Kas Elva valijamees Jüri Allik saab
presidendivalimistel üldse aru,
keda ta valima läheb?
Andrus Karnau
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Raadio 2, 4. september

Et uni oleks magus
ja päev tegus!
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Kõik kardinad lastetuppa

-15% kuni -25%

Kampaania kehtib septembris

Kõik Sunoreki kardinad on väikelastele turvalised.
Tartu salong • Sõbra 54 (Turu Ärimaja)
Tel: 58 281 928

maKRA ugok
12.–18. SEPTEMBER

TARTU: Ringtee 78
TALLINN: Pärnu mnt. 238,
(Järve keskus)

*Pakkumine ei laiene
kampaania toodetele

PAIDE: Tööstuse 26
RAKVERE: Vaala keskus
NARVA: Tallinna mnt 30b

WWW.TÖÖRIISTAMARKET.EE
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Üksinda vastuluure poolt ja vastu
Et tartlased on tegus
rahvas, tõestab ilmekalt
neli meeleavaldust päevas korraldav ärimees
Artur Taivere, kes kompromissitu võitlusega
kaaskodanikke katastroofist päästab.
26. augustil sai keskväljakul
näha eriskummalist vaatepilti, mida viimati kogesid naistepäeva aegu pealinlased, kui
riigikogu ees naistepäeva eest
võideldi. Nimelt seisis veerandsaja-aastase staažiga rehviärimees Taivere ihuüksinda plakatitega rahva ees, kes härrat
küll külmalt ignoreeris. Politsei andmetel oli tegemist protestiga kapo vastu.

le kirjeldamiseks ta paberile
mehe suguelundi visandab.
„Nii need asjad ei käi – kui te
minu arvamust ei austa, siis
tuleb mingil hetkel vabandust
paluma hakata!“ ähvardas ta.
Eriti kriitiliseks lähevad lood
toiduga, mille hind tõuseb isehakanud analüütiku väitel paari kuuga umbes 20 korda nagu
naftalgi. „Pärast läheb nafta
tagasi alla, aga toit jääbki üles,“
teadis ta. „Olen ikka Venemaal
käinud ja infot siit-sealt kogunud. Näiteks Venezuelas oli eelmisel aastal inflatsioon 700%
(tegelikult 142% - toim).“

Konfutsiuse jälgedes
Äri- ja poliitilise eliidi saatus sõltumatut mõtlejat ei huvita, kuid lapsi üritab ta halvimast
päästa. 
KAUR PAVES

Lambaid jagub
Et keerukat mõttekäiku
mõista, tuleb ajas tagasi minna kevadesse, mil terava sulega
Taivere avaldas Tartu Ekspressis avaliku kirja suurärimeestele Janek Kalvile ja Jaan Puusaagile, kus kutsus kolleege üles
saabuvate raskete aegade eel
varusid koguma. Paraku jäi ta
hüüdja hääleks kõrbeks. „Igasugust rumalust pole mõtet kommenteerida,“ selgitas Puusaag.
Siit ilmnevadki aktsiooni tagamaad: Taivere pole enda väitel mitte niivõrd konkreetselt
kaitsepolitseiameti, kui Maarjamaal üleüldiselt võimust võtva teisitimõtlejate vaigistamise
vastu. Eriti pahandabki teda
tõik, et kui seadusesilmadele
esitatud avalduses pani ta eesmärgina kirja „protesti Eestis
tegutseva kapo vastu“, siis dokumentatsiooni jõudis lihtsalt
„protest kapo vastu“.
Loomulikult ei jätnud söakas mees asja niisama ja juba 5.
septembril sai oma meeleavalduse kätte ka Lõuna prefektuur. Samal päeval jõudis sama
mees verbaalselt karistada 200
tippärimeest ja kollast ajakirjandust, ühtlasi aga kaitsepolitseile hoopis toetust avaldada. Viimaste nädalate saldosse
mahub veel protest lambakasvatuse vastu. „Neid lambaid
meil siin Eestis ju jagub,“ teadis
Taivere rääkida.

Teiste seas jagub laiapõhjalisel eksperdil näpunäiteid ka
seadusesilmadele endile.
Lõuna prefektuuri pressiesindaja Kerly Virk rääkis
siiski, et nii keeleliselt kui sisuliselt ei ole erinevust, kas
märkida lihtsalt „kapo“ või
„Eestis tegutsev kapo“.
„Selles osas on ülepingutatud, kui otsitakse mõnd märki
pahatahtlikkusele. Seda ei ole,“
sõnas ta. „Oleme toetanud selle mehe kõiki soove viia läbi
erinevaid aktsioone Tartus,
olgu tegu millega tahes.“
Miks aga ettevõtlik härra
korraga kapot toetada soovib?
„Lähen toetama, et kapo oma
pulgakommi veel tugevamalt
imeks,“ lajatas ta. „Siit ei saa
keegi kinni hakata – pulgakomm on pulgakomm. Juriidiliselt on kõik korrektne.“
Kaitsepolitseinikele saatis
Taivere kirja juba veebruaris
ja rõhutas, et asjadega tuleb tegelema hakata. „Lõppu lisasin

küsimuse (peadirektor) Arnold
Sinisalule: „Mitte kas, vaid
miks sa imed m***i?“„ meenutas ta tempu. „Varsti helistati
politseist ja öeldi, et minu vastu on menetlus algatatud.“

Vene krahh
Vastuluuret jätab kohaliku
ärihai tõmblemine siiski külmaks. „Sellisesse tegevusse ei
suhtu kuidagi ega reageeri samuti mitte,“ kõneles kapo pressiesindaja Harrys Puusepp.
Taivere ei rahmelda aga niisama tühja, vaid lähtub tegevuse
planeerimisel põhjalikust analüüsist, mida ei pea paljuks ka
ajakirjanikele visandada. „Seletan piltlikult: on jõgi, nende
peal paadid – need on siis meie
ärimehed,“ seletas ta kritseldust
onuraivolikult kommenteerides. „Allavoolu jääb udu, pärast
seda pole enam lihtsalt jõgi,

vaid Niagara kosk. Aga mis käib
paatidel? Pidu!“
Taivere raudse veendumuse
kohaselt tulevad prallele vaatamata maailmas peagi segased ajad, kui meie idanaabri
majandus kokku varisema
peaks. „40% rahast on ju USA
dollarites, 28% eurodes (tegelikult 60% ja 25% - toim). Seda
nimetatakse ebavõrdsuseks,“
hüüatas ärimees. „Venelastel
on turule pakkuda 11%–13%
tooret, kuid kaevandab 17–18%
tooret. Kui lõpuks selle piruka
jagamiseks läheb, siis hakkavadki need paadid kukkuma.“
Sõnakas härra protestibki
selle vastu, et meie eliit makromajanduslikke trende lihtsalt
pealt vaatab. „Ei varuta ei naftat, kilet ega õlisid, isegi õunu
ega jõhvikaid mitte. Käib selline pulgakommi imemise aeg,“
kritiseeris ta. „Kui tööl inimestega sellest juttu tuleb, siis
küsin piltlikult, kuidas eelistaksid: kas lülitame tule välja
ja anname sulle kohe heebliga
vastu hambaid või teavitame
sellest viis sekundit ette ja siis
ikkagi anname?“
Paugust etteteatamiseks napib meie riigis meie prohveti
jaoks aga sõnavabadust. Konkureerivas väljaandes kasutas
ta suisa kaks korda sõna „palun“, kuid tulemusena saadeti
võitleja hinnangul kohta, mil-

