ERMi skandaali ajal sain peapesu
kõigi kiriku pahategude eest alates
nõidade põletamisest.
Urmas Viilma
Kuku raadio, 7. oktoober
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SNICKERS
Workwear
pikkade
varrukatega
XTR alussärk

TAHAN PARIMAT!
Vähemaga ei lepi!

Pesu komplektiga
kaasa TASUTA
KINDAD
art 9578/0448

9430/0418

64 €

SNICKERS
Workwear
pikad XTR
aluspüksid

9431/0418

58 €

*SNICKERS Workwear TALVEJOPEGA

1178/0404

179 €
SNICKERS Workwear
Hi-Vis talvejope,
EN 471 klass 3
1133/6658

143 €
SNICKERS Workwear
A.I.S fliis
8012/0400

60 €

3619/0404

113 €

SNICKERS
Workwear
Hi-Vis
talvepüksid,
EN 471
klass 2

3639/6658

124 €

WINDSTOPPER® TALVEMÜTSI!

Hinnad sisaldavad käibemaksu 20% ja kehtivad kuni 31.12.2016 või kuni kaupa jätkub!

SNICKERS Workwear
talvejope

SNICKERS
Workwear
Power Winter
talvepüksid

saad KINGITUSEKS

(art 1100/0404 või 1128/0418)

Jopega kaasa
TASUTA MÜTS
art 9057/6658

SNICKERS Workwear
WINDSTOPPER®
talvemüts
art 9093/0418 TAVAHIND 43 €

Snickers Workwear
AllroundWork
37.5®-isolatsiooniga
talvejope
art 1100/0404

130 €
SNICKERS Workwear
Rip-Stop talvejope
art 1128/0418 HIND

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

TASUTA*

Jopega kaasa
TASUTA MÜTS
art 9093/0418

95 €

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

PÄRNU
Riia mnt 169a, Savi 3

RAKVERE
Pikk 2

VILJANDI
Riia mnt 42a

JÕHVI
Tartu mnt 30

VÕRU
Piiri 2

VALGA
Vabaduse 39

NARVA
Maslovi 1

HAAPSALU
Ehitajate tee

PAIDE
Pikk 2

JÕGEVA
Tallinna mnt 7

TÜRI
Türi-Alliku
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Illustratsioonid: internetis kolades võib komistada Jegor Wegneri loodud Tartu valla juubeliteemalistele disainisähvatustele.

VEERANDSAJANE Tartu vald
Elanikonnale prii sissepääs
Eesti rahva muuseumi.
Pidulik vastuvõtt kõigile
valla leival olijatele. Eesti
üks staažikaim omavalitsusjuht Aivar Soop teab, kuidas
vääriliselt valla juubelit
tähistada.
Sel reedel on tartuvaldlaste
kontsentratsioon ERM-is rekordiline. Kogu päeva jooksul on
muuseumi näitused absoluutselt
kõigile valla hingekirjas olevatele
inimestele tasuta ligipääsetavad.
Tuleb vaid kassas nimi ning elukoht kirja panna.

Kõigile, kirssidega!
Kella 17 algab samas vallavanema pidulik vastuvõtt. Kutse on
saanud kõik, kelle nimi omavalitsuse või selle allasutuste palgalehel. Volikogu esimehest pedagoogide, raamatukogutädide ja
koristajateni välja, kokku üle 300
inimese. Lisaks paarsada aukandjat lähikonna omavalitsustest,
väliskülalised ning omakandi ettevõtjad. Vallakassat tuleb kokku
kergendada paarikümne tuhande
euro võrra.

Selle eest, et kõnede vahel ka
meel korralikult lahutatud saaks,
kannavad hoolt Väägvere pasunakoor ning külakapell. Programmi juhatab sisse kontsertetendus
„Mööda koduvälju“, mida vaibalt
välja jäänud ei pea tuhkatriinu
kombel sugugi lossiaknast piiluma, vaid võivad valla kodulehelt
otseülekannet jälgides pidustustele kaasa elada.
Õhtu päädib kodumaise esidiiva

Anne Veski etteastega. Kombekohaselt ei sünni bakhanaali lõpetada kuidagi teisiti kui taevasse
purskuva ilutulestikuga, mille raketid saavad tule sappa tund pärast
südaööd.

Vahi andis jõudu
Peaaegu kogu Tartu valla eksisteerimise aja (aastast 1993, enne
teda oli ametis Heldur Klaassen)
oma kindlat kätt tüüril hoidnud

saurusvallavanema Aivar Soobi sõnul algas tõsisem areng alles sajandivahetusest. „Seni, võiks öelda, oli
kuidagi äraelamine. Just Vahi elamupiirkonna areng andis jõudu.
Tulid inimesed ja raha. Nüüdseks
võime uhked olla, et kõik koolid ja
lasteaiad said kapitaalselt remonditud, abiks kindlasti ka euroraha.“
Kahe olulise verstapostina ajaloos mainib Soop ära veel Äksi
piirkonna starterina mõjunud
Jääaja keskust ning kindlasti ka
uut ERM-i, mis peamiselt asubki
valla maadel. „Pea 2500 inimest on
selle ajaga meie juurde elama asunud – see räägib nii mõndagi valla funktsionaalsusest. Inimesed,
olgu elanikud või töötajad, ongi
kõige tähtsamad. Tänan kõiki,
kes on pingutanud arengu nimel.
Kokkuhoidmine, ühistegemine ja
ka ühismõtlemine on märksõnad.“
Teatud mõttes täidab juubel ka
lõpupeo rolli. Valjult puhuvais ühinemistuultes saab Tartu vald sellisena peagi otsa. Läbirääkimised
leibade ühte kappi heitmiseks käivad Laeva, Tähtvere ja Piirissaare
valdadega.
RASMUS REKAND
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LUGEJA KIRI
Ohutult kooli
Kuidas peaks esimese
klassi laps liikuma, et jõuda tervelt Tamme kooli?
Ütleme, et laps elab näiteks aadressil Tamme pst
66. Liigub kenasti mööda
kõnniteed, ületab ettevaatlikult Raja - Tamme pst
paremakäelise ristmiku. Siis
edasi läheb emmalt-kummalt poolt Tõrukese lasteaeda Soinaste tänavale.
Seejärel peab üle sebra
tänavat ületama, et saada saarekesele, millel on
Tõrukese lasteaed. See on
juba esimene loterii, kuna
pööravad autod ei ole Eestis harjunud jalakäijatele
teed andma. Teine mure
on suurel kiirusel Aardla tänavalt lähenevad sõidukid.
Nüüd peab laps kõndima jällegi emmalt-kummalt poolt telemasti mööda Tamme puiesteed.
Aardla tänava pool oleks
justkui kõnnitee, kuna seal
on asfaldi asemel kruus ja
liiv. Kuid seal pargivad autod külgedega vastu aedasid, seega peab laps ikkagi
aeg-ajalt teele astuma.
Ning ega ka teisel pool telemasti kergem ole – seal
puudub kõnnitee sootuks!
Olgu, praegu saame veel
hakkama, ent mis saab talvel, kui seal on sahkade lükatud lumevallid?
Veljo Pärn

