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Hiigelinvesteering kütab reoveega
16. hooajale vastu astuv
Aura veekeskus rõõmustab külastajaid ökonoomsemate lahenduste
ja värskema õhuga, ent
meenutab, et oluline osa
miljöö loomisel on ka
külastajail endil.
Traditsiooniliselt südasuvel
puhke- ja värskenduspausi pidav linna esiujula avas augusti lõpus uksed sootuks uues
kuues: ühtaegu sai vahetatud
nii ventilatsioonisüsteem kui
rajatud mehhanism heitvee
soojustagastuseks.

Pidev ringlus
Viimane on 1,2 miljoni euro
väärtuses ühtlasi Aura ajaloo
suurimaks investeeringuks.
“Heitvett võtame basseinist
ja duširuumidest, mitte tualetist, kuigi põhimõtteliselt oleks
ka see võimalik,” kinnitas keskuse juhataja Kairit Matto,
lisades, et säästuks ennustatakse 60 000 – 75 000 euro
kanti aastas. “Eks siis on näha,
kui ta lõpuks tööle läheb, aga
investeeringu peaks ta ikkagi
enam-vähem ära katma.”
Kalli aparaadi tööpõhimõte
on lihtne: heitveest eralduv soojus kütab üles värske vee, mis läheb basseini tagasi. “Enam ei pea
linna trassist seda kuue-seitsmekraadist vett võtma,” selgitas
tehnikajuht Priit Kähr.

Särav hiigelinvesteering suutis pildile meelitada koguni
muidu madalat profiili hoidva keskusejuhataja. 
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Iseenesest sarnasel moel tegutsevad varasematest tunduvalt võimsamad ventilatsiooniseadmed, mis teenindavad
nii ujulat kui veeparki. “Võtab
väljast värske õhu ja suunab
selle ujulasse sisse, ujulast võtab kasutatud õhu ja viib välja,”
kirjeldas Kähr elavalt. “Välja
minevast õhust võtab omakorda soojuse ära ja annab selle
sisseminevale õhule.”
Kas vahet ka basseinis sulistades tajuda on, jääb Matto sõnul siiski väga individuaalseks.
“Mõned kurtsid ka varem, et
nii umbne on ja hingata ei saa,
teised ei saanud midagi aru,
kolmandatel oli normaalne
olla,” meenutas ta.
Avalike basseinide alalist
külalist kloorihaisu paistab
aga keskuse töötajate endi hinnangul küll vähemaks jäänud

olevat. “Õhuringlus on ju parem. On küll soe, aga niiskust
nii palju pole,” märkis Matto,
tõdedes küll, et soe peab veekeskus ikka olema. “Siin ei saa
kunagi 20 kraadi olema, muidu
ei suudaks enamik rahvast siin
viibida. Eks klaashoonet kütab
päike palava ilmaga ikka.”
Kähr täiendas, et inimestele
võib küll tunduda, et värsket
õhku ei ole, aga tegelikult on
see ka 32 kraadi juures olemas.
“Sama tunne on ju palava ilmaga õues,” ütles ta.

Robot higi kallal
Kloori kontsentratsiooni
saab aga vähendada iga vee-entusiast ise, kui järgib lihtsaid
hügieeninõudeid. “Kemikaal
seob inimese kehast tuleva
mustuse ja rasva ning ladestab
selle põhja, kust meie selle siis

robotiga üles korjame, et vesi
ilus ja selge oleks. Mida rohkem inimesed end pesevad,
seda vähem peame seda lisama,” rääkis Kähr.
Matto sõnul on pesemispõlgurite südametunnistusele
koputatud pidevalt, kuid paljudele ei näi see ometi mõjuvat.
Sama igikestev mure peitub
klooriste ujumispükstega sauna minemises – et seda täiesti
ära keelata, peaks ukse peal
olema spetsiaalne inimene, kes
kõigil püksid jalast käsutaks.
“Võib-olla tekitab segadust ka
see, et tervisekeskuste ühissaunades ju ollaksegi ujumisriietes,”
arutles juhataja. “Palju abi oleks
aga juba sellest, kui end pärast
basseinist tulemist kas või koos
pükstega pestaks, mitte ei astutaks otse lavale. Hästi palju on
inimeste endi teha.”
Põgus käik keskuse salapärastesse keldriruumidesse annab aimu, et tööd on lõhutud
teistelgi suundadel: põrandaid
katavad siin-seal liivakuhjad.
“Eelmisel hooajal hakkasid vett
basseini viivad torud lekkima,
mistõttu tuli nad välja kaevata,”
lausus Matto. “Eks neid torusid
ikka läheb aeg-ajalt.”
Suvel on juba traditsiooniliseks saanud päev, kus basseinist lastakse vesi välja, misjärel
küürib kümmekond inimest
põhja puhtaks. “See võtab kokku terve päeva,” naeris Matto.

Lisaks soovis veemeka juhataja rõhutada, et vananenud hüppepukkide asemel on
50-meetrise raja otstes täiesti
nüüdisaegsed seadmed, mistõttu eelmise sügise tragöödia
enam korduda ei tohiks ja sõrmed peaksid atleetidele edaspidi alles jääma. “Hoiatuse
panime ka sedapuhku juurde
– kes hüpata ei oska, väljaõpet
pole saanud, see tegelikult seda
teha ei tohikski,” märkis ta.

Avaram lagi
Tervisekeskuses ehitati ümber aurusaunade laed. “Varem
olid need kolmnurksed ja sinna nurkadesse kippus aur ära
kaduma,” rääkis Matto. “Nüüd
on lagi ilus kaarjas, tuledega
kaetud ja peaks auru paremini
kinni hoidma.”
Varem oli jalavanni kivide
juures soe vesi, kuid siis kippusid kivid sealt rändama minema. Sellepärast on nüüd vesi
külm, ehkki “lapsi ei takistaks
ilmselt ka jääkuubikud”. Mõistagi lõdvestab jahedam keskkond ka jalgu.
Paljud uuendused, näiteks
veepargi kohviku istmed, ei
paista aga silmagi, sest näevad välja täpselt samasugused
nagu enne. “Lihtsalt vanad istmed hakkasid juba katki minema ja olid nätsu täis topitud,”
selgitas Matto.
KAUR PAVES
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LAUSEGA

LUGEJA KIRI
Ei koertele
Anne kanali ääres koerte jooksualana kasutatav niit on Annelinna
elanike seas väga populaarne puhke- ja virgestusala.
Ka ilma koerteta inimesed kasutavad seda
päevitamiseks ja sportimiseks. Sellel liigirikkal
niidul leidub ka palju
kaitsealuseid taimi,
sealhulgas käpalisi, kes
õitsemisajal pakuvad
esteetiliselt kaunist vaatepilti.
Tartu loodusfestivalil
kuulsin aga keskkonnaameti inimestelt, et
mingi seltskond olevat
soovinud sellele alale
ehitada aiaga ümbritsetud koerte treenimisala.
Kas see vastab tõele ja
kuidas saab seda vaidlustada? Kohe üldse
pole nõus, et sellelt
avalikult kasutatud alalt
kellegi poolt osa kavatsetakse ärastada ja aia
taha panna.
Kas koerte treenimisalade rajamiseks ei
tuleks algatada ka vastavad detailplaneeringud,
mida menetleks linnavolikogu, kui üldplaneeringus selliseid tarastatud treenimisalasid pole
linna territooriumile ette
nähtud? Selliseid alasid
saaks vabalt teha väljaspoole linna piire ja mitte
raisata selleks väärtuslikku linnamaad. Palun
peatage Emajõe-äärse
kauni niidu risustamine
ebaesteetiliste rajatistega.
Marju Silvet