Taivere soovituse kohaselt
tuleks kibekähku kokku korjata tuhat tonni õunu ja sama
palju jõhvikaid ning neist moosi keeta. „Kui me siin end edasi
näpime ja pidu peame, siis me
seda muidugi ära ei korja, aga
talvel oleks süüa väga vaja. Siis
hakkame nafta eest leivaga
maksma, sest seda on meil rohkem vaja,“ ennustas ta.
Valitud rajal aitab ärimeest
püsida Konfutsiuse, Sokratese
ja teiste tema endaga võrdväärsete mõtlejate pärleid koondav
raamat „Aastatuhandete iidsed tarkused“. „Kokku olen
neid 12 tükki ostnud ja pooled
ära kinkinud, ühe ka politseile,“ lausus ta. „Kirjutasin neile
sisse: seoses sellega, et te inimesi ei austa, ei ole mul teiega
midagi teha. Saatsin ära ja nii
jäigi: menetlus jäi sinnapaika.“
Eeskätt esindab Taivere
enda väitel põllumehi, kes juba
teavad, et nälg tuleb. „Kohtun
nendega iga päev, parandan
rehve. Nemad teavad, et ärimeeste abi on vaja,“ raius ta.
„Protestimas käingi selleks, et
te pärast ei saaks öelda, et keegi ei hoiatanud. Hoiatati küll,
te lihtsalt ei kuulanud.“
Vähemasti oma pere kavatseb
Taivere täielikult kindlustada.
„Naine alles tegi 400 liitrit moosi, toon veel 300 liitrit jõhvikat.
Soetasin rehvipaikasid 5000
euro eest, orienteeruvalt aasta
jagu. Kui asjaks läheb, tulete teie
juba minu jutule,“ lubas ta.
KAUR PAVES

Asper
Koolituskeskus
ÕPPIMINE TEEB ÕNNELIKUKS!
• ExpressHotYoga • ExpressYinYoga •
Raamatupidamise algõpe
• Vinyasa Flow • Seljapilates • Pilates •
-20% 19.09 - 18.10 (päevane), 60 tundi
P 10 -• Füsioteraapia
22
• Massaž •

LISA
OMA ELLU
POSITIIVSUST!

Kalda tee 28a
Eaasiaarmastus.weebly.com
Aasia Armastus

28.09 - 17.11 (õhtune), 60 tundi
Raamatupidamise
jätkuõpe
Ajad registreerimisel
-20%
27.10 - 25.11 (päevane), 60 tundi
23. 11 - 14. 01 (õhtune), 60 tundi

385 0075

-50%

Raamatupidamise praktika
-20% 12.09 - 14.10 (päevane), 60 tundi
03.10 - 28.10 (õhtune), 36 tundi
Raamatupidamise kursus
-20% 19.09 - 25.11 (päevane), 120 tundi

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

-50%

-50%

Asper Koolitused OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Pille Roosmäe
juhatuse liige

• telefon 528 3542 • pille@yogamaya.ee •

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

LUGEJA KIRI
Lõpp
uimamisele
Ujula Konsumi ees olev
liiklussõlm vajab tingimata juba lähiaastatel
mingit lahendust.
Nimelt on seal tegemist ringliiklusega,
mis on linnast väljuval
suunal täiesti talumatu. Vene bussipeatuses
tekib just viimasel ajal
väga suuri liiklusummikuid, eriti õhtul pärast
kella 17.
Iseäranis hulluks kujuneb olukord siis, kui
mõni sireeni ja vilkuritega auto, olgu see siis
kas kiirabi või tuletõrje,
peab sõitma just linnast
väljuval suunal Peetri
kiriku poole. Autojuhid
on ka nii tuimad ja seisavad lihtsalt ees ega
lase kiirabi- või tuletõrjemasinat läbi.
Seal tuleb leida linnal
mingi lahendus, sest
niiviisi jäävad ka linnaliinibussid ligi 15 minutit graafikust maha. Ei
buss nr 4 ega 7 suuda
üldse graafikus püsida.
Igatahes on siin linnale
mõtteainet kohe kindlasti rohkem kui küll.
Tiit Alupere

Martin Nelis
liikluskorraldusteenistuse juhataja
Narva maantee ja
Puiestee tänavale leevendust pakkuv Tähtvere sild ei leidnud linlaste poolt heakskiitu,
supilinlaste vastuseisu
tõttu seda niipea ei tule.
Seetõttu tuleb hakata
otsima uusi leevendavaid meetmeid.
Allikas: Tartu LV
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Pidev kõrbemishirm võib viia olukorrani, kus tervisesportlane kaherattalise sootuks nurka heidab. 
ERAKOGU

Sirakas röövib
SÕIDURÕÕMU
Peale hoolimatult lähedalt mööduvate autojuhtide ja tigedate külakoerte tikub jalgrattureid
kimbutama veel üks
vaenlane – elekter.
Juba mitmendat kuud talub rattaentusiast Sten Valga
maanteed ja Märjat ühendaval
kahekilomeetrisel lõigul enda
sõnul tugevaid elektrilööke.
„Üle teelõigu suunduvad massiivsed elektrikaablid, mida
toetavad suured mastid. Õhk
lausa suriseb elektrist ning
oma nahal on tunda elektri võbelust,“ kirjeldas ta läbielatut.

Pauk jalge vahele
Steni hinnangul võib kogemust kindlasti pidada ebamugavaks, kui mitte hullemakski.
„Jalgratta raam annab korraliku elektrilöögi kätesse ja õhema sadula korral otse jalge vahele,“ rääkis ta.
Võrke haldava Eleringi kommunikatsioonijuht Ain Köster
rahustas siiski kõiki tervise
sportlasi, kinnitades, et elu pärast pole põhjust karta. Tartu
Ekspressi pöördumise peale
viis ettevõte viidatud kohas läbi
ka mõõtmised. „Elektrivälja
mõõdetud tugevus jäi oluliselt
alla ka tasemele, mida peetakse terviseriskiks siis, kui antud

kohas tehtaks tööd pikema aja
jooksul,“ resümeeris Köster.
Lühiajaline viibimine sellises väljas pole seega ammugi
ohtlik. Nii mööniski Köster, et
liini alt rattaga läbi sõites tekkida võiv elektrilahendus võib
olla ebamugav, kuid ei ohusta
tervist rohkem kui näiteks sünteetilisel vaibal kõndides tekkiv
staatiline elekter.
Teemat edasi arendades kõneles Köster, et kohustuslikud
piirid elektriväljale ja ka magnetväljale kehtivad elukeskkonnas,
kus inimene viibib pikemat aega,
näiteks eluruumides, lasteasutustes, koolides ja spordirajatistes. Normid kehtivad ka töökeskkonnale, näiteks alajaamade
territooriumil. „Üle maantee või
põllu kulgeva liini elektrivälja lubatud tugevuse kohta pole siduvat normi,“ tõdes ta samas.
Elektriväli, mida inimene
mõningatel juhtudel liinide all
tunneb, sõltub eelkõige pingest
ja liinijuhtmete kaugusest. Mida
kõrgem on elektriliini pingeklass
ja mida lähemal juhtmele ollakse, seda suurem väli. „Liinist
eemaldudes väheneb väli kiiresti. Kõige suuremat elektrivälja
tekitavad Eesti oludes 330-kilovoldise pingega ülekandeliinid,“
kinnitas Eleringi esindaja.
Steni mure juurde naastes rääkis Köster aga, et liini

Käed pikale

Sovjetlik reisipäevik

Linn maksab esimesse kuni
kolmandasse klassi minevatele Tartusse registreeritud
lastele 50-eurost koolitoetust, kuid seda vaid juhul, kui
vanem on ARNO e-keskkonnas 15. septembriks avalduse
lauda löönud.

Tartu ülikooli töötajate mälestuse põhjal valmis raamat,
mis pajatab lugusid reisimisest Nõukogude Liidus ja
mida levitatakse üliõpilasesinduses.
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Laupäeval oli päästeamet
sunnitud külastama Vissi
küla Nõo vallas, kus täiesti
nõuetekohaselt tehtud lõkke suits häiris naabreid ning
omanik soostus lõkke kustutama.

terabaiti andmesideliiklust
läbib värske uuringu kohaselt Lõuna-Eesti kõige aktiivsemalt kasutatavat tugijaama Elvas.