Martin Nelis
liikluskorraldusteenistuse
juhataja
Soinaste tänava projekteerimise hange on läbi
viidud, tänava rekonstrueerimine on kavandatud 2017. aastal. Tamme
puiesteel suuremaid töid
planeeritud ei ole.
Tamme puiesteel on
kehtestatud kiiruspiirang
30 km/h. Aardla tänava
poolsel lõigul on ühes tänava servas parkimine keelatud. Teises servas parkiv
sõiduk peab jätma jalakäijale vähemalt 0,7 meetri
laiuse käiguruumi. Teavitame menetlusteenistust
täiendavast järelevalve vajadusest nimetatud kohas.
Allikas: Tartu LV

303
56

Nädalas vähemalt korra vurab
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Tallinn

Elva

LAUSEGA
Võimla taassünd

Buss

Võru

Jõgeva

Viljandi

Põlva

Jõhvi

Narva

Pärnu

Sillamäe

Pealinn sai Elvast
lähedasemaks
Üha juurde paisatavad
Tallinna vahet sõitvad
bussiliinid on taastanud
olukorra, kus 189 kilomeetri kaugusele pääseb
tihedaminigi kui üleaedsesse väikelinna.
Šoti odavbussifirma Superbusi välkkiire kadumine
Maarjamaalt pani Tartu Ekspressi augustis pärima, kes siis
nüüd põgusatest külalistest
vabaks jäänud liiniaegu täitma
asub. Erilise luubi alla sattusid hilisõhtud, kus varem kell
21:35 pealinna poole põrutanud kahekordsele ratsule asendajat saabuvat ei paistnudki.

Äärmiselt raske
Sellest nädalast on endised jõujooned suuresti pildile
naasnud, sest turuvalitseja
Mootor Grupp pani käima veel
kaks Tartu-Tallinna bussi päevas, neist ühe stardiajaga kell
üheksa õhtul, mida esibrändi
Lux Expressi juhatuse esimehe Hannes Saarpuu sõnul reisijad eriliselt ootasid. „Õhtuse
väljumise avamise kohta on
meie käest korduvalt küsitud,
sest õhtusel ajal on Tartust ära
saada äärmiselt raske. Tulime
klientide soovidele vastu ja
loodame, et nad võtavad selle

hästi vastu,“ lisas ta.
Ometi on päeva viimane
pealinnasõit olnud juba aastaid täpselt samal kellaajal
Hansabussi päralt ning pole
sugugi maksimaalse täituvusega hiilanud. Kuidas Taaralinnast pääseda siis „äärmiselt
raske“ on? „Väite all mõtlesime
eelkõige Lux Expressi klientide küsimusi, mis on meieni
korduvalt jõudnud,“ täpsustas
pressiesindaja Marina Bachmann.
Maanteeameti ühistranspordi osakonna juhataja, endine Mootor Gruppi kuuluva
Eesti Bussi juhatuse liige Kirke Williamson tõdes, et Lux
Expressi taotlus rahuldati,
kuna vedaja pakub reisijatele samaväärset teenust kui
Hansabuss. Siiski kinnitas
Hansaliinide Viljandi regiooni juhataja Madis Lepp, et ka
Hansabussil pole kavatsust
kuhugi lahkuda. „Eelmise aasta lõpust kehtima hakanud
uus ühistranspordiseadus lubab taotleda samale väljumis
ajale teise vedaja poolt uut liini,“ selgitas ta.

Roojake mujal
Lepa sõnul on sõitjal nüüd
võimalus valida, kas kasutada kallimat ja mugavamat

teenust, mis hõlmab näiteks
meediaseadmeid, või lihtsalt
mugavat ja soodsamat teenust.
„Meie busside lisavarustus ei
ole nii rikkalik, aga wifi, mugavad bussid ja lahked bussijuhid
on ikka,“ märkis ta. „Eks aeg
näitab, mis saab. Me ei välista
väljumisaja nihutamist ühele
või teisele poole, aga seda mitte kohe.“
Lepp jättis samas märkimata, et puuduva lisavarustuse
hulka kuulub muu hulgas ka
WC – käimla on Hansabussis
küll olemas, kuid liinireisidel
jäävad uksed hädaliste ees suletuks. Hinnad kõiguvad Hansabussil sõltuvalt ostuhetkest
ühest kaheksa, Lux Expressil
kolmest kümne euroni.
Bachmann rõhutas omalt
poolt, et kindlasti ei ole uute
väljumiste lisandumise eesmärgiks konkurentide tõrjumine, vaid sõidugraafikute
korrastamine ja kasvava nõudluse rahuldamine. „Tallinna-Tartu liinil näeme peamise
trendina pigem turu laienemist – järjest enam eelistavad
inimesed kahe keskuse vahel
reisimiseks isiklikule autole
busse, mida soosivad nii paremad sõidugraafikud kui ka
mugavad bussid,“ sõnas ta.
KAUR PAVES
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Teisipäeval taasavati pidulikult enam kui 30 aastat renoveerimata seisnud Veeriku
kooli võimla.

1695

on tõsta üliõpilaste ja töötajate teadlikkust keskkonnasõbralikust käitumisest ning
selle võimalikkusest tööl ja
koolis.

Eesrindlikud
harjutajad

häält korjas kaasava eelarve
konkursi kinni pannud ajaloolise tallihoone katusekatte rekonstrueerimise plaan,
teisena ületas finantseerimiskünnise aparaaditehase
taskupark 973 toetajaga.

Tööandjate keskliidu parima
praktikandi konkursi finaali jõudis seitse noort, teiste
seas ka Elva neiu Marili Laas
ja Tartust pärit Sten Sild.

Seeniorile pasunasse

Otepää linn muutis Otepää,
Kastolatsi, Pühajärve ja Nüpli
külade arvelt piire ja kasvatas
seeläbi elanike arvu 1982-lt
2244-le.

8. oktoobri südapäeval
tekkis Võru tänava parklas
34-aastase härra ja tema
62-aastase sookaaslase vahel sõnelus manööverdamise asjaolude üle, mille
tulemusena noorem mees
vanemale äigas.

Toomele lugema
Remondiga viivitav ülikooli
raamatukogu paigutas ajutised lugemissaalid Toomemäele, kuhu mahub 150 lektüürinäljas tudengit.

Nuustaku paisus

Aita areneda
Linn on koostamas arengukava aastateks 2018–2025,
milles pannakse kirja tegevusplaan lähemaks kümnendiks, ning palub sõna
sekka öelda kodulehel paiknevas küsimustikus.

Paanika Jalakas
9. oktoobril õhtul teatati, et
Jalaka tänaval ei saa rikkis
doseerimisnupuga gaasipliiti
välja lülitada, mispeale kohale tõtanud päästjad keerasid
toru juurest gaasikraani kinni.