Madis
Tammeorg
linnapuhastuse pea
spetsialist
Koerte jalutusaed rajatakse kaitsealuste taimede asukohast kaugemale ja selle rajamiseks
piisab nõuetekohasest
projektist. Aia rajamine on kooskõlastatud
keskkonnaametiga.
Allikas: Tartu LV
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Tuline invasioon
Laupäeval käis Piirissaare
valla, päästeameti ja vabatahtlike esindajatest koosnev
rühm sees 44 saare kodus, et
nõustada elanikke tuleohutuses ja veenduda töökorras
suitsuandurite olemasolus.

10.
Just ebaõiglus, mitte niivõrd ebamugavus liiklemisel, on see, mis
Eha tänava rahvale häirivast vahejuhtumist hinge jääb.  ERAKOGU

Kes menetleks
MENETLEJAID?
Kuidas kuuleka kodanikuna edasi elada, kui jõu
monopoli esindajad ise
ühistele reeglitele kõrge
kaarega sülitavad? Karlova rahva jaoks on tegemist igapäevase eksistentsiaalse küsimusega.
Aktiivselt tööturult eemale
hoidev Karlova noormees Kaspar näeb kodukandis päevi õhtusse saates alatasa vaatepilti,
mis kõrgendatud õiglustundega härrale hinge ei taha mahtuda. Ise liikumiseks isiklikku
autot eelistav mehepoeg on
täiesti nõus, et ühistransport
ei pea olema tasuta ning alatult kaaskodanike kulul liugu
laskvaid bussijäneseid tulebki
pigistada. Seda ei tohiks aga
tema hinnangul siiski päris vahendeid valimata teha.

Ruumi jagub
Nimelt ilmutab end Kasparile nädalast nädalasse piletiostu
üle järelevalvet tegeva menetlusteenistuse mikrobuss, mille
tegumood ja registreerimisnumber ilmselt igale professionaalsele jänesele ammu mällu
söövitatud. Parema tabavusprotsendi saavutamiseks tavatsevad menetlejad varitsuse
üles panna otse Tähe ja Eha
tänava ristmikule. “Mureliku
kodanikuna küsin, kas menet-

lejad tohivad valesti peatuda,”
sedastas Kaspar. “Pidevalt seisavad ristmikust kahe meetri
ja bussipeatusest null meetri
kaugusel.”
Menetlusteenistuse juhataja Imbi Kivi tänas Kasparit
probleemist teavitamast. “Teenistusel ei ole töö käigus õigus
eirata üldisi parkimisreegleid.
Busside juhtidega on vesteldud
ja kohustatud neid reegelid järgima,” rõhutas ta.
Aga kui ikkagi ei järgita, siis
kes oleks suuteline vestides
liiklusjumalaid peatama? “Linnaametnikud võiks liikluses
eeskuju näidata, aga korduvalt
on sellist kahtlast pilti näha olnud,” muretses Kaspar. Võiks ju
parkida kohtadele, mis selleks
ette nähtud. Neid on ümbruskonnas – umbes kümne meetri
raadiuses – piisavalt.”
Teoreetiliselt võiks konflikti
muidugi sekkuda politsei. “Pildil kujutatud situatsiooni puhul on tegemist liiklusseaduse
rikkumisega. Ka menetlusteenistuse sõiduk peab parkimisel
siiski juhinduma liiklusseadusest,” kinnitas Lõuna prefektuuri pressiesindaja Maria
Gonjak.
Liiklusseaduse kohaselt ei
tohi nimelt sõidukit parkida
lõikuva sõidutee äärele lähemal
kui viis meetrit, kuid mitte kohakuti lõikuva kõnniteega ning

Uusi jälgesid
Tasku keskuse kõrval looklev
Tartu Teerajajate allee ootab täiendust, mistap palutakse keskuse kodulehele
või infoletti ettepanekuid
kandidaatide kohta, kes on
viimastel aastatel andnud
märkimisväärse panuse linna
arengusse.

Meer nõuab nelja rida

jalgratta- ja jalgteega. Samuti
on lubamatu parkida D-kategooria ühissõiduki peatuskoha
teelaiendil või ühissõidukipeatuse teekattemärgisel, nende
puudumisel aga peatuse poolel
lähemal kui 15 meetrit bussivõi trollipeatuse ja taksopeatuse liiklusmärgile, kui see takistab D-kategooria ühissõidukite
või taksode liiklust.

Mupo sekundeerib
Päriselus on Kaspari mõttekaaslastel keeruline uskuda olukorda, kus üks jõustruktuur teist
ohjeldama asuks. “Mind valdas
nõutus selle pärast, kuidas muidu nii armastusväärses kodulinnas ametnikud käituvad,” arutles
ta. “Justkui nemad oleks paremad meist, samuti inimestest.”
Korralagedus võib tipneda
koguni sellega, et aktiivne kodanik on sunnitud uue elupaiga valimisel piidlema pealinna
suunas. Kuidas käituvad bussirebased seal?
“Ei Tartu ega Tallinna menetlusteenistuse patrullidel
ole õigust liiklusseadust rikkuda. Meie teenistustel pole
eritalituse sõidukit, mis sellise
õiguse annaksid,” toonitas munitsipaalpolitsei pressiesindaja
Meeli Hunt. “Seega lähtume
me sõiduki parkimisel liiklusseaduses sätestatud nõuetest.”
KAUR PAVES

Kalda tee 28a
E - P 10 - 22
aasiaarmastus.weebly.com
Aasia Armastus

koha korjas Austraalias pikamaasuusatamise Wordloppeti sarja avavõistluselt
Kangaroo Hoppet Tartu
amatöörsuusalegend Vahur
Teppan.

Veszprémisse restorani Polpo peakoka Mario Johansoni, kelle valmistatud roogi
saavad ungarlased maitsta
vanalinnas asuvas Olivia restoranis 1.-4. septembrini.

385 0075

TANTSUKURSUS
ALGAJATELE,
EDASIJÕUDNUTELE
Algus 15.september

Tartu, Kaunase pst 68 saalis
www.sinilind.ee // 555675011

Tartu ülikooli akadeemilise
õppeaasta avaaktusel pidas
linnapea Urmas Klaas vajalikuks rõhutada mõtet linna
avatumaks muutmiseks neljarealise Tallinna maantee
kaudu.