Lõke pole patt

Saksa keele päev
Reedel kell 17 avab saksa
kultuuri instituut hooaja saksa keele päevaga, kus muu
hulgas arutatakse, kuivõrd
Brexit mõjutab meie keeleõppe eelistusi.

alt jalgrattaga läbi sõites saab
laengu nii inimese keha kui
jalgratas. Kui inimene ei puutu
jalgrattaga sõites ratta metall
osadega otseselt kokku, siis on
laengud erinevad ning inimese
keha ja ratta metallosa vahele
võib tekkida elektrilahendus.
„Seda on võimalik vältida, kui
liini alt läbi sõites olla kogu aeg
ühenduses mõne jalgratta metallosaga, näiteks lenkstangiga,“ soovitas ta. „Sarnane elektrilahendus tekib mõnikord
auto ust kinni lüües.“

Paksem tald
See, kas inimene elektrivälja
tunneb ja kas tekib lahendus,
sõltub paljudest asjaoludest. Rolli
mängivad nii isiklik tundlikkus
väljade suhtes, õhuniiskus, kantavate rõivaste materjal kui jalatsitaldade paksus. „Enamik uurijaid on seisukohal, et nõrkade
elektromagnetiliste väljade mõju
on väga väike, kui seda üldse on,“
resümeeris Köster.
Põhjalik selgitus Steni kannatusi päriselus siiski ei leevenda. „Pideva rattasõitjana läbin
Maarjatähe ristmikku rattal
püsti vändates, aga kätesse
saan tavaliselt ikka hea laksaka
ära. Proovisin koos sõbraga ja
tema sai ka siraka kirja,“ meenutas ta.
KAUR PAVES

Sõjakas daam
2. septembril ründas 49-aastane naine Jalaka tänaval
teda korrale kutsuma tulnud
politseiametnikku, kelle vigastused kandsid suisa traumapunkti.

Kosmoseässad
kohal
Täna külastavad Euroopa
kosmoseagentuuri teadusja robootikamissioonide juhid Alvaro Giménez Cañete
ja Fabio Favata Tartu ülikooli,
linnavalitsust ning haridusja teadusministeeriumi, et
ühiselt arutada kontinendi
uute kosmosemissioonide
tulevikku.

SÄHVATUS

Luunja klassikud
Luunja kultuuri-ja vabaajakeskus avas vallamajas näitustesarja“Eesti XX sajandi
kunstiklassikud Luunjas!“, mis
annab ülevaate Ilmar Malini ja
Kaljo Põllu loomingust.

Orienteeru elutalve
Raad korraldab 21. septembril, autovabal päeval
üle 60-aastastele huvilistele kesklinnas orienteerumisvõistluse, kuhu saab 14.
septembrini registreeruda
telefonidel 736 6762 või 515
5534.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

KUNSTIKALTSAKATE HUUMOR: et 1. septembril
suve leinates lipp poolde masti tõmmatakse, võib
veel mõista, aga... 
FACEBOOK / MÄRGATUD24 TARTUS

TARTU ELUASEMEFOND
sihtasutus

LAEN KODU OSTUKS, REMONDIKS
JA EHITUSEKS. LAEN KORTERELAMULE.
Tutvu tingimustega www.eluasemefond.ee
ja vajadusel konsulteeri telefonil 742 3292.
Laen on finantskohustus. Mõtle läbi oma rahalised
vajadused ja laenu tagastamise võimalused.
Krediidi kulukuse määr on 6,36% ja krediidi kogukulu 5812,50 €
tingimusel, et laenusumma on 5000 €, fikseeritud
intressimäär 6% aastas, tähtaeg 5 aastat ja lepingutasu 25 €.
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Head lapsevanemad!
2015. ja 2016. a. sündinud lastele on
Kultuuriministeeriumi tellimusel valminud
kinkeraamat “Pisike puu”. Raamatu saab
kätte Tartu Linnaraamatukogu
lasteosakonnast (Kompanii 3/5)
E-R 9-20, L 10-16 või lähimast harukogust.
Kaasa võtta lapse isikukoodiga dokument.
Info: www.luts.ee, tel 736 1390.

Tartlane küüditaks
hansapäevad Raadile
Tartu Ekspress käis linnatänavail uurimas, kas
suvemelu pakub piisavalt pinget. Rahvas näis
pakutuga rahule jäävat
ja puudust tunti vaid
eestimaisest muusikast
südalinnas. STEN SANG

Liigne rahvamass kipub eakamaid peoloomi kesklinnast
peletama. 
SANDER HIIRE

Larissa (50)
teenindaja

AM-, A-, B-, BE- ja C1-kategooria kursused

B-kategooria kursus
päevasel ja õhtusel ajal

Minu jaoks möödus terve suvi
töö tähe all. Puhkama sain alles augusti lõpus ja siis mõnulesin veidi järve ääres. Hansapäevad ja kõik need rallid
mind kesklinna meelitada ei
suutnud. Lihtsalt ei tahtnud
minna ja kõik. Anne kanali
rannas mõned korrad olen
käinud, aga sealgi oli vetteminek vahepeal keelatud. Tütar
liigub küll koos lapselapsega
palju ringi. Tivolis karussellil
käisid nad lustimas.

Kristin (18)
õpilane

erootikakauplus

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

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

Muidugi sai hansapäevi külastatud, ema ostis keraamikat sealt ja hinna üle küll ei
nurisenud. Erinevate rallide
ajal olen tööl olnud Werneris
teenindajana. Iseenesest võiks
muusikud Tartusse esinema
küll tulla, aga eestimaistest
esinejatest ma väga ei hooli.
Suvepealinna meelitab eelkõige liivarand ja kesklinna kaubakeskused.

Edith (19)

Sel aastal sai mõnuga autorallit jälgitud. Kohal olin kesklinnas, Elvas ja Pangodi lähistel
kiiruskatsetel. Tartuffi fänn
olen juba neljandat aastat ning
alati valin mineku just kindla
filmi pärast. Niisama suvaliselt kohale ei astu. Meeldivad
draamad ja natuke romantilised filmid.
Kindlasti sooviksin just südalinna rohkem Eesti muusikuid esinema. Lemmikute
hulka kuuluvad Smilers ja
Terminaator. Kas või Raekoja
platsil saab ju lava püsti panna
ja muusikat nautida.

pigem panustan meeleolu ja
esinemiste peale. Rahvast on
tõesti paraku palju ja eriliselt
ei meeldi, kui seljas nügitakse.
Sel aastal käisin koos tütre ja
tema pisipõnniga. Vankriga oli
tükk tegu rahvasummas liigelda.
Minu poolest võiks selle
hansatralli üldse Raadile ümber asustada, sinna ju bussid
liiguvad! Oleks rohkem ruumi
end mõnusalt tunda ja olemist
nautida. Tartuffile minu pere
kahjuks ei jõudnud, ajaliselt
lihtsalt ei sobinud.
Suvel ootan rohkem tegevusi
lastele ja selle all ei mõtle ma
kindlasti mitte välismaist tivolit. Kasvõi mõni teatrietendus
oleks väga sobilik lastele suvist
meelelahutust pakkuma.

Astra (u 25)

Aliide (85)

lasteaiaõpetaja

pensionär

Hansapäevadel käin saamas
eelkõige positiivset fiilingut.
Eriline ostleja ma seal ei ole ja

Ohh, mina juba üksteist aastat
ei liigu isegi kesklinna mitte.
Nooruspõlvest on kõige põ-

õpilane

PVC-akende kampaania

5.-16. september

Ega tali taeva jää!

-58%

Viimane aeg akende vahetuseks!

valin
a
n
i
M
ad!
m
i
r
a
p

Alates 1958

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

tel. 744 1129
tartu@aknakoda.ee

Täpsem info:

www.aknakoda.ee

rutavamana meelde jäänud
estraaditähtede esinemised
laululaval. Georg Ots ja Vello
Orumets kuuluvad mu lemmikute hulka ning nende võimsaid esinemisi mäletan siiani
väga eredalt.
Vaatamata oma liikumispiirangule hoian vaimu värskena
lehte lugedes ja televiisori kaudu kultuurisündmustele kaasa elades. Ajalehtedest jälgin
Tartu Ekspressi ja Linnalehte,
sõbranna ikka toob mulle ja
siis saan uudised üle vaadata.