Roheline nädal
Maaülikoolis peetakse sündmustest tulvil rohelise ülikooli nädalat, mille eesmärk

SÄHVATUS

Idupesa
kohendab kesta
Taaralinna idufirmade koostöötamiskoht Garage48
HUB Tartu jätkab tegevust
sTARTUp HUB nime all.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

EINE ROHELUSES: noorema generatsiooni autokultuuri musternäide Tartu Tammikust. Facebook /
Märgatud24 Tartus

KÜLASTA MEID
Tööstuse tee 8, Tõrvandi
E-R kell 9:00-17:00
+372 731 1111

Outletis müüakse mööblit
soodsamate hindadega ning
kauba saab kohe kätte!
Outleti toodetega
saab tutvuda ka
veebis www.common.ee

LEIUPOOD / OUTLET

alati soodsad
pakkumised

20%Outletis lisasoodustus! Hinnad 20% soodsamad. 20% Pakkumine kehtib kuni 28.10.2016 20%
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Palametsa
pajatused

„Keskööd Pariisis“ näevad viimased hilinejad sootuks uues
koosseisus. 
JURI SEREDENKO

394.

SEKSUAALNE HUUMOR
ja külalised Hiinast
Vanemuise balletitrupp
läheb uuele hooajale
vastu pisut värskendatud, kuid endiselt kultuuriliselt mitmekesises
vormis.

Raskem karistus oli
seismine õpetajate toa
ja kõige raskem direktori
kabineti ukse kõrval.

Balletijuht Mare Tommingas tõdes, et nagu kõikjal maailmas, kipub ka meil hooaegade vahel tantsijaid vahetuma.
„Tore on see, et lahkujaid ei
olnud palju ja põhituumik
on ikka sama, mis viimased
kolm kuni viis aastat,“ kiitis ta.
„Juurde on tulnud neli noort
väga toredat tantsijat. Kaks
noormeest ja kaks tütarlast
– küllap nopib külastaja nad
lavalt ise välja, nad on väga silmajäävad.“
Vanadest tükkidest näeb esimesel poolaastal veel viimaseid kordi „Keskööd Pariisis“.
„Näete osaliselt uut koosseisu: Hayley Blackburni asemel
tantsib peaosa koos Lawrence
Massiega Yukiko Yanagi.
Hayley pole siiski ära läinud
– ta abiellus aasta tagasi meie
trupi tantsija Silas Stubbsiga ja
väga loomulik on, et nüüd on
nende perre oodata järelekasvu,“ raporteeris Tommingas.
29. oktoobril aga jõuab vaatajate ette farslik interpretatsioon

„Don Juanist“. „Eriliseks teeb
selle see, et esietendus oli juba
kaks aastat tagasi Berliinis Komische Operi laval. Seda etendust tantsis terve hooaja vältel
palju kordi kuulus Vladimir
Malakhovi trupp, mis on nüüd
küll saanud uue juhi,“ sõnas balletijuht. „Meie peame tõusma
samale tasemele, aga tegelikult
tahame olla veelgi paremad.“
Latt seisab küll kõrgel, kuid
tartlastele juba tuntud lavastaja Giorgio Madia usub Tommingase väitel truppi igati.
„Etendus on dekoratsioonide
ja logistika mõttes väga keeruline, tehniline. Koreograafia on kohati väga seksuaalne
ja sensuaalne, nagu see loost
lähtuvalt olema peabki, ning
samas väga hea huumoriga pikitud,“ kirjeldas ta. „Hindangi
Madia juures tema stiilitunnet
nii kostüümides kui kehakeeles – mõnus peen iroonia on
balletiga kokku pandud.“

Milline häbi
Kui tantsijad Berliini esietendusel rahva ette jõudsid,
käinud Tommingase meenutuste kohaselt läbi saali osalt
erutunud, osalt ahhetav lainetus. Kaks vene daami hüüdnud
suisa: „Milline õudus, milline

häbi!“ „Mina aga leian, et kujundus on väga maitsekas,“ arvas Tommingas.
Tänapäeva inimesele ilmselt
vanaaegsena mõjuv muusika
on Tomminga sõnul samuti
paslikult valitud, lisades ajastu
hõngu. „Kahest muusikust üks
on laval: väga seksikas kostüümis kontsermeister on nii-öelda saatana muusa. Klavessiin
küll lavale ei jõua, aga saadab
viiuldajat lava kõrvalt,“ selgitas
ta. „Ülejäänud muusika tuleb
lindilt, kuid selleks peaks ka
väga stabiilne orkester olema,
et nii keerukat muusikat välja
mängida, seega on see parim
lahendus.“
Mais esietendub Eesti Rahva Muuseumis Mai Murdmaa, Rainer ja Kaspar Jancise
„Ninasarvik“, rahvusvahelisel
tantsupäeval 26. aprillil peaks
ülikoolilinna aga väisama Pekingi juhtiv balletitrupp. „Idee
neid siia tuua ja nendega suhteid arendada tuli minu poolt,
nii et mingis mõttes olen väga
vastutav nende käekäigu eest,“
märkis Tommingas. „Tartus
on praegu planeeritud üks
etendus, aga loodetavasti läheb
müük hästi ja saame anda veel
teisegi.“
KAUR PAVES
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Ehitusmessil näeb
PÕHJAMAIST KODU
Täna algab Tartu Näituste messikeskuses mess
Ehitus ja Sisustus, mis
on osalevate ettevõtete
arvu poolest viimase
seitsme aasta suurim,
tuues külastajate ette
ootuspäraselt nii ehituskui sisustusvaldkonna
väljapanekud.

Elav tuli
Seega tasub Urbeli sõnul
kindlasti kohale tulla, kui on
plaanis kodu renoveerimine
või jääb vajaka sisustusideedest. Üha rohkem külastajaid tuleb korraldaja tähelepanekute kohaselt messile
eesmärgiga küsida professionaalidelt nõu. Sellelgi aas-

Kodused nokitsejad saavad valehäbita end oma ala
professionaalidega võrdlusmomenti asetada. 

TARTU NÄITUSED
tal on messil kõigil kolmel
päeval kvaliteetne seminariprogramm, kus arutletakse
energiasäästlikkuse, hoonete
renoveerimise ning küttesüsteemide valiku teemadel. Samuti pakutakse messil võimalust ise käed külge
panna, näiteks õppida seinte
viimistluse põhitõdesid ning
harjutada värvi kandmist eri
pindadele.
Tänavu on ekspositsioonidega sisustatud kõik kolm
messipaviljoni. Üldehitusteemadest on esindatud kõik
hoone ehitamiseks vajalik
alates ehituskividest kuni katusematerjalide ja küttesüs-

teemideni välja. Tulenedes
aastaajast annavad korraldaja
sõnul tooni küttesüsteemid,
näiteks on esindatud ahjud ja
pliidid, kuid ka katlad ja taastuvenergial baseeruvad lahendused. „Messi välialal asuvates
ekspositsioonides süüdatakse
küttekolletes ka elav tuli,“ rääkis Urbel.