Värsked lilled
Lille maja kutsub uuest hooajast taas lapsi ja noori näitemänguklubi ringidesse,
kus keskendutakse koostööoskuse, loovuse, fantaasia, kõne ja kehalise väljendusoskuse arendamisele.

Raja tulemeister
27. augusti õhtupoolikul
pidas Raja tänava psühhiaatriakliinikumi patsient
vajalikuks süüdata madratsi, mistõttu tuli viis inimest
hoonest evakueerida.

Hõimlasi toitma
Linn saadab nädala algul
kauaaegsesse sõpruslinna

SÄHVATUS

Lendab luikedega
Maaülikool ja loodusmaja toetavad inglanna Sacha
Denchi rahvusvahelist ekspeditsiooni, mis on pühendatud väikeluikede kaitsele
ning mille käigus lendab
daam tiibvarjuga väikeluige pesitsusaladelt Venemaa
tundrast läbi 11 riigi, ka Eesti, 7500 kilomeetrit, et jõuda
Inglismaale, kus paljud luiged talvituvad.

Külakuhi Ülikoolis
27. augustil otsustas Ülikooli
tänaval kähmlema asuda suisa kaheksaliikmeline purjus
seltskond, kellest politsei pidas lööjatena kinni 18-aastase
noormehe ja samaealise neiu.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

KAHE PEALE NELI: põrisevad liikluskuningad annavad hulgakesi välja nii neljarattalise sõiduki kui
keskmise ajumahu mõõdu.

FACEBOOK / MÄRGATUD24 TARTUS
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Palametsa
pajatused

388.

Jürgen Gansen ja teised näitekunsti tulevikulootused pärivad, kellele on revolutsiooni
üldse vaja. 
JOHANNES VALDMA

NÄITLEJAHAKATISED
ärvardavad relvaga
Seekordse Draama festivali kõrghetkena suunavad lavakooli värskeimad
lõpetajad publiku suunas
revolvri, et anda neile
mõista, mida võim inimesega tegelikult teeb.
Ungari legendaarse kirjaniku Gabor Görgey 1968. aastal
kirjutatud metafoorse näidendi „Vader, kus tukk on?“ põhjal
valminud teos etendub 5. septembril kell 21 ja 6. septembril
kell 16 Genialistide klubis ning
tegeleb revolutsiooniga. “Ajakirjanikele õpetatakse, kuidas
liiga üldised küsimused on
sama head kui pärida, mida arvate maailmarevolutsioonist.
Meil aga keerlebki küsimus
väga palju revolutsiooni ümber,” naljatles üks osatäitjatest,
laiapõhjalise meediataustaga
Jürgen Gansen.

Isiklik haare
Trupi liidri Lauli Otsari sõnul eeldatakse noortelt pidevalt revolutsiooni, nemad aga
arutlevad, kas ei peaks enne
mässu ehk võtma hetke maailma mõtestamiseks. “Revolutsiooni tehakse enamasti selleks, et võim enda kätte saada,”
lisas ta. “Uurimegi seda, mis
juhtub inimesega, kes võimu
lõpuks kätte saab – aga mitte selles võtmes, mida näeme
praegu riigikogus, vaid tavaliste inimeste vaatepunktist.”
Absurdimaiguline etendus

sisaldab määratlemata kinnist
ruumi viie inimesega. Nende
vahel käib ringi revolver – kelle
käes see on, sellele kuulub ka
võim. “Kõik viis on aga väga
erinevad inimtüübid ja kui üks
neist relva kätte saab, näeme,
kuidas tema käitub ja korda
näeb, kuidas ühiskond tema
all peaks toimima,” selgitas
Gansen.

Filosoofide duell
Otsari väitel ei peagi iga
tükk konkreetset sõnumit
edastama. “Püüame mitte
inimestele ette öelda, mida
näidendist välja lugeda, vaid
suunata neid sinnapoole, et
mõelda ise läbi võimusuhteid
enda elus,” märkis ta. “Sellele
üritame vihjata ka isiklike lugude plokiga – räägime, kuidas
on meile lähedased inimesed
revolutsioonides osalenud.”
Viimase tarbeks kirjutas trupp
valmis hulga lugusid, millest
mõned on üleval tüki Facebooki lehel, kuid veel paremad
jõudsid etendusse.
Gansen rõhutas, et kõik tegelaskujud on väga selge ja tugeva maailmavaatega ja neil
kõigil on mõnes asjas ka omamoodi õigus. “Samas, kuna
nad on nii äärmuslikud, siis ka
eksivad. Minu subjektiivne arvamus on, et ükski käitumismustritest pole õige – õigem
oleks segu neist,” pakkus ta.
Tuleristseid Draama festivalil peab kogu trupp äärmiselt

Otsime uusi lauljaid soprani, bassi ja
tenori häälerühmadesse.

Tartu Rendibuss

Kõigile kihtidele
Otsar soovitas publikul kohale tulla avatud meelega ja
sooviga kaasa mõelda. “Ega see
mingi lihtne komöödia küll
pole, toome lauale päris palju
mõtteid, millele sooviksime, et
publik kaasa mõtleks,” hoiatas
ta. “Aga nalja saab ka, liigset tõsisust ei pea kartma.”
Ühel tegelaskujul on koguni
etenduse enda kohta käiv repliik. “See on nagu Shakespeare:
huumorit neile, kes istuvad all,
ja midagi ülevat ja mõtlemapanevat neile, kes istuvad üleval.
Omal ajal istus ju lihtsam rahvas all ja kõrgklass rõdudel,”
resümeeris Gansen.
KAUR PAVES

LUULE- ja KINKERAAMAT
Eesti keele, kirjanduse ja kunstiõpetuse õpetajana töötava autori
debüütraamatu kõik 50 sonetti on
marjadest ja nende värvidest
ajendatud eluhetkede peegeldused,
meenutused ja kokkuvõtted.

LEA MÄNDMETS

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

oluliseks. “See on meie kamba esimene tükk, mille saame
kooliseinte vahelt välja tuua.
Oleme pannud sinna oma südame ja hinge ning teinud seda
rõõmuga,” rääkis Otsar. “Esimest korda on tunne, et vastutame kogu täiega selle eest,
mis meil välja tuleb. Lendame
ilma järelvalveta ja mulle tundub, et see lend ei tule sugugi
madal.”
Ganseni kirjelduste kohaselt
puudub tükis klassikaline narratiiv ja stiili poolest kaldub ta
nüüdisaegse teatri poole. “Põrkuvad erinevad filosoofilised
maailmapildid, mõne filosoofi
nimi saab isegi ära nimetatud,
nad vestlevad tegelaste suu läbi
omavahel,” ütles ta.

50sonetti

Kõvakaaneline ja värviline teos on
ühtlasi väike teatmik, mille igal küljel
on sonett, selle all pilt, mille all
omakorda info konkreetse marja ja
selle kasutusvõimaluste kohta.

Ma pintsli otsa võtan maasikvärvi ...