Ivar (74)
pensionär

Hansapäevad mind ei tõmba, seal on suur mass kohal ja
midagi huvipakkuvat väga ei
leidu. Samas autoralli meeldib
väga ja varasematel aastatel
olen hoolega kaasa elanud.
Tartuffi kiidan ka heaks, olen
sinna ühel korral isegi sattunud – lahe välikino on!
Eks vanadus teeb oma töö ja
ülekuuekümnene enam väga
linna peale kooberdama ei
kipu. Pigem vaatan televusserit ja jälgin arvutist värskemaid
uudiseid. Kaabel toob koju kätte 160 kanalit ja neid ikka annab läbi vaadata.
Mäletan, kui rattarallit
kunagi turvasin ja rada viis
munakivide pealt läbi. Seal
kanged mehed lendasid kahte
lehte veriste põlvedega. Suvel
meeldib väga vaadata paadirallisid, neid võiks rohkem vete
peal olla.
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Piletisadu
12.–14.09 KÕIK PILETID

Sünnipäevapakkumine

Kõik kapid
koos ustega
-16%

vanemuine.ee — Piletilevi — Piletimaailm

TARTU Sõbra 54 (Turu Ärimaja)

tankindoor.ee
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Palametsa
pajatused

Festivali arenedes on Raivo E. Tamm uhkest üksindusest üle saanud. 

STEN SANG

389.

Elusuuruses draamat
LIHTSA LINLASE ELLU
Esmaspäeval avatud
traditsiooniline Draama
teatrifestival toob seekord meie ette lavalood
mujalt Eestist.
Pühapäevani toimuva teatrimöllu eripärana märgib loominguline juht Ivar Põllu aga
tõsist ruumikitsikust. Remondis olev Vanemuise suur maja
ja alles valmiv rahvamuuseum
lõikavad ära hea ampsu lavapinda. Kuhu küll mahutada
trupid ja mida teha?!

Ärijõudude kiuste
Üleni sinisel ja tormiendelisel esmaspäeval on Uue Teatri
sõbralik meeskond kutsunud
pressiinimesed ilmekale bussiekskursioonile mööda draamafestivali esinemispaiku, et
näidata truppide majutuspaiku ja leitud võimalusi. Vana
hea punane linnaliinibuss on
ehitud kirjaga „tellimusvedu“
ning tähtsad külalised võivad
end reisile asutada. Buss vibreerib tugevalt ning meenutab,
miks kraapisin kokku viimased dollarid ja ostsin isikliku
auto. Samas – mõnes mõttes
on kahju, et sellist vibratsiooni
oma sõiduvahendis ei kohta.
Juht roolib meid mööda vanast heast Sadamateatrist,
mille kohta Põllu muhevil
vuntsiga teatab: „Lubavad juba
kümme aastat maha lammu-

TANTSUKURSUS
ALGAJATELE,
EDASIJÕUDNUTELE
Algus 15.september

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

tada, aga siin ta seisab!“ Nimelt
ihalevad kohalikud ärihiiud
magusat krunti endale, kuid
kultuurimeka saab siiamaani
küpseid vilju Emajõe kaldal
nautida.
Jõuame oma bussiringiga
eriliselt pühasse paika, Eesti
Rahva Muuseumi verivärskele ehitustandrile. Buss rapub,
rahvas vaatab säravi silmil
veidi udustest akendest välja
ja näeb ekskavaatoreid! Lisahüvena kõrgub eemal justkui
kosmosest saabunud ebamaine hoonesiluett, kus juba
järgmisel aastal saab festivali
etendusi läbi viima hakata.
Loodame, et selleks ajaks ka
Hiina portselaniga kohvik end
korda sätitud saab.
Festivali korraldusliku poole
pealt mainib Põllu, et paljude
etenduste puhul sai määravaks
lava kujundamise keerukus ja
ajakulu. Kui ikka lava pannakse püsti väga mahukal määral,
siis on mõttekas samal laval
anda korraga mitu etendust,
mitte lasta vahele veel mõnda
truppi. See piiras oluliselt kasutuses olevate pindade viljakust ning põhjustas mõningast
pahameelt esinejate seas.
Jõuame oma vahva ekskursiooniga tagasi südalinna
ning liigume edasi juba oma
kahel jalal, mitte enam hõrgu
diislivine sees. Nii jõuamegi
ülikooli kiriku juurde. Selle

INGLISE, VENE, SOOME, PRANTSUSE, SAKSA,
HISPAANIA, EESTI või ITAALIA KEEL
•
•
•
•

kogemustega õpetajad
mugavad õppeklassid
väikesed grupid, eratunnid
asutusesisene õpe

tel 636 3920, 516 0253
info@kivilinnakeeltekool.ee
Tartu, Sõpruse pst 2, III korrus
www.kivilinnakeeltekool.ee

hoone kohta lisab härra Põllu
taaskord, et tahavad lammutada, aga nagu ei lammuta ka.
Südant soojendab mehe lause,
et paljud tema kaaskondlased
on lubanud end laulatada lasta, kui ülikooli kirik taas korda
saab.

Lummav kamm
Meie reis viib edasi Raekoja
platsi, kus festivali avalause
esitab abilinnapea Tiia Teppan. Naine esineb kindlal meelel – teatrirahvas saadab proua
Teppani sõnavõttu käteplaksuga. Prouale järgneb omapärase kammipilli etteastega Silver Sepp. Publik kõõritab pilke
poodiumile tõstetud ogaliku
puu suunas ja jääb kuulama.
Sepp esitab täiesti adekvaatse kava, mis on kõlbulik ka
Meisterjaani kõrvale seisma ja
publik lööb taas käsi kokku.
Festival saab avatud õndsas
meeleolus ning etendusi on
oodatud väisama kõik Taaralinna kodanikud.
EMTA lavakunstikool jääb
kavas silma kui totaalne tegija
– nende esinemised Lille majas on viimseni välja müüdud.
Teistele etendustele on siiski
veel võimalik üksikuid pileteid soetada. Kes hiljaks jääb,
see ilma jääb – nii kõlab selle
teatrifestivali seekordne tabav
hüüdlause.
STEN SANG

ARMASTUS
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Uuno Kivilinnast

Tehti paljaks – loll saab juuksuris ka petta
Muidu laitmatust välimusest on vähe kasu,
kui selle kohal kõrgub
kaltsakatele omane
juuksetutt.
Nii viis tee ka Kivilinna kauboi kodurajoonist kaugemale
ja sundis külastama aadressil
Anne 47 paiknevat juuksurisalongi. Varem on selle tööga
hakkama saanud üks tuttav
daam, kelle nime ma kohtu
ähvardusel välja öelda ei tohi,
kuid meie suhted on jahenenud. Pakkusin talle seekordki
viiekat, kuid tema vastas, et ei
taha mind hügieenilistel põhjustel käperdada.

Sõbrad narrivad
Ega sellest suurt lugu ei olnud, sest rahamuret mina ei
tunne. Nüüdsest tiksub ju lisaks põhitööle ja haltuuraotstele arvele ka kopsakas vana-

duspension, mis võimaldab
küllaltki laia elustiili. Augustis
sai kojamehepuhkuse ajal taas
fiktiivset asendajat kasutatud,
et maksuametile müts korralikult pähe tõmmata. Eks ole
tegus meistrimees selle ka igati
ära teeninud.
Mida saamatud juuksuritädid minuga ette võtsid, on
vastik meenutadagi. Selge sõnaga kinnitasin neile, et soovin soliidset kahesentimeetrist
soengut. Nemad aga täristasid
kukla siledaks kahe millimeetriga.
Sellise peaga ei söanda poepingile meestega asju arutamagi minna, rääkimata kohtingutest. Vanasti kandsid
selliseid soenguid retsidivistid.
Juba küsitigi, mitu päeva ma
siis sain.
Muidugi tormasin järgmisel päeval salongi tagasi
õigust nõudma. Ega tehtud

kahju poleks enam miski hüvitanud, kuid raha tahtsin
küll tagasi saada. Eitedel jäi
aga õigust ülegi, kui nad raiusid, et soeng on täiesti normaalne ja täpselt nii nad minust aru saidki. Tagatipuks
sain veel sõimata, et kaamera
saatel enda eest võitlema tulin.
Nii et Anne 47 salongis tehti mind paljaks – nii otseses
kui kaudses mõttes. See kant
ei ole mulle õnne toonud, sest
ka üle tee pügalas keerati mul
omal ajal pea istmikusse. Sealne juuksur on küll juttude järgi homo, kuid vähemalt maksis mulle raha tagasi ja suure
ähvardamise peale veel lisagi.
Ei tõsta enam elus jalga sinna
kanti.