Edu voodist
Koduomanikud, kel on plaanis küttesüsteemi uuendamine
või sootuks väljavahetamine,
saavad messilt kindlasti väärt
nõu ning ülevaate turul pakutavatest lahendustest. „Kuivõrd
hoone puhul on suur tähtsus

AS Y
LO
SAD

E–R 8–17.30
Ravila 51, Tartu
Tel 534 534 99
5664 3661
744 7719

www.sadloy.ee
www.pkp.ee

RAV
ILA

Messi projektijuht Anders
Urbel rääkis, et tänavu võtab
messist osa üle 130 ettevõtte
ja organisatsiooni Eestist ja
ka piiri tagant. „Mess pakub
kolme päeva jooksul võimalust end kurssi viia ehitusvaldkonna uudistega ja sisustustrendidega ning oma ala
spetsialistidega konsulteerida.
Loomulikult ei puudu ka head
messipakkumised,“ sõnas ta.

BETOONI

korralikul ventilatsioonisüsteemil, on ka sisekliimalahendused esindatud,“ lubas Urbel.
Kuivõrd mitmed ehitusteemad on tavakülastaja jaoks
üsna spetsiifilised, on sel korral Urbeli väitel veelgi rohkem
pandud rõhku kodusisustusele. Nii saab messil tutvuda
köögitrendidega, uudistada
nüüdisaegseid aknakattelahendusi ning omal nahal proovida, kui oluline on hea ööune
nimel omada kvaliteetset voodit. Samuti on varasemast rohkem esindatud saunatemaatika – väljapanekus on Eestis
valmistatud saunamajakesed,
kümblustünnid ning majja või
korterisse paigaldatavad infrapunasaunad.
Tähelepanu saab ka kodumaine disain. „Noored Eesti
disainerid sisustavad „Homse
Põhjamaa kodu“ nimelise ala,
kus on esindatud kõik eluruumid – köök, elutuba, magamistuba, lastetuba, vannituba,
esik ja terrass. Näha saab naturaalsetest materjalidest loodud
mööblit, tekstiile, valgusteid ja
sisustuselemente,“ sõnas korraldaja.
KAUR PAVES

TALVEREHVID SÕIDUAUTODELE,
KAUBIKUTELE JA DÞIIPIDELE
• Mootori ja veermiku remont
• Õlivahetus ja korrosioonitõrje
• Rehvide müük ja montaaþ
TUDORI AKUDE MÜÜK
(garantii 3 a)

175/65 R14 al 33 €
185/65 R15 al 39 €
195/65 R15 al 40 €
205/55 R16 al 43 €
205/60 R16 al 48 €
215/55 R16 al 59 €
215/60 R16 al 52 €
215/65 R16 al 55 €
215/50 R17 al 63 €
215/55 R17 al 65 €
225/45 R17 al 56 €

225/50 R17 al 65 €
225/55 R17 al 67 €
225/60 R17 al 71 €
245/70 R16 al 93 €
225/65 R17 al 69 €
235/65 R17 al 77 €
235/60 R18 al 89 €
195/70 R15C al 58€
205/65 R16C al 62 €
215/65 R16C al 65 €
235/65 R16C al 76 €

Saadaval palju teisi mõõte.
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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

KEWNERI haagised
GARANTII
2 aastat!

Kewner 75L kast: 125 x 250 x 34 cm, kandevõime: 515 kg 775 €
Plastkaanega al 1293 €

Kewner 27L kast: 125 x 265 x 34 cm, kandevõime: 495 kg 795 €
Plastkaanega al 1351 €

Kewner 30L kast: 125 x 304 x 34 cm, kandevõime: 495 kg 895 €
Plastkaanega al 1508 €

Kewner 330L kast: 150 x 325 x 34 cm, kandevõime: 455 kg 1055 €
Plastkaanega al 1802 €

Kewner 355L kast: 150 x 350 x 34 cm, kandevõime: 455 kg 1120 €
Plastkaanega al 1778 €

Kewner 400L kast: 150 x 400 x 35 cm, kandevõime: 435 kg 1450 €
STANDARDVARUSTUS: tugiratas, lehtvedrud, amortisaatorid, kallutatav kast, koormakinnitusaasad
LISAVARUSTUS: plastkaan, kastikallutuse gaasiamort, varuratas ja selle kinnitus, tugevdatud tagaporte,
paadiveo abiraam, vints koos kinnitusega, varuratas, pealesõidusillad, koormakate, reg. pakett 125 €

Kontakt TARTUS: 511 6923, info@aurel.ee
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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.

Lõbus sulgpallikursus algajatele!
Eesti parim sulgpallur Raul Must on osalenud olümpiamängudel
Pekingis, Londonis ja Rio de Janeiros.
Kas Sina tahaksid samuti võistelda
ja reisida üle kogu maailma?

Raul Musta koduklubi
Sulgpalliklubi Triiton
kutsub 7-16 aastaseid lapsi
tasuta sulgpallikursustele.
Kursused toimuvad A le Coqi Spordihoones
25, 26 ja 27 oktoobril kell 12.00-13.30.
Kõik mängimiseks vajalik varustus kohapeal olemas.
Igale osalejale auhind!
Hiljem võimalus liituda klubi regulaarsete treeningutega.

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

Kui soovid meie treeningutega liituda juba praegu
ja proovida maailma kiireimat reketiala,
siis võta sõber kaasa ja tule proovima.

Oktoobri lõpuni treeningud tasuta!
Registreerimine ja lisainfo telefonil 56504526 Rainer Kaljumäe.

Grigori Gorin

OKTOOBRIKUU ERIPAKKUMINE!
Kuni 30.10.2016 kehtib kuulutuse ettenäitajale
10x15 5-päeva foto hinnaks vaid 0,13 €!
Seda ka ühe foto tellimise puhul!

FOTOLUKSI TARTU KAUPLUSEST LEIAD LISAKS:
• Kvaliteetsete dokumendifotode pildistamise
• Tartu ilusaima valiku fotoalbumeid ja pildiraame
• Vanade must-valgete fotode taastamise
• Kvaliteetse foto- ja stuudiotehnika
Fotoluks Tartus, Ülikooli 6a, tel 730 9540, tartu@fotoluks.ee
Avatud E-R 9-18, L 10-16 www.fotoluks.ee

THIJL
ULENSPIEGEL
Lavastaja
Üllar Saaremäe
Osades
TÜ Viljandi
Kultuuriakadeemia
teatrikunsti 11. lend

E, 17. okt kell 19 Vanemuise Teatris

ARMASTUS

Neljapäev, 13. oktoober 2016
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Uuno Kivilinnast
My love story 2: meelas Tanja
Oma elu armastusest
Valjast olen ma fännidele juba pajatanud, kuid
üksjagu lusti on pakkunud ka teise kategooria
naised, eriti Tanja.

tuttavad, jäi nende käsk mind
arestimajja viia peale. Tegelikult polnud ma ju milleski
süüdi ja laamendasin kirvega
perenaise enda soovil.
Istusin siis kolm päeva arestimajas, kuid muidugi mitte luku
taga. Lõpuks kutsus ülema asetäitja mind välja ja käskis kirjutada lahkumisavalduse omal
soovil. Eks see miilitsa palk
oligi närused 80 rubla ja parem oligi, et sealt tulema sain.
Kuna aga vorm jäeti mulle alles,
kandsin seda veel tükk aega,
sest miilitsad võisid nii bussis
kui rongis tasuta sõita.