Ettelaulmine 7. septembril A. Le Coqi saalis.
Helista 5343 2933 või kirjuta
janakaar@hotmail.com
Dirigent Ingrid Roose
Abidirigent Jana Käär

Utoopia

raamatupood

2016

facebook.com/torekirjastus
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Uuno Kivilinnast

Valimiskampaania avapauk
Presidendikandidaadiks mind
küll ei esitatud, kuid see ei
tähenda veel, et ma oma suu
edaspidi kinni hoiaks.
Valus oli vaadata, kui palju
hääli korjas riigikogus vanadelt sõpradelt endine kommunist Siim Kallas. Ühe lubaduse
annan kohe ära: kui selline
mees peaks Eesti presidendiks
saama, siis kaalun kodakondsusest loobumist. Muidugi
pole Kallas suvatsenud minu
selleteemalisele pöördumisele
vastata. Miks ei võiks minustki
eakam vanamehenäss lihtsalt
koju jääda?
Enda vaade on aga hoopis
pikaajalisem: olen otsustanud
järgmisel aastal valimisliidu
“Tartu 1000” koosseisus linnavolikokku pürgida. Mind oma
tiiva alla võtnud skandaalne
Meelis Kaldalu on kampaania
juba käima lükanud ja tuhat
nimekaarti ära tellinud. Varavõitu nagu alustada on, kuid
kui noored tahavad minu peale kulutada, siis miks mitte.

Pehme löga
Mind tasub toetada, sest tegelikult olen positiivse ellusuhtumisega ja kui on põhjust, siis
ka kiidan nii teenindajaid kui
tavainimesi. Seekord tahan
meeles pidada Kivilinna Konsumi sõbralikku ja töökat kollektiivi. Soetasin sealt nimelt
toidu kõrvale Kreeka salati –
maitsel polnudki ülearu viga,
aga tekstuurilt oli toode pehme nagu beebipüree.
Õnneks oli mul tšekk alles
ja tormasin kohe kassapidajalt
aru nõudma. Küsisin ülemust
näha, aga tema võttis kohe
purgi tagasi ja tagastas raha.

BUSSI RENT alates 50€ päev

Citroen Jumper (2014) • 9 kohta • püsikiirushoidja

diisel • 8,8 l/100 km • 110 kW
USB • AUX • konditsioneer • kõrge
istmed reguleeritavad • B-kat

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

Siim Kallase rahvusvaheline kogemus poliitikaanalüütik
Uunot ei veena. 
EUROOPA KOMISJON
Seekord ei õnnestudki skandaali korraldada, kuigi asi võib
olla ka selles, et kogu poerahvas mind ja minu söakust juba
väga hästi tunneb.
Selgus, et see jälkus on toodetud Poolas. Ei soovita kellelgi
küll odavat, kuid ebakvaliteetset
Poola toidukaupa soetada. Olen
Konsumisse tagasi vedanud ka
halvaks läinud heeringa ja hapnenud arbuusi ning alati raha
tagasi saanud, mille eest kiidan.
Siiski ei tegele ma vaid väiklase vägikaikaveoga: karuse
kesta all on peidus suur süda.
Erilise luubi alla luban linnavolinikuna võtta loomade, eriti
kasside olukorra – neist hoolin isegi rohkem kui naistest.
Kahjuks seikleb Kivilinna kandis lugematu hulk kodutuid
kiisusid, kellest keegi ei paista
hoolivat.
Ise olen loomakesi enda tiiva alla vedanud mitmeid, kuigi
naabritel on selle kohta omajagu ütlemist olnud. Siit aga

paistabki peamine probleem:
kui tahta kassid varjupaika
saata, peab heategija selle ise
kinni maksma. Pole siis ime, et
omanikud nad pigem niisama
tänavale löövad.

Päästan näljast
Selle lollaka korra plaanin
valituks saades küll ära muuta. Loomade äraveo eest peaks
tingimata tasuma kohalik
omavalitsus. Saan aru küll, et
varjupaigas pannakse kassid
tõenäoliselt magama, kuid vähemalt ei sure nad nälga.
Vajadusel suudan käituda ka karmilt, kuid õiglaselt.
Seda on kogeda saanud need,
kes ei suuda Kivilinna Konsumi esisel kogunemisalal
lihtsaid reegleid järgida. Olen
seal nimelt arvamusliidrina
omastanud isikliku pingi ja
tähistanud selle oma nime ja
üheeurose hinnasildiga.
Enamik rahvast saab eesti
keelest aru, üks asotsiaal andis

koguni kaks eurot. Üks kepiga
vene vanamees aga õiendab pidevalt, et mul pole selliste siltide
paigaldamiseks õigust, ja keeldub maksmast. Lisaks kurdab
ta pidevalt suitsuhaisu üle. Olen
ikka rõhutanud, et ta ei pea ju
minu kõrval seisma, mingu kaugemale või parem üldse Siberisse, seal on ruumi piisavalt.
Vanatoile on mul kaval kättemaks juba valmis mõeldud.
Aumehena ei hakka ma loomulikult nii eaka härra vastu
kätt tõstma. Vastukäigu laenan
hoopis kadunud sõbralt, väikest
kasvu löömamehelt Raivolt.
Linna peal käies päris ta mult
ikka, kellega nüüd tüli peab
norima, ja jooksis siis ohvrile
õlaga sisse. Kui siis ütlemiseks
läks, sai ta kõigist jagu, ka palju
suurematest jõmmidest.
Sedasi toimetangi: põrutan
venelasele lihtsalt õlaga pihta.
Eks siis näis, mis ta edasi teeb.
Küllap pikali käib, ta on ju liikumispuudega.

KEEVITUSTEENUS
• malm
• alumiinium
• roostevaba

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

Tartu Maxima X/XX
kauplused kutsuvad tööle
- KASSAPIDAJA-MÜÜJAID
- LETITEENINDAJAID
- SAALITÖÖTAJAID
Ettevõte garanteerib:
- stabiilse palga
- tasuta lõunasöögid
- erinevad motivatsioonipaketid
- tööalase tasuta koolituse
Täitke tööotsija ankeet meie kodulehel: WWW.MAXIMA.EE
Saatke CV: PERSONAL@MAXIMA.EE. Tel 5556 6239.
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KINO

EHITUS

CINAMON

Vundamendi ja sokli soojustamine. Majale talveks sokid jalga!
Raudkäpp OÜ, tel 5568 2671.

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
2., 5.–6.09 kell 17.05 Taskunoamees

Aukude puurimine post
vundamentidele (palkmaja,
terrass). Tel 509 3454,
www.vahvameeskond.ee

3.–4.09 kell 11 Jääaeg 5
2.–8.09 kell 12 Kalatüdruk
Dory

Bridget Jonesi beebi

2.–8.09 kell 16 Suitsiidisalk

Ehitus- ja viimistlustööd
(eraisik, firmad, KÜ jms). Akende,
uste paigaldus. Pikaajaline
kogemus, hinnad soodsad.
Garantii! Tel 510 0645.