uuele südamedaamile muljet
avaldada. Tobeda nimega Säde
on kaalule vaatamata heatujuline proua, kellel võiks minuga
teatud lootust isegi olla. Kokku saades tavatsen talt ikka
küsida, kas sädemest leek ka
tõuseb.
Tundub, et tõuseb, aga ainult siis, kui daamil endal
mult midagi vaja on. Mis
parata, terve elu on naised
mind alatult ära kasutanud.
Viimanegi kord käskis mul
naabrimehe juures endale
kolm Mati Nuude piraatplaati kõrvetada ja kui need
kätte sai, siis kallistas mind
küll väga kirglikult. Kui kolmandat korda embama tuli,
siis ei suutnud ma enam vastu pidada ja patsutasin ikka
tagumikule ka.

Käed külge

Vaata videot
tartuekspress.ee

Kogetu on seda valusam,
et just praegu oleks paras aeg

• Tartu Ülikooli Hambaarstiteaduse instituut pakub võimalust
soodustusega hambaraviks III kursuse üliõpilaste juures õppesemestri jooksul.
Ravi maksab orienteeruvalt 9,10 €, lisanduda võib tasu röntgenülesvõtte eest.
Registreerimine ja info kl 8-13 tel 731 9857.
Ravi teostatakse aadressil Raekoja plats 6-219 esmaspäeviti ja neljapäeviti.
• IV ja V kursuse üliõpilaste juures teostatakse hambaravi 40%- lise soodustusega
Eesti Haigekassa poolt kehtestatud hinnakirjast
Registreerimine E ja K-R tel 731 9858 kl 8-13 aadressil Raekoja plats 6-305.
• Proteesitööde puhul on soodustus 25% Eesti Haigekassa poolt kehtestatud hinnakirjast.
Registreerimine Puusepa 1a Hambaproteesikeskuse registratuuris või tel 731 9282 kl 8-16.
NB! Vastuvõtuaegade arv on piiratud.

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.

KEEVITUSTEENUS
• malm
• alumiinium
• roostevaba
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KINO

ANEKDOODID
Poeg toob koju oma armsama ja tutvustab teda emale:
„Ema, see on tore neiu, aus ja
tark. Teeb suurepäraselt süüa,
armastab küpsetada, hoiab oma
korteri korras!“
„Väga hea, poeg! 50 eurot
kuus ja las käib meil esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel!“
***
Purjus mees urineerib kiriku
ees. Tuleb politseinik:
„Kas teil häbi pole! Võiksite vähemalt kiriku taha lasta!“
„No kuule,“ poriseb joodik
vastu, „mis sa arvad, et mul on
püksis voolik või?“
***
„Mingi jama,“ kaebab mees
naisele, „kogu õhtu on telekaekraanil ainult lõke.“
„Joo vähem,“ vastab naine.
„Teler viidi täna hommikul parandusse, aga sina, vana loll, vahid kaminat.“
***
Sõbrad omavahel:

SUDOKU

„Kui me naisega külla läheme,
joon ma äärmiselt vähe.“
„Miks? Kas naine ei luba?“
„Ei. Lihtsalt ükskord jõin ma
end nii täis, et mulle tundus,
nagu oleks mul kaks naist. Oleksin äärepealt ehmatusest hulluks
läinud!“
***
Politseikomissar pöördub apteekri poole:
„Teie abiline müüs härra Müllerile välja kirjutatud unerohu
asemel suure annuse rotimürki.“
„Ah nii, härra komissar, nüüd
saab mulle mõndagi selgeks,“
vastab apteeker. „Mind on juba
ammu imestama pannud, miks
mul kliente järjest vähemaks
jääb.“
***
Avalikku tualettruumi otsitakse valvurit. Esimesena läheb
komisjoni ette polütehnilise haridusega neiu. Temalt küsitakse,
mida tähendavad kaks rõngast
tualettruumi uksel ja milleks tar-

vitatakse tualettpaberit.
Väljunud neiut piiravad teised
töösoovijad:
„Mida küsiti?“
„Üks küsimus oli geomeetriast, teine materjaliõpetusest,“
vastab neiu.
***
„Kas oled tähele pannud, et
suurtel laevadel on enamasti
naisenimed?“
„Olen küll. See tuleb sellest, et
nad on raskesti juhitavad.“
***
Edgar peatub punase fooritule
ees.
„Lindistavad,“ mõtleb Edgar...
***
Antarktika. 50 kraadi külma.
Lumel libiseb kelk, mille ette on
rakendatud kaks polaaruurijat.
Kelgul istuvad koerad, tulistavad
püssidest õhku, uluvad ja hauguvad, nagu kõri võtab. Üks polaaruurija ütleb vihaselt teisele:
„See oli sinu idee – koertele
viina anda!“

CINAMON
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
9.–12., 14.–15.09 kell 18.40,
22.30; 13.09 kell 16.45, 22.30
Morgan
9.–11.09 kell 14.45, 17.30,
20.30; 12.09 kell 14.45, 17.30,
19.40; 13.09 kell 14.45, 17.05,
21.45; 14.09 kell 14.45, 20.30;
15.09 kell 14.45, 20.30 Sully
9.–12., 14.09 kell 12.30, 19;
13.09 kell 15.15, 19; 15.09 kell
12.30 Ameerika suvi
9.–15.09 kell 12 Jääaeg 5
10.–11., 13.09 kell 11 Kalatüdruk Dory
9.–12., 14.–15.09 kell 14.15;
13.09 kell 12.30, 15 Suitsiidisalk
9.–12.09 kell 21.45; 13.09
kell 20; 14.–15.09 kell 17.05
Pahad emmed
9., 12.09 kell 13.15, 15.15,
16.45; 10.–11.09 kell 11.15,
13.15, 15.15, 16.45; 13.09 kell
11, 13, 18.40; 14.–15.09 kell
13, 15, 16.45 Lemmikloomade
salajane elu
9.–12.09 kell 17.15; 13.09 kell
17.30 Sõjakoerad
9., 12., 14.–15.09 kell 12.40;
10.–11., 13.09 kell 10.30,
12.40 Minu sõber lohe

RISTSÕNA

Sully

KONTSERT
BIG BEN PUB
9.09 kell 21.30 Tip Malts
10.09 kell 21.30 Sada ja Seened
16.09 kell 21.30 Moro Pig
Band
EDISON

ROCK & ROLL
17.09 kell 21 Vennaskond,
Nyrok City
TÕRAVERE
OBSERVATOORIUM
8.09 kell 18 Meistrite Akadeemia, esinevad Kristina
Kriit (viiul), Ralf Taal (klaver),
kaastegev Pille Lill

NÄITUSED

9.–14.09 kell 17.05; 15.09 kell
21.40 Täitsa hullud

8.09 kell 21.30 Ann Maser &
Andres Vago

9.–15.09 kell 22 Vorstipidu

9.09 kell 21 Priit Strandberg

KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU

9.–15.09 kell 13.30, 17.50
Ben-Hur

15.09 kell 21 Tartu tudengipäevad 2016: Open Mic
Night

kuni 17.09 Maalikoja maalistuudio näitus

9.–15.09 kell 19.30 Florence
Foster Jenkins

ELLERI KOOL

9.–11., 13.09 kell 14.30,
22.15; 12.09 kell 14.30, 22;
14.–15.09 kell 14.30, 21.45
Mehaanik: Ülestõus

14.09 kell 19 saksofonikvartett
FinEst kontsert

9.–15.09 kell 16, 20.15 Nurjatud noored

10.09 kell 15 kontsert Sajal
keelel ja ühel meelel

9.–14.09 kell 21 Kõik meestest

9.09 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esineb Tanel Joamets (klaver)