Tol ajal oli Akadeemia tänaval laenutuspunkt, kus pakuti
igasugu träni. Tõin sealt telgi
ja kahe inimese magamiskoti.
Panime telgi Vasula järve ääres
püsti ja magamiskotist välja
tulime ainult kusele. Nii seksikat tüdrukut ei ole mul pika
karjääri jooksul olnud, kes ise
iga natukese aja tagant küsiks,
kas saab või ei saa. Muidugi sai.
Kui siis kord jälle tema sugulase pool magasime, avastasin
äkki, et välisukse võti on kadunud. Kuna tahtsin kangesti
koju minna ja uks käis sissepoole lahti, võtsin kirve, hüppasin teise korruse aknast alla
ja murdsin ukse väljast lahti.
Ise olin trussikute väel.
Kui naabrid mind nägid, siis
helistasid nad kohe miilitsasse,
teatades, et mingi trussikutes
hull lõhub kirvega ust ja ähvardab. Saabuski patrull ja kuigi
olime töökaaslased ja head

Eelmises kolumnis kirjutasin, kuidas Ülikooli tänava
arestimaja valvurina kinni
istuvaid daame pidevalt üksikkongidesse „koristama“
kutsusin. Lõpuks valisin Tanja
kui kõige tublima välja ja kui ta
arestimajast välja sai, saime ka
vabaduses kokku.

Kangelane kirvega
Kuna ma ei elanud üksinda,
siis enda poole ma teda viia ei
saanud. Õnneks oli Tanjal Vasulas mingi sugulane, kelle juures
käisime pidu panemas. Siis polnud mult veel lube ära võetud ja
saime mootorratas Voshodiga
vabalt ringi kihutada.

ia an
s
Aastor
re

viina, siis tõid hea meelega.
Et varsti leidsin endale normaalse naise ja abiellusin, siis
Tanjaga ma enam ei kohtunud.
Hiljem sain linna peal kokku
tema sugulasega, kes rääkis, et
Tanja oli mulle sünnitanud sohikaksikud Saša ja Maša, kelle
jättis muidugi sünnitusmajja.
Ju mu ihuviljad siis kuskil
suure Venemaa peal ringi lippavad, kuigi suurt huvi ma
nende käekäigu vastu ei tunne.
Aga selle Tanja võiks küll üles
otsida, nii et kes temast midagi
teab, andku aga teada.
Küll küllale liiga ei tee, kuid
samas peab tõdema, et olen
leidnud omale lõpuks pruudi,
kes kauboi vastu tõesti hea on.
Ma ei ütle, et siin nüüd mingist
armastusest juttu on, sest eks
ta must tublisti vanem ja paksem ole, aga vähemalt oskab
käituda. Alles andis mulle õlleraha, kui mul puudu jäi.

Petseri sohikaksikud
Sõitsimegi kord Tanja kodulinna Petserisse. Poed olid juba
kinni ja Tanja soovitas mul
miilitsavormis kõrtsi tagaukse
juurde minna. Ehmatasin alguses küll töötajad ära, aga kui
nad aru said, et nõuan ainult

SOODNE RENDIBUSS

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

Meeliergutavad Yin Yoga,
Hot 50, Yoga Tone ja Seljapilates
ootavad Sind YogaMaya stuudios.

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

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

HIINA, NEPAALI JA TAI TOIDUD
Oktoobri lõpuni kõik söögid ja joogid
(peale päevapakkumiste) -10%

TOIT KOJU JA KONTORISSE -

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

ISIC kaardiga menüüst -10%

LISA
OMA ELLU
POSITIIVSUST!

Külasta meid Tartus aadressil Teguri 45 või
uuri lähemalt kodulehelt www.yogamaya.ee

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

Tartu Rendibuss

Söögi kaasa tellimine -10%

 TÖÖRIIDED  KUMMIKUD  LED LAMBID  TÖÖKINDAD  TÖÖJALANÕUD  KODUKAUP

D SI S U

TER M

D

24,99 €

TALVESA

TALV

TALV
TALVES

VO O D R

LVEAA
P
TA

ES

AAPAD

22,99 €

Y
JO

22,99 €

ISE

R

TALVE

PAD SU
NR

14,99

IK U D

12,99 €

AA

29,99 €

KO

IG

A KUM

APAD
NI

29,99 €

MAMMUT sulgkerged EVA materjalist termokummikud,
eemaldatav naturaalne lambavilla vooder
M

GY

22,99 €

SN O

AR
B O DE

OG

PAD D
AA

AD

W

DINO sulgkerged EVA materjalist termokummikud,
eemaldatava voodriga

EA

18,99 €

RI DE

12,99

AD SN
AP

OW

TER M

17,99

D

9,99 €

14,99 €

D

UMM
I

UMM
I

KU

OK

22,99

KU

TER M

29,99

OK

18,99 €

IT U

TER M

TER M

UMM
I

VI L D

OK

TER M

UMMIK

20,99

GA

OK

17,99 €

KU

19,99

UMM
I

D

D

16,99 €

OK

www.um5.ee

KU

UMM
I

KU

OK

www.um5.ee

UD

www.um5.ee
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KINO

ANEKDOODID
Ema viis oma kaks väikest tütart kinno filmi „Tundmatu saar“
vaatama. Reklaamis oli kirjas, et
see on koguperefilm. Kui seanss
algas, pidi ema šoki saama: kaks
hiigelsuurt dinosaurust haarasid
mehel kätest kinni ja rebisid ta
pooleks!
Tüdrukutele ei mõjunud
see stseen üldse šokeerivalt.
Kuueaastane Anni lausus: „Vaata, ema, kui toredad loomad!
Nad jagavad kõik pooleks, nagu
sina oled meid õpetanud!“
***
„Kullake, kus see raha on, mille ma puhkuseks kõrvale panin?“
küsib mees naiselt.
„Oi, ma unustasin sulle öelda,
et ostsin selle raha eest kasuka!“
vastab naine.
Mees helistab reisibüroosse:
„Halloo! Palun vahetage kahene reis Egiptusesse ümber
ühese reisi vastu Lapimaale,
ööbimisega onnis!“
***