2., 5.–6.09 kell 11.30, 13.15,
13.30, 15.30, 17.30; 3.–4.09
kell 10.30, 11.30, 13.15, 13.30,
15.30, 17.30; 7.–8.09 kell
11.30, 13, 13.30, 15.30, 17.30
Lemmikloomade salajane elu

Ehitus, remont, viimistlus, lammutus, katusetööd. Lõuna-Eesti
piirkond. Tel 5858 6953.

2.–6.09 kell 17.45, 22.15;
7.–8.09 kell 21.45 Sõjakoerad

2.–6.09 kell 15.15, 20; 7.–8.09
kell 15, 17.15 Florence Foster
Jenkins
2.–8.09 kell 16.40, 19.30,
21.15 Mehaanik: Ülestõus

KONTSERT
6TEIST KANNU
9.09 kell 22 Günf
ATHENA KESKUS
2.09 kell 23 Genka & Paul Oja
+ Band

6.09 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esineb
Elke Unt (orel)
10.09 kell 15 kontsert Sajal
keelel ja ühel meelel
PÜHA LUUKA KIRIK

Fassaadid, katused, plekitööd,
sisetööd jm ehitustööd.
Tel 516 6152, info@ramest.ee,
www.ramest.ee
Fassaadide soojustamine ja
krohvimine. Fassaadiehitus OÜ,
tel 516 6152,
info@fassaadiehitus.ee.
Katuse- ja fassaaditööd, vundamentide remont ja soojustamine, vihmaveesüsteemid,
rõdude renoveerimine. Tel
5649 4929.

2.–6.09 kell 14.10, 18.45,
21.45; 7.–8.09 kell 14.10,
18.45, 22.30 Ben-Hur

3.09 kell 21.30 Privil

9.09 kell 19 vokaalansambel
Maneo plaadiesitlus Kodu
kaugel

9.09 kell 21.30 Tip Malts

RISTIISA PUBI

2.–8.09 kell 11.45, 14 Õpetaja
Konn

EDISON

3.09 kell 21.30 Sada ja Seened

1.09 kell 21.30 Martin Kala

8.09 kell 21.30 Ivar Moro

2.–7.09 kell 21.30 Kõik meestest

8.09 kell 21.30 Ann Maser &
Andres Vago

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

10.09 kell 21.30 Shvips

7.–8.09 kell 20 Naisteõhtu:
Bridget Jonesi beebi

GENIALISTIDE KLUBI

Lamekatuste paigaldus,
hooldus ja parandus. Vihmaveesüsteemide puhastus. Tel.
5070286.

7.09 kell 22.20 Õõvaöö:
Morgan
8.09 kell 19 Esilinastus: Sully
8.09 kell 20.30 Esilinastus:
Ameerika suvi

BIG BEN PUB

2.09 kell 22 J.M.K.E & Onu
Bella
JAANI KIRIK
2.09 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esineb
Elke Unt (orel)

TA RT U S Ü G I S NÄ I T U S

TÕULOOM 2016
3. septembril kell 10–18
Eesti Põllumajandusmuuseumis

M E E L E PÄ R A S T I G A Ü H E L E !
10–18 Suur sügislaat

11.30 Näituse Tõuloom 2016 pidulik avamine

12.00 Parimate tõuloomade ja aretajate tutvustus
Lambad • linnud • karusloomad • eesti maakari • eesti punane tõug
• eesti holsteini tõug • Eesti visside esitlused • lihaveised • hobused
Käsitsilüpsi võistlus • lamba pügamine • publiku lemmiku valimine

TARTU ÜLIKOOLI
MUUSEUMI VALGE SAAL
6.09 kell 19 Jaapani kuu
avakontsert, esinevad Mizuki
Shindo (flööt) ja Anneli Tohver (klaver)
TÕRAVERE
OBSERVATOORIUM
8.09 kell 18 Meistrite Akadeemia, esinevad Kristina
Kriit (viiul), Ralf Taal (klaver),
kaastegev Pille Lill

NÄITUSED
KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU

Muuseumi kokakool
Piimatelk „Piim on päeva pärl“
Tegevused lastele

kuni 12.09 Tartu lastekunstikooli näitus Lõputööd
kuni 16.09 raamatunäitus
Mõõk

Päeva juhivad Madis Ligi ja Olev Saveli

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU

täispilet 5.–
sooduspilet 3.–
perepilet 10.–

www.epm.ee

kuni 1.09 Matis Leima fotonäitus EHM LENDAB – ümber
maailma
Kaupmeeste, käsitöömeistrite
eelregistreerimine kuni 29. augustini
tel 738 3822, 5855 6644

kuni 22.09 fotonäitus Suvine
pööripäev

Lisainfo: epm@epm.ee või 5373 7124

3.–29.09 Martin Kiisi tikandite
näitus Kevadest saab sügis

TÄNAME: Ülenurme Vallavalitsus, Eesti Kultuurkapitali Tartumaa ekspertgrupp

Miniekskavaatori rent ja
kaevetööd. Tel 511 5786,
www.miniekskavaator.ee.
Plekitöökoda Tartus Tiigi 80
hoovis: aknaplekid, ääreplekid
jm. Tel 516 6152,
info@plekitood.eu.
Reiem Grupp OÜ on üldehitustöid ja siseviimistlust tegev
firma. Pakume teenuseid nii
eraisikutele kui ka firmadele ja
korteriühistutele. Tel 558 9911,
info@reiemgrupp.ee.
Soojustamine puistevillaga.
Tel 5665 0604, 502 0066,
puistevill@gmail.com.
Teen torutöid ja pisemaid korteri remonditöid. Tel 5333 2131.

Liiv, kruus, killustik, muld.
Tel 5821 2229.
Müüa 1300 puhastatud valget
silikaatkivi. Tel 511 0681.
Müüa kruusa, liiva, sõelutud
mulda, koos kohaletoomisega.
Priit, tel 5192 2327.
Müüa vanaaegseid punaseid
käsitöökive
Tel 511 0681.
Korterid, Tartus.
majad, majaosad

Tartus ja maakonnas.

Ornamendid, dekoorid jm
kinnisvara
detailidAitame
puidust,
vineerist jm.
müümisel
ja üürimisel.
E-post:
info@cnctood.ee,
Meelis Karu, tel 511 5949
www.cnctood.ee

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

KINNISVARA MÜÜK

Tel 7 420 240
504 1390
www.robinson.ee

Kinnisvarateenused aastast 1997

2-toal ahik korter otse omanikult. Tel 5893 1947.
3-toal mug korter Savernas
(49,2 m², III k, 10 500 €).
Tel 5841 7373.

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

Ostan Tartus remonti vajava
korteri. Raha olemas, laenu
ei vaja. Sobiva korteriga kiire
tehing. Tel 56 503 503, Marko.

ÜÜRILE ANDA
1-2-toal ahik korralik korter.
Tel 5656 7012.
2-toal renov ahik korter keskinnas, parkimine tasuta. Omanikult. Tel 5198 3950.
Hakkajale noorele pakkuda
eluruum kesklinna piiril. Võimalik
arveldada ramndo arvelt. Tel
5552 1619, Ilmar.

