteenus@gmail.com.
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MÜÜK
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.
Rakkekaevude kaevamine,
puhastamine, süvendamine ja
remont. Tel 5638 1774.
Salvkaevude kaevamine, puhastamine ja remont. Vajadusel
ülemiste rõngaste vahetamine.
Tel 557 4792.

Valmisfirmad Eestis ja Soomes.
Tel 5662 3626.

Sõidukite tuleklaaside
taastamine/poleerimine.
Vaba 38a, Tartu, tel 5456 3333,
www.alivinauto.ee.

OST

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

Transport tõstukiga väikeveokiga (3x2 m), tõstuk tõstab ca
500 kg. Tel 501 6453.
Ummistuste likvideerimine,
boilerite puhastus, pottide,
torustike, kraanide vahetus. Tel
5621 7955.
Vedu, kolimine (ka klaverid), laadijad, utiliseerimine.
Parimad hinnad! Tel 553 7638,
kiiredkolijad.ee.
Veo- ja kolimisteenus, utiliseerimine, klaverite, seifide jne vedu.
Tel 553 7638, kiiredkolijad.ee.

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

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

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

Meditatiivne kontsert 1. nov
kl 17 saksa kultuuri instituudis
(Kastani 1, Tartu). Ans Helikristallid ja külalisena Lilian
Langsepp harfil. Eelmüük
7 € / 5 € ja kohapeal 9 € / 6 €.
Tel 513 6470, www.tuletee.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.

EHITUS- JA
REMONDITÖÖD

www

puidutööd.ee
Puleium OÜ
Tel 5660 6663

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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AHHAA 4D elamuskino
Lõunakeskus, Ringtee 75, TARTU
E-P 11.30-20
tel 731 5650, 4d@ahhaa.ee

Õhtu Kálmániga
OPERETIÕHTU
Muusikajuht ja dirigent taavi kull
lavastaja–koreograaf fabrice gibert
esietendus 7.11 vaneMuise väikeses Majas
20.12 rahvusooperis estonia