SUDOKU

Tänaval kohtuvad kaks meest.
„Küll teil on ilus koer!“ kiidab
üks. „On ta ka tark?“
„Tark on tema kohta veel vähe
öeldud,“ vastab teine. „Kui ma
temaga eile välja läksin, jäin äkki
seisma ja ütlesin talle: „Pontu,
me unustasime midagi!“ Ja mis
te arvate, mida ta tegi?“
„Jooksis koju ja tõi selle ära,
mille te maha unustasite?“
„Ei, istus maha, kratsis kõrvatagust ja mõtles, mis see küll olla
võiks!“
***
Mees jõuab töölt koju hilja
öösel.
„Kus sa olid?“ küsib naine.
„Aitasin ühel välismaalt tulnud
kolleegil hotelliasju ajada.“
„Ajasid korda?“
„Ajasin. Ütles, et paremini, kui
ta oma mees...“
***
Raamatupidaja pannakse pettuse pärast vangi. Ta konginaabriks on suurt kasvu jõhkrailmeli-

ne mees. Raamatupidaja küsib,
mille eest naaber istub.
„Ei maksa rääkidagi,“ vastab
kapp. „Istun siin valgekrae-kuritöö eest.“
„Tore!“ rõõmustab raamatupidaja. „Siis oleme sama kategooria mehed. Mina lekitasin siseinfot, kõrvaldasin raha, petsin
maksuametit. Aga sina?“
„Mina tapsin kolm preestrit
ära!“
***
Villu Tamme tuleb Tallinnas
lennukilt maha ja võtab takso.
Sõidu ajal paneb ta tähele, et
taksojuht teda tahavaatepeeglist piidleb ja mõtlikult kukalt
sügab.
„Ei ole enne punkarit näinud
või?“ küsib Tamme.
„Muidugi olen,“ vastab taksojuht. „Olin ise omal ajal ka paras
pullivend, kord olin isegi ühe papagoiga vahekorras. Ma vaatan
siin peeglist, et ega sa muga sarnane ole...“

CINAMON
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
14.–16.10 kell 18.15, 22.30;
17.–18., 20.10 kell 22.30;
19.10 kell 18.15, 22.15 Blairi
Nõiafilm
14., 17.–18., 20.10 kell 13;
15.–16., 19.10 kell 10.15, 13
Lemmikloomade salajane elu
14.–18.10 kell 14.30, 20;
19.10 kell 14.30, 19.50; 20.10
kell 20 Bridget Jonesi beebi
14.–19.10 kell 21.30 Seitse
vaprat
15., 18., 20.10 kell 12.15;
16.–17., 19.10 kell 10.45, 12.15
Salapärane saar Aldebra
14., 18., 20.10 kell 13.15,
15.30, 16.15; 15.–16.10 kell
10.30, 11.15, 13.15, 14, 15.30,
16.15; 17.10 kell 13.30, 15.30,
16.15; 19.10 kell 10.30, 11.15,
13.15, 14, 15.15 Kured
14., 17.–18., 20.10 kell 11.45,
17.30; 15.–16.10 kell 12,
17.15; 19.10 kell 12, 17.15 Miss
Peregrini kodu ebaharilikele
lastele
14., 17.–18., 20.10 kell 12.30,
14; 15.–16., 19.20 kell 11,
12.30 Kubo ja kaks pillikeelt
14.–18., 20.10 kell 17.15,
19.45, 21.20; 19.10 kell 17.45,
20, 21.30 Tüdruk rongis
14.–18., 20.10 kell 20.15,
22.20; 19.10 kell 16.15, 22.30
Ajugeeniused

RISTSÕNA

Õnn tuleb magades

14.–19.10 kell 17 Teesklejad
14.–18.10 kell 14.45, 19,
22.10; 19.10 kell 14.45, 19,
22.20; 20.10 kell 14.45, 16.30,
22.10 Inferno

15.10 kell 21.30 Blue Dreams

LINNARAAMATUKOGU

EDISON

kuni 15.10 raamatunäitus
Kilde eesti kooliloost

13.10 kell 21.30 The Boswell
Boys (USA)
21.10 kell 21.30 Reinis Young
(Läti)
JAANI KIRIK
14.10 kell 12.15 Keskpäe
vamuusika veerandtund,
esineb Anna Humal (orel)
JAZZ KLUBI
14.10 kell 21 Siiri Sisaski albumi Kuristi kohal esitus
KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU
13.10 kell 17 Kui puud jäävad
raagu...

14.–18., 20.10 kell 15.15,
17.45, 19.30; 19.10 kell 15.30,
17.30, 19.30 Õnn tuleb ma
gades

PAULUSE KIRIK

15.–16.10 kell 13.15, 15.30;
17.–18.10 kell 18.15 Eellinas
tused: Trollid

RISTIISA PUBI

20.10 kell 19 Esilinastus:
Maggie plaan
20.10 kell 21.15 Esilinastus:
Jack Reacher
20.10 kell 18.15 Esilinastus:
Trollid

KONTSERT
BIG BEN PUBI
14.10 kell 21.30 Hea Story

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

Ennustuste tellimine,
ka kirjalikult:
ennustus.ee

16.10 kell 16 Antonio Vivaldi
Gloria

15.10 kell 21.30 Mode

NÄITUSED
ANNELINNA RAAMATUKOGU
kuni 21.10 harrastuskunstnik
Epp Nõgese akrüülmaalide
näitus Maastikud

kuni 15.10 raamatunäitus Tea
dus?...See on lihtne!...
kuni 15.10 näitus Janusz
Korczak – maailma reformija
kuni 15.10 Kerly Ilvese fotonäitus H20
kuni 15.10 MTÜ Noored
Toredate Mõtetega fotoringi
näitus Tuttav / Võõras
kuni 15.10 raamatunäitus vene
kirjaniku Mihhail Bulgakovi
ning luuletaja ja esseisti Ossip
Mandelštami loomingust,
kelle sünnist möödus tänavu
125 aastat
TAMMELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 29.09 Martin Kiisi tikandite näitus Kevadest saab
sügis
kuni 31.10 Nikolai Šarubini
fotonäitus Kihnu motiivid
kuni 20.12 fotonäitus Sügise
ne pööripäev

MUU

KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU

LINNARAAMATUKOGU

kuni 20.10 Greesi & Peeter
Langovitsi fotonäitus 374
minutit Leidenis

18.10 kell 10.30 Muinasju
tuhommik lastele. Kavas on
lugu Vanapagan ja kassid

Neljapäev, 13. oktoober 2016
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Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel.
Meelis Karu, tel 511 5949
Ene Lina, tel 504 8379
742 0240 • www.robinson.ee
Neljapäev, 13. oktoober 2016

REKLAAM

EHITUS

Kontrolli nägemist
ning osta prillid
ühest kohast.
Neid kohti
on Tartus kaks:

Alumiiniumkatuseredelite
valmistamine. Tel 515 9155.
Aukude puurimine post
vundamentidele (palkmaja,
terrass). Tel 509 3454,
www.vahvameeskond.ee
Ehitus, katus, remont, viimist
lus, lammutustööd. Teeme töid
kogu Lõuna-Eestis.
Tel 5858 6953.
Ehitus, remont, siseviimistlus.
Pikaajaline kogemus.
Tel 5622 9840.
Ivari Ehitus OÜ teeb ehitus- ja
remonditöid, katused, fassaa
did ja pisitööd. Tel 5885 5341,
Ivar.
Katuste ehitus ja remont. Töö
kiire ja korralik. Tel 5625 1750,
tomeli.ee

Tel 7 420 240
5887 0888
www.robinson.ee

Kinnisvarateenused aastast 1997

Kinnistu Roiul (piirneb jõega,
detailplaneering, pind 2776,
17 990 €). Katrin, tel 5354 1283,
katrin@aabakv.ee.