ÜÜRILE VÕTTA
Naine üürib 1-toal korteri, soovitavalt Annelinnas. Tel 524 6691.

KOOLITUS

Kinnistud Torma vallas (11,5 ha,
80 000 € ja 5 ha 25 000 €). Tel
5841 7373.
Korter Valgas (2/2, vann, ahiküte)
või vahetada korteriga väikelinnas. Tel 5196 3718.
Maja Haaslava v Kriimani järve
kaldal (kinnistu 1,8 ha).
Tel 5383 6343.
Maja kõrvalhoonetega Pajusi
vallas. Tel 511 0681.
Privaatne maamaja (2 k, 4 tuba,
köök, kõrvalruumid, 2 ha maad,
Jõgevalt 5 km). Tel 5817 2199.

2-toal korter Tartus või Tartumaal. Võib vajada remonti. Tel
504 0334.

Terrasside hooldus. Terrasside,
varikatuste ja kuuride ehitus.
Tel 5303 1609.
Tänavakivide paigaldus ja
müük, puit- ja võrkaedade
ehitus. Lammutustööd. Tel
5817 0224.
Tänavakivide paigaldus, haljastustööd, piirdeaiad.
Tel 5623 3867,
www.clinkerservice.ee

Arvuti algkoolitus. Algus 13.
sept (T ja R, 5 õppepäeva, 35 €).
Registreeri tel 742 8000.
Emajõe Keeltekool: uued
kursused. Tel 740 4050, info@
emajoe.ee, www.emajoe.ee.

KÜTE

Kinnistu Võrus Jaama tn (1117
m², elamu 109 m², maakelder,
garaaž, 22 500 €). Tel 5841 7373.

1-toal korter Tartus või Tartumaal. Võib vajada remonti. Pakkumised oodatud tel 504 0334.

Terrassid, aiad, betoontrepid,
puitfassaad, katused jne.
Tel 551 7514,
www.ehituspuusepp.ee.

ADR- ja ametikoolitused veokijuhtidele. Lõppastmekoolitus
aasta ringi 95 €. Motokool.
www.sõiduõppe.ee, 507 8230,
Kalda tee 30.

Elamukrunt Tartust 17 km,
Mäksa vald, Tammevaldma küla,
paisjärve kaldal (üp 2 ha, ehitusprojekt, oma kaev, 55 000 €).
Kutseline maakler Peeter Meus,
tel 506 2212, 786 8080,
www.aadlivillakv.ee

KINNISVARA OST

LINNARAAMATUKOGU
kuni 10.09 raamatunäitus
Aasta tegijad 2016

16.00 Esineb Marko Matvere
ja Väikeste Lõõtspillide Ühing

Katuste ja puitfassaadide ehitusja remonditööd. Tel 515 7062.

kuni 17.09 Maalikoja maalistuudio näitus

Šetlandi ponide ja koeratõugude tutvustused
• eksootilised loomad • vanatehnika tutvustus
• rulluisušõu • mööbli korrastamise õpituba

Tasuta piimabuss väljub:
Vanemuise alumisest parklast Ülenurmele
kell 9.45, 10.30, 11.30, 12.30
Ülenurme Konsumi parklast Tartusse
kell 15, 16.30, 17.30, 18.15

MATERJAL

Mugavustega korter.
Tel 5351 7270.

Elektri- ja remonditööd.
Tel 551 5988.

2.–8.09 kell 12.30, 14.45 Minu
sõber lohe

2.–6.09 kell 20.30, 22.30;
7.09 kell 20.30; 8.09 kell 17.05,
22.15 Vorstipidu

Boilerite puhastus, veemõõtjate vahetus, san-tehnilised
tööd. Tel 5646 9025, 734 8044.
Ehitus ja renoveerimine vundamendist katuseni. Energia, vesi,
küte. Tel 5820 2040.

2., 5.–7.09 kell 19.15; 3.–4.09
kell 17.05, 19.15; 8.09 kell 21
Pahad emmed

2.–8.09 kell 18.30 Täitsa
hullud

Vee- ja tehnosüsteemi paigaldus. Ehitus ja renoveerimine
vundamendist katuseni. Garantii. Tel 5820 2040.

Ahiküttega korter.
Tel 5351 7298.
Keskküttega korter Tartus. Tel
5681 1160.
Kööktuba või väike korter. Tel
5612 6628.
Maja Tartus või selle ümbruses.
Tel 5811 3422.
Metsakinnistud (ka läbiraiutud),
põllumaa ja raieõigus. Metsakinnistute ost ka koos hoonetega, hüpoteegiga, looduskaitsealadega ja kaasomandiga. Tel
523 4445.

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

Tel 514 2173

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!
Ahju- ja katlapuud (kuiv, 50 cm,
lepp, haab, kask). Min kogus 3
rm. Vedu tasuta. Tel 5301 1161.
Kask võrgus 2 €/võrk, okaspuu
1,70 €/võrk, vedu tasuta.
Tel 504 5307.
Kuiv kaminapuu (kask, lepp, 30
cm, 40 l / võrk 2 €). Tel 557 6177.
Kuiv kaseklopp (28-29 cm, 40 l
võrk 1.80 €, 60 l 2.30 €, 1500 ltr
60 €). Tel 5591 5281.
Kuiv kasepind 30, 40, 50 cm.
Vedu, tšekk. Tel 5594 7098.
Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puit- ja turbabrikett,
küttegraanulid. Vedu tasuta. Tel
523 8332, 433 3130.
Küttepinnud: kask, lepp, haab.
1 pakk on 3 m pikk ja sisaldab 3
ruumi puid. Tel 526 1028.
Küttepuud (kask, lepp), vedu
tasuta. Tel 5683 3404.
Müüa 50 cm 5 a kuivanud kasehalupuud Välgis. Tel 5344 0850.
Puitbrikett, puidupelletid, kütteklotsid, kaminapuud. Tel
514 4555, www.puitbrikett.ee.

REKLAAM
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Kuuluta siin!
MÖÖBEL
Mööbli komisjonimüük.
Puiestee 114. Avatud E-R 9.30-17,
L 10-15.

RIIDED
Jõe butiigis teksad, soojad
retuusid ja seelikud, käekotid,
pesu jpm. Vaata meid ka Facebookis!
Jõe butiiki saabusid sügisesed
naiste-, laste- ja meestejoped.
Soola 10 (avaturg), E-P 9-17

Kuulutuse saab sisestada ja selle eest maksta aadressil:

www.tartuekspress.ee/kuulutused
Kuulutusi võetakse vastu ka Lõunakeskuse ja Eedeni infoletis
ning kuulutus@tartuekspress.ee
Plaatimistööd 15 €/m².
Tel 5645 9625.

SÕIDUKID
1994.-2008. a sõiduautode
kokkuost. Väga kiired tehingud!
Raha kohe kätte! Tel 553 3060.

Plastakende paigaldus, hooldus ja remont. Tel 5698 1284.

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

Pressin õunamahla Lohkva
külas. Tel 5621 3473.