9.09 kell 11; 10.–11., 13.09
kell 10.40; 12., 14.–15.09 kell
11.30 Õpetaja konn

JAANI KIRIK

9.09 kell 19 vokaalansambel
Maneo plaadiesitlus Kodu
kaugel

15.09 kell 19 Erilinastus:
Snowden

RISTIISA PUBI

13.09 kell 20.30 Tartu tudengipäevad 2016: Searching for
Sugar Man

kuni 12.09 Tartu lastekunstikooli näitus Lõputööd
kuni 16.09 raamatunäitus Mõõk
TAMMELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 22.09 fotonäitus Suvine
pööripäev
kuni 29.09 Martin Kiisi tikandite näitus Kevadest saab sügis

PÜHA LUUKA KIRIK

9.–11.09 kell 19.40; 14.–15.09
kell 17.05, 22.15 Eellinastused:
Bridget Jonesi beebi

EDISON

LINNARAAMATUKOGU

8.09 kell 21.30 Ivar Moro
10.09 kell 21.30 Shvips
15.09 kell 21.30 Raen Väikene
17.09 kell 21.30 BlueDreams

Tantsukool Tango

ootab uusi
võistlustantsuhuvilisi lapsi
alates 5. eluaastast

T ja N kl 18.30
Eesti Energia saalis (Ilmatsalu 5)
või T ja N kl 18.00
Annelinna Gümnaasiumis
September tasuta!
Tel 522 6050, 515 4903.
www.tango.ee

REKLAAM
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SINU DIGIPOOD

Iga tahvelarvuti ja
nutitelefoniga TASUTA
F-Secure SAFE
turvatarkvara!

SAMSUNG
Galaxy A5

LG K10

Kaheksatuumaline võimsus!

Vastupidav ja stiilne!
16 GB

2 GB RAM

15 h
360 h

LUKUVABA

13 MP

8 x 1.6 GHz

4G

KRIIMUKINDEL

kaamera

KUUMAKSE
ALATES

VÄRVID

13 MP

4G
KUUMAKSE
ALATES

99

4"

2 x 1.84 GHz

14 h
240h
12 MP

279.99

kaamera

KUUMAKSE
ALATES

449.

99

499.99

Maksimaalne paindlikkus!

16 GB

2 GB RAM

4G

13.02

UUS Yoga 510

HP 15

LUKUVABA

KUUMAKSE
ALATES

159.99

Parima hinnaga sülearvuti!
640 x 1136

8.36

299.

15.6”
4 GB

Intel Celeron
N3060

6:00

128 GB SSD Windows
10

14"

puutetundlik

99

1.96 kg

KUUMAKSE
ALATES

14.39

Parim kaitse liikluses!

POINT OF VIEW A2

TOSHIBA microSD mälukaart + adapter
• lugemiskiirus kuni 90 MB/s
• põrutus- , vee- ja röntgenkiirtekindel

PRESTIGIO ROADRUNNER 507 + 16 GB mälukaart

59.

99

32 GB 19.99.64 GB 29.99.128 GB 79.99.-

12.

99

• Full HD video • 12 MP fotod
• 1/4.5" CMOS sensor
• elektrooniline stabilisaator
• 120 kraadi vaatenurk
• kokkuklapitav 2" LCD ekraan

1,74 kg

499.

Parima hinnaga 55” nutiteler!

Mälukaart 4K ja Full HD salvestuseks!

16GB

8 GB

99

Intel HD
Graphics

SIM kaardi toega nutikell!
Vahva nutikell,
millesse saad vajadusel
sisestada SIM-kaardi.
Tänu sellele saad endale
täiesti iseseisva seadme,
millega saad helistada,
sõnumineerida, surfata
internetis ja teha palju
muudki.

DUAL-SIM

149.

4.79

349.99

Kõige värskem iPhone!

VÄRVID

8 x 1.14 GHz

kaamera

99

APPLE iPhone SE

16 h
270 h

LUKUVABA

299.

8.91

1.5 GB RAM

69.

99

100 Hz

USB-

A+

USB-

VIDEO

energiaklass

SALVESTUS

Smart TV
wifi

Full HD

KUUMAKSE
ALATES

14.39

55"
140 cm

55HB6W62

499.

99

Tähelepanu! Iga finantsotsusega kaasnevad riskid ja kohustused, mistõttu palume laenutoodete tarbimise vajadus hoolikalt läbi mõelda. Näiteks 499,99 eurose laenusumma puhul 60 kuuks fikseeritud intressiga 12,9% algsummalt aastas ja lepingutasuga 24,9 eurot
on krediidi kulukuse määr 27,06%, kuumakse suurus 14,39 eurot ning tarbija poolt tagasimakstav kogusumma 863,47 eurot ja tarbija poolt tagasimakstav tagasimaksete summa 863,47 eurot.Teenuse pakkuja on AS Bigbank - Rüütli 23, Tartu, tegevusloa numbriga 73. Tutvu
tingimustega lähemalt www.bigbank.ee ning pea nõu spetsialistiga
TALLINN: Viru keskus (6 668 160), Kristiine keskus (6 668 116), Rocca Al Mare keskus (6 668 155), Ülemiste keskus (6 668 159), Järve keskus (6 668 154), Lasnamäe Centrum (6 668 128), Mustika keskus (6 668 151), Tallinna lennujaam(58 550 484); TARTU: Tasku keskus (666 8163),
Lõunakeskus (6 668 153), kaubanduskeskus Eeden (6 668 164); JÕHVI: kaubanduskeskus Tsentraal (6 668 168); KURESSAARE: Auriga keskus (6 668 117); NARVA: Fama keskus (6 668 169); PAIDE: Paide Maksimarket (6 668 124); PÄRNU: Kaubamajakas (6 668 152);
RAKVERE: Põhjakeskus (6 668 177); RAPLA: Rappeli keskus (6 668 174); VALGA: Valga Maxima (6 668 121); VILJANDI: Viljandi Centrum (6 668 166); VÕRU: Kagukeskus (6 668 173).

Kampaania kestab 06.09.2016 -30.09.2016. Kaupa on piiratud koguses. Kõik pildid on illustratiivsed. Näidatud kuumaksed on arvutatud tingimusel, et järelmaksu lepingu perioodiks on 60 kuud.

5.2"

1080 x 1920

16 GB

5.3"

720 x 1280
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REKLAAM
EHITUS

Korterid, majad, majaosad
Tartus ja maakonnas.
Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel.
Meelis Karu, tel 511 5949
Ene Lina, tel 504 8379
742 0240 • www.robinson.ee

KINNISVARA MÜÜK

Neljapäev, 8. september 2016
Keskküttega korter Tartus.
Tel 5681 1160.
Kööktuba või väike korter.
Tel 5612 6628.
Maja Tartus või selle ümbruses.
Tel 5811 3422.

Aukude puurimine post
vundamentidele (palkmaja,
terrass). Tel 509 3454,
www.vahvameeskond.ee
Boilerite puhastus, veemõõtjate vahetus, san-tehnilised
tööd. Tel 5646 9025, 734 8044.
Ehitus ja renoveerimine vundamendist katuseni. Energia, vesi,
küte. Tel 5820 2040.
Ehitus, katus, remont, viimistlus, lammutustööd. Teeme töid
kogu Lõuna-Eestis.
Tel 5858 6953.
Ehitus, remont, siseviimistlus.
Pikaajaline kogemus.
Tel 5622 9840.
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.

Tel 7 420 240
5 115 949
www.robinson.ee

Maja või eraldi sissekäiguga
ahik korter Tartus. Kiire!
Tel 5817 2199.

Kinnisvarateenused aastast 1997

2-toal ahik korter otse omanikult. Tel 5893 1947.
2-toal heas korras korter (2/5,
47,4 m², rõdu, läbi maja) omanikult. Tel 5554 0831.