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
Maja järve ääres Otepää lähedal
(el-pind 62,9 m², kinnistu 2,49 h,
49 900 €). Katrin, tel 5354 1283,
katrin@aabakv.ee.

Katuste ja puitfassaadide ehitusja remonditööd. Tel 515 7062.

Raekoja pl. 1 • E-R 9-18, L 10-15 • tel 744 1279
Küüni 5b • E-R 10-19, L 10-15 • tel 748 4642

Kõik ehitustööd ühest kohast:
www.innover.ee. Tel 5904 2174.
Miniekskavaatori rent ja
kaevetööd. Tel 511 5786,
www.miniekskavaator.ee.

PVC-akende kampaania

Plaatimistööd eraisikutele. Tel
5830 3488.

7.-18. oktoober

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

Ega tali taeva jää!

-58%

KINNISVARA MÜÜK

2-3-toal korter. Tel 5561 4114.
2-toal korter Tartus või linna
lähedal. Raha kohe.
Tel 5450 6898.

valin
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i
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Garaaž Tartus või lähimas ümbruses. Tel 5811 3422.
2-toal korter Rõngus, Aia 4
(üp 49,5 m², 1/4, heas korras,
keskküte, dušš, boiler, 9900 €).
Kutseline maakler Sirle Uiga,
tel 526 4198, 786 8085,
www.aadlivillakv.ee

Alates 1958

tel. 744 1129
tartu@aknakoda.ee

Täpsem info:

www.aknakoda.ee

Plussid: looduslikult kaunis

käesoleva reklaami koht,
esitamisel ühekordne soodustus -10%
kinnistul suur palkmaja ja 1900
aastal ehitatud paksu maakivimüüriga küün-laut.
Maja kõrval on kaev. Maa piirneb osaliselt Peetri jõega.

kingsepatööd
Palkmaja sarikad
sobivad maakivihoonele,
võtmete
valmistamine
millest saaks uhke ja esindusliku elamu.
infosildid ja -kleebised
pitsatite ja templite valmistamine
patareide vahetus
meeste -ja naiste püksirihmade müük
keemilise puhastuse vastuvõtt

ASUME
Tartu Kaubamaja
0 - korrusel

KINNISVARA OST
1-toal korter. Tel 503 2345.

Viimane aeg akende vahetuseks!

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

Talu Rõngu vald, Koruste küla,
Tullino (krunt 2,7 ha, üp 149,5 m²,
krundil tiik, keskmine seisukord,
lisamaa ostmise võimalus, 65
000 €). Kutseline maakler Peeter
Meus, tel 506 2212, 786 8080,
www.aadlivillakv.ee

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

Keskküttega korter Tartus.
Tel 5681 1160.
Maatükk, krunt või lagunenud
hooned. Tel 5382 4774.
Metsakinnistud (ka läbiraiutud),
põllumaa ja raieõigus. Metsa
kinnistute ost ka koos hoone
tega, hüpoteegiga, looduskait
sealadega ja kaasomandiga. Tel
523 4445.
Soodne 2-toal korter Tartus.
Võib olla kehvas/keskmises
seisus. Tel 5373 3655.
Talumaja, mis võib olla hooldamata ja remonti vajav.
Tel 522 5495.

Müüa “Pärapõrgu” (8.9 ha, maatulundusmaa)

Võrumaa, Mõniste vald
49301:003:0020
Müüa looduskaunis kohas
vana talukoht. Hoonetest
on säilinud suur palkmaja
(renoveeritav) ja 1900
aastal valminud maakivist
seintega (need on hästi
säilinud) küün/laut.
Kaugus Sarust 7km,
Kuutsist 6,5 km.
Krunt piirneb osaliselt jõega,
oma mets ja põlispuud.
Haritav maa 2.4 ha, looduslik rohumaa 3.3 ha, metsamaa 1.4 ha, õuemaa 0.2 ha,
muu maa1.6 ha.

Hind 21 500 €
Kaupo Kupits

Ober-Hausi Kinnisvara AS

0,24 €/m²

Tel 5664 8006, 744 6503
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Kuulutuste keskkond www.tartuekspress.ee/kuulutused on uuendamisel. Seni saab sealt kuulutusi vaadata, mitte sisestada.

Kuulutamiseks saada soov kuulutus@tartuekspress.ee
Kuulutusi võetakse vastu ka Lõunakeskuse ja Eedeni infoletis

ÜÜRILE ANDA
1-2-toal ahiküttega korter
kesklinna lähedal. Tel 5656 7012.

Müüa kuiva küttepuud, kase
halud 40, 50 cm. Koorem 2 rm.
Kojuvedu Tartus tasuta.
Tel 557 0850.

ÜÜRILE VÕTTA

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

PÕLLUNDUS

www.tartuekspress.ee/kuulutused
San-tehn torutööd, elektritööd

Müüa hobusesõnnikut 80 l
kottides hind 4-5 €. Transport
tasuta! Tel 5631 5129.

(boilerid, veemõõtjad, segistid,
wc-potid, ummistused).
Tel 5349 9106.

RIIDED

1-toal korter. Tel 503 2345.

Jõe butiigis laste talvejoped
ja kombed 7-10 €! Naiste uued
tuunikad alates 7 €! Soola 10

2-3-toal korter. Tel 5561 4114.
2-toal korter, soovitavalt Annelinnas. Tel 524 6691.

Odavad rõivad, Kastani 121.
Müügil kindad, joped, laste
mütsid jpm. E-R 10-18, L 10-15.

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

KOOLITUS

SÕIDUKID

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

KÜTE

Müüa soodsalt kaminapuud
võrkkottides. Hind alates 1,60 €/
kott. Transport tasuta!
Tel 5661 1335, Gunnar.

LÕHUTUD KÜTTEPUUD
toores lepp / kask

Pidevalt tasuta ära anda kütteks
kaubaaluseid Reolas.
Tel 5900 6664.

30 cm, 1 ruum = 37 € / 39 €
40 cm, 1 ruum = 34 € / 37 €
50 cm, 1 ruum = 32 € / 35 €

Tel 514 2173

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!

Müüa Opel Astra (1996, väga
heas korras, kere roosteta,
mootor õli ei võta, üv 09/2017,
1000 €). Tel 558 3143.

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

HAUAPIIRDED VAASID PINGID

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

TEENUSED

Pesumaja REA pakub tööd pesu
maja töötajale. Tel 747 7486 või
tulla Sepa 20, Tartu.

Kask 2 €/võrk, okaspuu 1,70 €/
võrk ja kuiv okaspuu 50 cm 35
€/rm. Vedu tasuta. Tel 504 5307.

Pesumaja REA võtab tööle auto
juhi. Tel 747 7486 või tulla Sepa
20, Tartu.