Sõidukite keretööd, taastamine ja ümberehitus. Uued ja
kasutatud keredetailid.
Tel 504 0334.

TEENUSED

Odavad rõivad, Kastani 121.
Müügil sügiskaup. E-R 10-18, L
10-15.

Pottsepp. Tel 5836 9194.

Fekaalivedu, survepesu,
ummistuste likvideerimine.
Tel 558 8811, www.fekto.ee.
FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.

Leiame koduabilise, hooldaja,
lapsehoidja. Tel 5340 2265,
www.pihel.ee
Otsin omale koju hooldatavat
memme. Puhas tuba, ahiküte,
pakettaknad, parkett.
Tel 5599 5766.

HAUAPIIRDED VAASID PINGID

Kaardid ennustavad!
Tel 900 1727, ennustus.ee
Kanalisatsiooni-, toru- ja elektritööd. Tel 735 3777, 5566 1888.
Kellade ja ehete parandus.
Prilliraamide remont. Koolialguse hinnad! Sepa keskus. Tel
5668 7906.

Astri Köök OÜ pakub tööd
lihakokale. Väljaõpe kohapeal,
koka kutse ei ole vajalik. Graafik
nn “pikk ja lühike„ nädal, vahetus
6:00-18:00. Täpsem info telefonil 5301 7017. CV palume saata
meilile terje@astri.ee või aadressil Riia 195c, Tartu 51014.
Eritellimusel mööblit ja uksi
valmistav ettevõte otsib oma
töökasse kollektiivi mööblitislerit, puidutislerit ja viimistlejat.
Tel 508 7538, info@albero.ee.

Autoklaaside müük, paigaldus,
parandus, toonimine.
Klaasikahjude käsitlemine.
SIXKLAASID OÜ Tähe 127,
Tartu. Tel 5067180. www.sixklaasid.ee

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

Hooldajale, kes tuleks elama
hooldatava (70 a naine) juurde
Tartus Annelinnas. Tasu kokkuleppel. Tel 5559 6715.

Aeg kutsuda korstnapühkija!
Väljastan kehtiva akti, Tartus tulen kohale tasuta! Tel 5330 1841.

Lisatöö koristajale õhtuti Ujula
tn spordiklubis (3.50 €/h, koormus 96 h). Tel 5560 6858.

Auto ja kaubiku keretööd, taastamine, ümberehitus. Uued ja
kasutatud keredetailid.
Tel 504 0334.

Pakume tööd pensionärile Tartu
Sepa keskuses müüjana.
Tel 521 5056.
Vajatakse müüjat-teenindajat
kella- ja kullapoes. Vajalik vene
keeles suhtlemise võimekus,
tehniline taip, kuna tuleb teha
väikeseid peenmehaanika töid,
väljaõpe kohapeal. Soovitav
mittesuitsetaja. Tel 502 8248.

PÕLLUNDUS
Müüa murumuld 6 €/m³, kasvuhoone muld 8 €/m³, täitepinnas
4 €/m³. Tel 5385 3814.
Müüa noored korralikud munevad kanad. Erisort! 17 kana ja 1
kukk (4 €/tk). Tel 5566 0692.
Sorteeritud männikooremultš
suurusega 0-20 ja 20-50 mm.
Lahtine ja pakitult. Tel 526 1028.

Autobussiteenused 52-, 51- ja
29-kohaliste bussidega (sh Venemaa). www.noobelreisid.eu
Autoelektrik Tartus.
Tel 5853 3080.
Autoremont. Sõiduautode,
kaubikute, haagiste remondija hooldustööd Tartus.
Tel 5853 3080.

Kellassepp Annelinna keskuses.
Ehte-, prilli- ja
kellaparandus.
Patareivahetus
vaid 3,50 €!
Kinnisvara puhastus kolast
(majad, korterid, krundid). Tel
521 2642, baltprojekt@gmail.com.
Korstnapühkija Tartus, Põlvas,
Elvas jm, ka maakondades.
Ametlik korrasoleku akt.
Tel 5191 6605.

Korstnapühkimisteenus kutsetunnistusega spetsialistidelt.
Akt ja arve (km-ga) hinna sees.
Teenustelt tasutakse kõik maksud! OÜ Tartu Tuli, tel 730 5387,
E-R 8-17.

Põhjalik süle- ja lauaarvutite
puhastus, hooldus ning muud
IT tööd: www.itkolmnurk.ee

Raamatud, märgid, mündid,
postkaardid, ehted, hõbe, maalid jm vanavara. Tartus ja Elvas!
Tel 5649 5292.

Vedu ja kolimine, utiliseerimine, klaverid, laadijad, hea hind.
Tel 5621 7955,
www.kiiredkolijad.ee

Raamatute ost Tartus ja Elvas.
Pakkuda võib kõike. Tulen ise
kohale, raha kohe kätte!
Tel 5649 5292.

Vee- ja tehnosüsteemi paigaldus. Ehitus ja renoveerimine
vundamendist katuseni. Garantii. Tel 5820 2040.
Veo- ja kolimisteenus 24/7. Tel
5340 2060.

VABA AEG
Kunstitunnid täiskasvanutele
ja lastele. Rohkem infot
www.kunstitegu.ee
Lauatennis lastele Tamme koolis
ja Visa spordihallis. Tel 557 7677.

Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.

Rakkekaevude kaevamine, puhastamine ja remont. Rõngaste
vahetamine. Tel 557 4792.
San-tehn torutööd, elektritööd
(boilerid, veemõõtjad, segistid,
wc-potid, ummistused).
Tel 5349 9106.
San-tehn tööd, kraanid, torud,
potid, jne. Ummistuste likvideerimine, elektritööd.
Tel 5621 7955.

Septikute paigaldus ja müük.
Tel 5757 0202,
erlend@eestiseptik.ee.
Soodne fekaalivedu.
Tel 5382 8791.
Summutite remont Tartus.
Tel 5853 3080.
Sõidukite keretööd, taastamine, ümberehitus. Uued ja
kasutatud detailid.
Tel 504 0334, allroads.ee.
Tasuta vanaraua ja kodumasinate äravedu. Välja arvatud külmikud ja telerid. Tel 5386 9008.
Teen torutöid ja pisemaid remonditöid. Tel 5333 2131.

Elektritööd. Tel 5609 3099.
Ohtlike puude raie, hooldus,
äravedu, kändude freesimine.
Töö kiire, korralik ja soodne!
Töötame ka nädalavahetustel!
Tel 5559 3732.

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

Õunamahla pressimine Nõos.
Tel 5686 0688,
veinitalu@gmail.com

TERVIS
Tervendamise ja harmoniseerimise seansid. Elena - energiaterapeut, sensitiiv ja rahva ravitseja
(Moskva)! Tel 5360 9798.