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
3-toal korter Pikk 74 (keskküte,
58,8 m², 3/5, 73 000 €). Katrin,
tel 5354 1283, katrin@aabakv.ee,
www.aabakv.ee

Metsainvestor AS ostab metsamaad, põllumaad ja raieõigust.
Pakume konkurentsivõimelist ja
ausat hinda. Küsi pakkumist!
Tel 508 0065.
Metsakinnistud (ka läbiraiutud),
põllumaa ja raieõigus. Metsakinnistute ost ka koos hoonetega, hüpoteegiga, looduskaitsealadega ja kaasomandiga. Tel
523 4445.
Mugavustega korter.
Tel 5351 7270.
Ostan metsakinnistuid ja raieõigust. Tel 5612 7434.

ÜÜRILE ANDA

Katuste ja puitfassaadide ehitusja remonditööd. Tel 515 7062.

1-2-toal ahik korralik korter.
Tel 5656 7012.

Kopplaadur. Tel 502 5738.

2-toal renov kodu /toad eraldi/
ülikooli lähedal otsib üürnikke.
Parkimiskoht. Omanik,
tel 5198 3950.

Kõik ehitustööd ühest kohast:
www.innover.ee. Tel 5904 2174.
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.
Sanitaar- ja kapitaalremont, ka
elektri- ja torutööd. Ehitus- ja
lammutustööd. Tel 5837 2544.

3-toal mug korter Ravila 49 (eh
1987, üp 64,9 m², 9/9, rõdu, mullivann, renoveeritud, E, 68 900
€). Kutseline maakler Sirle Uiga,
tel 506 2212, 786 8080,
www.aadlivillakv.ee.
Kinnistu Roiul (piirneb jõega,
detailplaneering, 2776 m²,
17 990 €). Katrin, tel 5354 1283,
katrin@aabakv.ee.
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.

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

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

MATERJAL
Müüa 1300 puhastatud valget
silikaatkivi. Tel 511 0681.
Müüa kruusa, liiva, sõelutud
mulda, koos kohaletoomisega.
Priit, tel 5192 2327.
Müüa vanaaegseid punaseid
käsitöökive Tartus. Tel 511 0681.
Ornamendid, dekoorid jm
detailid puidust, vineerist jm.
E-post: info@cnctood.ee,
www.cnctood.ee

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!
Kuivad puud 30, 40, 50 sm,
segapuu 40, 50 sm, kask. Vedu
tasuta. Tel 521 2015.
Küttepuud (kask, lepp), vedu
tasuta. Tel 5683 3404.
Puitbrikett, puidupelletid, kütteklotsid, kaminapuud. Tel
514 4555, www.puitbrikett.ee.

OTSIN TÖÖD
Otsin omale koju hooldatavat
memme. Puhas tuba, ahiküte,
pakettaknad, parkett.
Tel 5599 5766.

PAKUN TÖÖD

KOOLITUS

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

Tänavakivide paigaldus, haljastustööd, piirdeaiad.
Tel 5623 3867,
www.clinkerservice.ee
Vee- ja tehnosüsteemi paigaldus. Ehitus ja renoveerimine
vundamendist katuseni. Garantii. Tel 5820 2040.

LÕHUTUD KÜTTEPUUD
toores / kuiv

Cafe Shakespeare pakub tööd
nõudepesijale. Soovi korral
saada CV cafe@shakespeare.ee
või küsi infot tel 5663 7517.
Eritellimusel mööblit ja uksi
valmistav ettevõte otsib oma
töökasse kollektiivi mööblitislerit, puidutislerit ja viimistlejat.
Tel 508 7538, info@albero.ee.
Hooldajale, kes tuleks elama
hooldatava (70 a naine) juurde
Tartus Annelinnas. Tasu kokkuleppel. Tel 5559 6715.
Lisatöö koristajale õhtuti Ujula
tn spordiklubis (3.50 €/h, koormus 96 h). Tel 5560 6858.

Maja Otepää lähedal järve ääres
(elamispind 62,9 ², kinnistu 2,49
ha, 49 900 €). Katrin, tel
5354 1283, katrin@aabakv.ee.

KINNISVARA OST

Ahju- ja katlapuud (kuiv, 50 cm,
lepp, haab, kask). Min kogus 3
rm. Vedu tasuta. Tel 5301 1161.

1-2-toal rõduga korter Tartus.
Soovitavalt Annelinnas, võib
vajada remonti. Tel 524 6691.

Kask võrgus 2 €/võrk, okaspuu
1,70 €/võrk, vedu tasuta.
Tel 504 5307.

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

Kuiv kaminapuu (kask, lepp, 30
cm, 40 l / võrk 2 €). Tel 557 6177.

2-toal korter Tartus või linna
lähedal. Raha kohe.
Tel 5450 6898.
2-toal korter Tartus või Tartumaal. Võib vajada remonti. Tel
504 0334.
Ahiküttega korter.
Tel 5351 7298.

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

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.

Meeskonna/pakivedu Peugeot
Boxer (L2H2 mahtuniversaal,
2011. a, 8+1 istet). Veoseruumi
istmete arv lihtsalt muudetav, sobib tööbrigaadi/reisiseltskonna,
paki- või kaubaveoks. Veoseruumi pikkus 3,1 m. Tasumine
kokkuleppel ja arve alusel. Tel
5561 3751, 526 9151.
Otsime kogemustega koduabilisi, hooldajaid, lapsehoidjaid.
Tel 5340 2265, www.pihel.ee

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

REKLAAM

Neljapäev, 8. september 2016

Kuuluta siin!
Otsime hooajatöölisi! Tööülesanded: liiklusmärkide, ohutuspiirete, tähispostide jne paigaldamine. Tööle asumise aeg:
esimesel võimalusel. Tööaeg:
kokkuleppel. Palk: kokkuleppel.
Huvi korral võta ühendust:
madis@kiirwarren.ee, tel
5349 1862, tarmo@kiirwarren.ee,
tel 523 4466.

Jõe butiigis väga suur valik
jopesid ja pükse! Soola 10 (avaturg), E-P 9-17.
Kaubapesa, Sõpruse pst 8, kasutatud riidekaup kogu perele.
0,20-2 €/tk. E-R 10-18, L 10-15.
Odavad rõivad, Kastani 121.
Uus kogus uusi beebiriideid,
jopesid jpm. E-R 10-18, L 10-15.

SÕIDUKID
1994.-2008. 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.

Pressin õunamahla Lohkva
külas. Tel 5621 3473.
Kaardid ennustavad!
Tel 900 1727, ennustus.ee
Kanalisatsiooni-, toru- ja elektritööd. Tel 735 3777, 5566 1888.

SIXKLAASID OÜ Tähe 127,
Tartu. Tel 5067180. www.sixklaasid.ee

Pressin õunamahla.
Tel 5353 4624.
Printerikassettide kiire täitmine! E–R 9–17, Raekoja 13, Tartu.
Tel 744 1100, www.futari.ee

Kandlemees Sander - laulud ja
kandlemuusika Su peole!
Tel 504 3202 või simmaniduo@
gmail.com.

Betoonist sise- ja välistreppide
remont korteriühistutele.
Tel 522 0231.

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

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

Kinnisvara puhastus kolast
(majad, korterid, krundid). Tel
521 2642, baltprojekt@gmail.com.

Ehitus- ja viimistlustööd (era
isik, KÜ, bürood jm). Töö kiire ja
kvaliteetne! Hinnad soodsad! Tel
510 0645.

Korstnapühkija Tartus, Põlvas,
Elvas jm, ka maakondades.
Ametlik korrasoleku akt.
Tel 5191 6605.

Energia, küte, vesi, vent paigaldus. Tel 5820 2040.
Fekaalivedu 24/7, ka L, P.
Tel 5340 2060.

Korstnapühkimisteenus kutsetunnistusega spetsialistidelt.
Akt ja arve (km-ga) hinna sees.
Teenustelt tasutakse kõik maksud! OÜ Tartu Tuli, tel 730 5387,
E-R 8-17.
Korstnate ehitus ja renoveerimine, vajalikud plekitööd. Tel
5625 1750, www.tomeli.ee

Fotograafiteenus, fotomaterjali ja koduvideode digitaliseerimine. Tel 5808 4419,
fortiusfoto@gmail.com.