Kuiv kasepind 30, 40, 50 cm.
Vedu, tšekk. Tel 5594 7098.
Kuiv kask, lepp 30, 40, 50 cm.
Tel 557 6177.
Kuivad kütteklotsid ja kami
napuud, puit- ja turbabrikett,
küttegraanulid. Vedu tasuta. Tel
523 8332, 433 3130.
Kuivad küttepuud võrgus 40 l.
Tel 5821 2229.

Vajatakse majahoidjat Veeriku
linnaosas. Vajalik isikliku auto
kasutamise võimalus. Täpsem
info E-R tel 506 4696.
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.
Väikefirma pakub tööd puidu
tööstuse töölisele Reolas. Õpe
kohapeal. Saada CV reolapuit@
mail.ee

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.

MÜÜK

Soodne fekaalivedu.
Tel 5382 8791.
www.mrelaks.eu - erinevad
massaažilauad, massaažitoolid
ja aksessuaarid. Tel 5552 0223.

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

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

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

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

Vaba 54 a Tartu naine tutvub
hooliva, sõbraliku mehega vanuses kuni 59 a. Tel 5889 5036.

OST

Müüa diivanvoodi (kahele,
nahast otsad, korralik, soodsalt).
Tel 503 6561.

Pakume osalise ajaga hommikust tööd puhastusteeninda
jatele Annelinnas. Vajalik on
teostada ka masin- ja survepesu.
Täpsem info tel 5340 4482 või
meiliaadresil aime@sol.ee.

TUTVUS

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

MÖÖBEL

Kanalisatsiooni-, toru- ja elekt
ritööd. Tel 735 3777, 5566 1888.

Kuiv kaseklopp (28-29 cm,
40 l võrk 1,8 €, 60 l 2,3 €).
Tel 5591 5281.

San-tehnilised tööd. Boilerid,
torud, WC-potid, kraanid, vee
mõõturid, veeavariid, ummis
tused. Tel 553 7638.

Tänavakivide paigaldus ja ehi
tustööd. Tel 5688 7492.

PAKUN TÖÖD

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

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

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

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

Kandlemees Sander - laulud
ja kandlemuusika su peole! Tel
504 3202,
simmaiduo@gmail.com.
Kinnisvara puhastus kolast
(majad, korterid, krundid). Tel
521 2642, baltprojekt@gmail.com.
Korstnapühkija Lõuna-Eestis,
ka maal. Ametliku akti vormistamine, redel kaasas.
Tel 5191 6605.

Asjatundlik korstnapühkija.
Korralik töö ja tehtud tööde kohta akt. Helista TahmaToomasele
tel 5347 4363.
Boileri puhastus, paigaldus.
San-tehnilised tööd.
Tel 507 2387.

Korstnapühkija, tähtajad
lühikesed! Võimalik teenindada
tööstushooneid ja korterelamuid, peale tööd ! Tel 5805 0201.

Vedu ja kolimine, utiliseerimi
ne, klaverid, laadijad, hea hind.
Tel 5621 7955,
www.kiiredkolijad.ee
Veo- ja kolimisteenus 24/7. Tel
5340 2060.
Veo- ja kolimisteenus, utilisee
rimine, laadijad. Vedu üle Eesti
parima hinnaga. Tel 553 7638.

Ehitus ja renoveerimine vun
damendist katuseni. Vesi, küte,
kanal paigaldus. Tel 5820 2040.

Plastakende hooldus, remont
ja paigaldus. Tel 5698 1284.
Printerikassettide kiire täitmi
ne! E–R 9–17, Raekoja 13, Tartu.
Tel 744 1100, www.futari.ee
Rakkekaevude kaevamine, pu
hastamine ja remont. Rõngaste
vahetamine. Tel 557 4792.

Maalid, ikoonid, graafika jm.
Muuda kasutuna seisev kunst rahaks! Raha kohe. Tel 5649 5292.
Ostan igasugust vanaraha,
aktsiaid, osatähti, märke, orde
neid jne. Raha kohe!
Tel 5590 6683.
Ostan koolimärke, kõiki tsaarija EW-aegseid märke ning
nõukaaegseid märgikarpe.
Tel 5649 5292.
Plaanid kolida, said päranduseks korteri? Ostame üleliigse
vanakraami/raamatud.
Tel 5649 5292.
Plekist kindlustus-, reklaam- ja
ametiasutuste sildid. EW- ja
nõukaaegsed. Raha kohe! Tel
5649 5292

Korstnate ja korstnapitside
ehitus. Garantii. Tel 5858 1159.
Ohtlike puude raie ja puude
hooldustööd. Tel 5686 6157,
info@nordicarb.ee.

Elektritööd! Tel 513 7844.

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

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

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

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

Uus vann vanasse vanni, garantii 3 a. Lisainfo tel 503 1943,
www.vannvannis.ee.

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

Veotakso. Tel 501 5312.
Väravate valmistamine, pulbervärvitud, tsingitud. Tarne 5 päeva. Autovärav+jalgvärav+postid
(tsink)+lukk - 450 €.
Tel 5682 2557.

TERVIS
Alkholi ja suitsetamise vastane
kodeerimine. Tel 5669 0462,
Margus.

Raamatud, tsaariaegsed mün
did, EW paberrahad, erinevad
kollektsioonid jm vanavara. Tel
5649 5292.

VABA AEG
Meistrite Akadeemia 13.10 kl
19 Tartu Linnamuuseumis (Narva
mnt 23), Andreas Lend (tšello),
Madis Kari (klarnet), Marko Mar
tin (klaver). Kavas Beethoven,
Pärt, Grigorjeva. (5 €, 3 €)

KEEVITUSTEENUS
• malm
• alumiinium
• roostevaba

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

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 (12 € / 3 kuud) telli@tartuekspress.ee
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Riiul ”Light” alates

Arhiivikarp

Tugirist ja tugevad
küljeplaadidtagavad
stabiilsuse

80,- €

19,- €
+ KM

Laminaadist
lükandustega
arhiivikapp alates

+ KM

275,- €
+ KM

Metallist arhiivikapp
alates

220,- €
+ KM

Saadaval uus
kataloog!
PALJU
ÜLLATAVALT
ALO OG
AJ SUU R KAT

™

Riiul Light
alates

€ 80,1
vaata lk.80-8

Arhiivikapp
3
vaata lk.72-7

• Sügis 2016
• 6000 270
• ajtooted.ee

AJ pakub juba 40 aastat parimaid sisustuslahendusi töökohtade kujundamisest kuni montaazini.
Pikaajalised kogemused muudavad meid oma ala asjatundjateks. Meie valikus on üle 15 000
toote kontorisse, kooli, lattu ja tööstusele. Vaata ajtooted.ee

OG
SUUR KATALO

Muudame arhiveerimise lihtsaks

Diivanilaud
vaata lk.205

Hindadele

AJ-01-001.indd

1

aks!

lisandub käibem

600 0 270 •

ajtooted.ee
2016-09-08
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