OST
Enne kui müüd, küsi ka meie
hinda! Hõbe, raamatud, märgid, jne! Tel 5803 6752,
Inderlin OÜ

Naine soovib leida seltskonnatantsu kursustele tantsupartnerit vanuses 55-65. Tel 5829 2805.
Seltskonnatantsu kursus
algajatele alates 04.09.2016.
Tunnid 1x nädalas pühapäeviti
kell 12.15-13.45, Laulupeo pst.
25, Tartu. Info ja registreerimine
tel 515 3698 (Indrek Ehaste),
www.tantsukursused.ee

EW-aegsed kohvikannud,
vaasid, tuhatoosid ning Lorupi
sildiga klaasnõud. Raha kohe!
Tel 5649 5292.
Hõbedast lusikad, pitsid, ehted, esemed jm. Kokkuostudest
kuni kaks korda parem hind! Tel
5649 5292.
Kõik tsaari- ja EW-aegsed märgid ning nõuka ajal kogutud
märgikarbid. Tel 5649 5292.

Tähista sünnipäeva HipHop
mängumaal. Tel 526 1043,
www.hiphopmängumaa.ee

Ostame vanavara, kulda ja
hõbedat! Tartu, J. Kuperjanovi
62. Tel 5815 0312.

Külmikute remont.
Tel 505 0124.
Ohtlike puude raie ja puude
hooldustööd. Tel 5686 6157,
info@nordicarb.ee.

Veotakso. Tel 501 5312.

Mustlasansambel Maljarka
ootab uusi tantsuhuvilisi pühapäeviti alates 4. septembrist
16.00 Jakobi 41 (kultuurikoda).
Tel 5688 0551, Sveta,
svet.zaikova@gmail.com,
maljarka.wordpress.com

Maalid, ikoonid, graafika
(ka nõuka perioodist). Muuda
kasutuna seisev kunst rahaks! Tel
5649 5292.

Korstnate ehitus ja renoveerimine, vajalikud plekitööd. Tel
5625 1750, www.tomeli.ee

Elektritööd eraisikutele ja ettevõtetele! Tel 513 7844. Vajadusel
tuleme välja 24 h ööpäevas.

Fekaalivedu 24/7, ka L, P.
Tel 5340 2060.

Veame tasuta ära vanarauda,
kodutehnikat, elektroonikat,
akusid, vanapaberit.
Tel 5825 9300.

Veo- ja kolimisteenus, utiliseerimine, laadijad. Vedu üle Eesti
parima hinnaga. Tel 553 7638.

San-tehnilised tööd. Boilerid,
torud, WC-potid, kraanid, veemõõturid, veeavariid, ummistused. Tel 553 7638.

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

Energia, küte, vesi, vent paigaldus. Tel 5820 2040.

REAKUULUTUS (90 tähemärki) 1,20 €
iga järgmine 30 tähemärki 1,80 €
LOGO/PILDI lisamine 3,60 €,
KUJUNDATUD kuulutus 5,10 €/cm

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

E T K N R 10.00 - 18.00 Telefon: 765 4202
Aadress: Ringtee 1, TARTU

PAKUN TÖÖD

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

Fotograafiteenus, fotomaterjali ja koduvideode digitaliseerimine. Tel 5808 4419,
fortiusfoto@gmail.com.
Hekkide pügamine, (vilja)puude
hooldus-lõikus. Tel 5699 9884,
laur@puujuuksur.ee.

OTSIN TÖÖD

Pressin õunamahla.
Tel 5353 4624.
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Uus vann vanasse vanni, garantii 3 a. Lisainfo tel 503 1943,
www.vannvannis.ee.
Vahetame välja
sinu vana ja
läbipõlenud
saunakerise.
Lisaks ahjule
paigaldame ka
uued suitsutorud
ja kerisekivid.
Hind koos
paigaldusega
alates 499 €. Tel
5375 7000.

Plaanid kolida või said päranduseks korteri? Ostame üleliigse
vanakraami/raamatud. Tel
5649 5292.
Arkaadia Puhastuse OÜ on sellise nimega 10 aastat
puhastusteenuse turul tegutsenud ja üle 300 töötajaga
Eesti omanike firma, kelle krediidireiting on A++.
Meie suurimaks väärtuseks on töötajad, kelle rõõmud ja
mured on ka firma omad. Paljud kliendid ja inimesed on
meiega olnud algusaastaist käesoleva ajani.

Ootame oma uuele, Tartu Ülikooli objektile

PUHASTUSTEENINDAJAID

Töö sobib pensionäridele, lisatööks, üliõpilastele ja väikelaste emadele.
Vajadusel koolitame teid õigesti koristama.
Küsimustele vastab objektijuht Jekaterina, tel 5300 3116

TOIMETUS • tel 730 4535
Peatoimetaja: Kaur Paves, kaur@tartuekspress.ee
Reporter: Kadri Külaots, kadri@tartuekspress.ee
Reporter: Rauno Põld, rauno@tartuekspress.ee
Reporter: Meelis Kaldalu, meelis@tartuekspress.ee
Reporter: Janari Kintsiraud, janari@tartuekspress.ee
Reporter: Sten Sang, sten@tartuekspress.ee
Reporter: Aet Rebane, aet@tartuekspress.ee

Reporter: Kaspar Aug, kaspar@tartuekspress.ee
Reporter: Rasmus Rekand, rasmus@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 (18 € / 3 kuud) telli@tartuekspress.ee
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REKLAAM

Neljapäev, 1. september 2016

AM-, A-, B-, BE- ja C1-kategooria kursused
• ExpressHotYoga • ExpressYinYoga •
• Vinyasa Flow • Seljapilates • Pilates •
• Füsioteraapia • Massaž •

LISA
OMA ELLU
POSITIIVSUST!

Ajad registreerimisel

B-kategooria kursus
päevasel ja õhtusel ajal

Meeliergutavad Yin Yoga,
Hot 50, Yoga Tone ja Seljapilates
ootavad Sind YogaMaya stuudios.
Külasta meid Tartus aadressil Teguri 45 või
uuri lähemalt kodulehelt www.yogamaya.ee

Tel 5345 3945 • info@yogamaya.ee
YogaMaya / Expresshotyoga

juhatuse liige

• telefon 528 3542 • pille@yogamaya.ee •
pille@expresshotyoga.com • Teguri 45, 51013 Tartu

Asper
Koolituskeskus
ÕPPIMINE TEEB ÕNNELIKUKS!
Raamatupidamise algõpe
-20% 05.09 - 04.10 (päevane), 60 tundi
28.09 - 17.11 (õhtune), 60 tundi
Raamatupidamise jätkuõpe
-20% 13.10 - 11.11 (päevane), 60 tundi
23.11 - 14.01 (õhtune), 60 tundi

Pille Roosmäe

-50%

-50%

Raamatupidamise praktika
-20% 12.09 - 14.10 (päevane), 60 tundi
03.10 - 28.10 (õhtune), 36 tundi -50%
Ettevõtluskoolitus koos raamatupidamisõppega
-20% 05.10 - 21.12 (päevane), 220 tundi
SOODUSKAMPAANIA KEHTIB KUNI 05.09.2016

Asper Koolitused OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

tel. 555 40474, info@asperkoolitused.ee
www.asperkoolitused.ee