Vahetame välja
sinu vana ja
läbipõlenud
saunakerise.
Lisaks ahjule
paigaldame ka
uued suitsutorud
ja kerisekivid.
Hind koos
paigaldusega
alates 499 €. Tel
5375 7000.

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

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

San-tehn torutööd, elektritööd
(boilerid, veemõõtjad, segistid,
wc-potid, ummistused).
Tel 5349 9106.

Müüa suur toalill - hiina roos.
Hind kokkuleppel. Tel 742 6169,
5805 5082.

Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.

Õunamahl (0,8 €/l).
Tel 5330 1581.

Veo- ja kolimisteenus 24/7. Tel
5340 2060.
Veo- ja kolimisteenus, utiliseerimine, laadijad. Vedu üle Eesti
parima hinnaga. Tel 553 7638.

Tartu ülikooli õigusteaduskonna
magistritudeng abistab lepingute koostamise ning muude
õiguslike probleemidega.
Soodne hind! Tel 5558 1332.

HAUAPIIRDED VAASID PINGID

Nõukogudeaegne või veelgi
vanem ümmarguste või ovaalsete kividega merevaigust kee,
maksan kuni 600 € kohe kätte.
Tel 5871 0351.
Ostame vanavara, kulda ja
hõbedat! Tartu, J. Kuperjanovi
62. Tel 5815 0312.
Veotakso. Tel 501 5312.
Õunamahla pressimine Nõos.
Tel 5686 0688,
veinitalu@gmail.com

TERVIS
Alkholi ja suitsetamise vastane
kodeerimine. Tel 5669 0462,
Margus.
Teen tervendavat reikit ja hingerännakuid Tartus Vaksali 17a.
Tel 5342 9160.

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

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

Hauakivide ja hauaplaatide
valmistamine. Tel 5691 7488,
www.kiviraie.ee
Hekkide pügamine, (vilja)puude
hooldus-lõikus. Tel 5699 9884,
laur@puujuuksur.ee.

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

Ohtlike puude raie, hooldus,
äravedu, kändude freesimine.
Töö kiire, korralik ja soodne!
Töötame ka nädalavahetustel!
Tel 5559 3732.
Pakun kvaliteetset raamatupidamisteenust. Minuga saab
ühendust meilil anneli@
domus.ee või tel 5331 5448.

TÕNU SILLO
kiviraidur

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.

Tervendamise ja harmoniseerimise seansid. Elena - energiaterapeut, sensitiiv ja rahva ravitseja
(Moskva)! Tel 5360 9798.
Uus vann vanasse vanni, garantii 3 a. Lisainfo tel 503 1943,
www.vannvannis.ee.

Jalgrataste müük, hooldus ja
remont. Master Sport OÜ Tartus
Aardla 6b. Tel 659 1109,
www.mastersport.ee.

Plaatimistööd ja pesuruumide
väljaehitamine/kapitaalremont ka täislahendusena.
Hinnad al 10 €/m². Garantii
kuni 5 a. Tööpiirkond Lõuna- ja
Kagu-Eesti. Tel 515 0223,
Plaadisepad@mail.ee.

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

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

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

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

Summutite remont Tartus.
Tel 5853 3080.

OST

Hõbedast lusikad, pitsid,
ehted, sõled jm. Kokkuostudest
kuni kaks korda parem hind! Tel
5649 5292.

San-tehn tööd, kraanid, torud,
potid, jne. Ummistuste likvideerimine, elektritööd.
Tel 5621 7955.

Tasuta vanaraua ja kodumasinate äravedu. Välja arvatud külmikud ja telerid. Tel 5386 9008.

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

MÜÜK

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

Soodne fekaalivedu.
Tel 5382 8791.
Kändude freesimine, muru
niitmine ja trimmerdamine.
Tel 5346 1476, www.niitmine.ee

vub autoga sõbraga, kes soovib
elada minu kodus. Tel 5569 9574.

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

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

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

Raamatupidaja pakub teenust,
arve asutuselt. Tel 5569 0228,
katnurk@gmail.com.

Rakkekaevude kaevamine, puhastamine ja remont. Rõngaste
vahetamine. Tel 557 4792.

Elektritööd. Tel 5609 3099.

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

Veame tasuta ära vanarauda,
kodutehnikat, elektroonikat,
akusid, vanapaberit.
Tel 5825 9300.
Põhjalik süle- ja lauaarvutite
puhastus, hooldus ning muud
IT tööd: www.itkolmnurk.ee

Elektritööd! Tel 513 7844.

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

Autoklaaside müük, paigaldus,
parandus, toonimine.
Klaasikahjude käsitlemine.

Kuulutusi võetakse vastu ka Lõunakeskuse ja Eedeni infoletis
ning kuulutus@tartuekspress.ee

Pottsepp. Tel 5836 9194.

Müüa Opel Meriva 1,6 (64 kw,
04 a, regul hooldatud, hõbedane,
kliima, 2050 €). Tel 5348 8766.

TEENUSED

www.tartuekspress.ee/kuulutused
Plastakende remont, hooldus
ja paigaldus. Tel 5698 1284.

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.

RIIDED

Kuulutuse saab sisestada ja selle eest maksta aadressil:
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TUTVUS
61 a majaga naine Peedult tut-

Ostan kõiki tsaari- ja EW-aegseid märke ning nõuka ajal
kogutud märgikarpe.
Tel 5649 5292.
Plaanid kolida või said päranduseks korteri? Ostame üleliigse
vanakraami/raamatud.
Tel 5649 5292.
Raamatud, märgid, mündid,
postkaardid, ehted, hõbe, maalid jm vanavara. Tartus ja Elvas!
Tel 5649 5292.

VABA AEG
Kõhutantsu tutvustav tund
14.09 kl 19 Tõnissoni 3. Info:
www.raihana.eu, tel 5345 1357.
Lauatennis lastele Tamme koolis
ja Visa spordihallis. Tel 557 7677.
Maalimine algajatele ja eda-

SOODNE RENDIBUSS

Tartu
Tammelehe 4
738 3204
501 7237

HAUAKIVID
MATUSEPLAADID

Hauakivid ka tellija
materjalist-maakividest.
Vedu ja paigaldus.

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

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

Tartu Rendibuss
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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VEDRUPLOKK

REKLAAM

Neljapäev, 8. september 2016

LIHTNE JA MUGAV JÄRELMAKS! KASUTA VÕIMALUST!

Tartu • Teguri tn. 39 • Mööblikeskus
E-R: 10.00-19.00 • L-P: 10.00-16.00

tel.: 776 0201
tel.: 59 123 302

SEPTEMBRI SOODUSTUSED!
SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST!

KAMPAANIAHINNAD KEHTIVAD SEPTEMBRI LÕPUNI VÕI KUNI KAUPA JÄTKUB!
SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST!
diivan 210*100*100
tugitool 100*100*100

al.
3+1+1

3-ne 220*94*80
2-ne 180*94*80
1-ne 120*94*80

1149.-

KÖÖGIMÖÖBEL

al.

179.-

250*200

699.-

235*220

799.-

439.-

230*145

36.-

180*200

595.-

al.

123.-

KOMPLEKTID

329.-

RIIDEKAPID

al.

199.-

240*104*90

435.-

240*96*80

299.-

185*115

139.-

270*165

359.-

245.-

al.

205*148

69.-

59.-

al.

al.

130*200

329.-

POCKET

275*225*98

180*240

499.-

diivan 220*85*90
tugitool 81*80*95

KÕIK DIIVANVOODID VEDRUPLOKIGA!
699.-

BONELL

69.-

569.-

599.-

VEDRUMADRATSID

180*200*60

329.-

3+1+1

350*202*54

39.-

al.

130*200

120*216*62

3+2+1

diivan 200*90*90
tugitool 65*70*100

229.-

199.-

al.

199.-

150*210*58

3+1+1

305*203*53

199.-

al.
120*180

SEKTSIOONID
al.

179.-

399.-

299.-

al.

299.-

