Tallikatuse parandamine kaa
sava eelarve raames on täpselt
sama teema nagu EASi toetus
presidendi talule.
Evelyn Kaldoja
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Vikerraadio, 15. oktoober

Hea tööotsija!

• ExpressHotYoga • Expr
• Vinyasa Flow • Seljapila
• Füsioteraapia • Ma

Kui oled tööturult eemal olnud 12 kuud või kauem ja hetkel
ei õpi, siis tule osalema TASUTA praktilisel KOOLITUSEL

„Samm tööellu –
minu võimalused ja valikud“

LISA
OMA ELLU
POSITIIVSUST!

kus saad teada rohkem enda võimaluste ja tööturu kohta ning
julgust teha häid valikuid. Koolituse (kokku 135 tundi) osad on:

1. Ettevalmistus tööotsinguks 4. Tööõigus
5. Arvuti tööotsingul
2. Töövestlus
6. Tööklubi
3. Tööelu planeerimine
ja suhted töökohal

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

Võimalus on minna erialasele kursusele ja saada tasuta
karjääri-, psühholoogilist ja võlanõustamist ning osaleda tööpraktikal. Transpordikulud kompenseeritakse,
koolitusel on tasuta toitlustamine ja vajadusel lapsehoid.

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

INFOTUND koolituse kohta 02.11.2016 kell 12!
Asukoht Tartus Lutsu 3, Antoniuse Õu.
Vajalik REGISTREERUMINE enne infotundi:
52 654 88 või ingrid.purje@jmk.ee.
Vaata ka www.jmk.ee

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

TARTU ELUASEMEFOND
sihtasutus

Ajad registreerim

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 €.

Pille Roosmäe
juhatuse liige

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

12.-17.12 PROGRAMMID LASTEAIA- JA
KOOLILASTELE NING ETTEVÕTETELE ettetellimisel
18.12 Vanamõisa Jõulumaa ja Jõuluturg
avatud kõigile 11.00-16.30

sepikoda
jõuluturg

Jõuluetendused

jõulurong
muinasjutujaam
Jõulutall

Programm ja
tegevused
jõululaval

meisterdamise koda

Jõuluvana Jõulukoda

www.vabaõhukeskus.ee
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Mürsikumaffia otsib väljakutseid
Kaunase puiestee vana
inimesi hirmutanud
suurperede võsukesed
tõsteti ühiste jõududega
majast välja. Kuhu suu
navad nad oma toime
kad pilgud aga edasi ja
mis õigus on korteriühis
tul üldse sedasi talitada?

lased ise. “Mida te kitute siin,
mutid, p***i küll?” pöördus
üks neist seeniorite poole. “Kas
sa oled p*** peast?” võttis jutuotsa üle teine.
Üks rosinasilm aga nõudis
ähvarduste saatel reporterilt
videomaterjali kustutamist.
“Muidu tuleb 20 venda siia, algab veresaun. T*ra, et mul tikke kaasas pole, muidu paneks
selle ahvi põlema,” arutles ta.
“Mustlaste kampa tead? Tulevad nugadega,” jätkas kamraad.
Sellest vestlusest sai viimane
piisk vabadusvõitlejate karikasse. “Pärast teie lahkumist
hakkasid nad vastu ühe vanaproua ust jalgadega taguma.
Siis kutsuti lõpuks ka politsei
ja nad said vestelda,” meenutas
Trojanovski.

Kui Tartu Ekspress püstaku
oma kontrolli alla võtnud noormeeste teema tõstatas, ei läinud
majarahva elu sellest sugugi
kergemaks. Vastupidi – mitmed
ausad korteriomanikud tõdesid,
et tegelikkus on kirjeldatust veel
mitu korda hullem.

Tuli otsa
Kuus kuud tagasi jalgratta
alla jäänud pensionär Valentina Lopatina näiteks rõhutas,
et vajab kõvast peavigastusest
paranemiseks rahu ja vaikust,
aga ei saa toimuva tõttu öösel
magadagi. “Nad on ju peast
täiesti segi, ju vist teevad ka
narkootikume. Vähemalt suitsu teevad küll siinsamas akende all, üks pläru käib kamba
peale ringi,” raporteeris ta.
Kokku on kurikuulsas kambas Lopatina vaatlusandmete
põhjal 15 poissi, kes on baasi
rajanud kahe trepikoja suurpere elamistesse. “Kedagi ju päeval kodus ei ole ja saavad rahus
tegutseda,” pakkus ta. “Lapsed
lähevad küll hommikuti kooli,
aga nii kui ema tööle on kadunud, on nad juba majas tagasi.”
Ühise inventari lõhkumisele
ja kõrvulukustavale kisale lisaks kipuvad võimekad noored
aga ühisrinde moodustavaid
eakaid daame nende sõnul
otseselt hirmutama. “Põlema
pandud suitsupaki viskasid
mulle rõdule – hea oli, et kodus olin ja see midagi süüdata
ei suutnud,” sõnas Lopatina.
“Põletavad tikke jah – ükskord

AS Y
LO
SAD

E–R 8–17.30
L 9–14
Ravila 51, Tartu
Tel 534 534 99
5664 3661
744 7719

RAV

ILA

www.sadloy.ee
www.pkp.ee

BETOONI

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.

Risti ei löö

tulin töölt ja tikud olid lukuauku sisse susatud,” sekundeeris
kolleegile Raissa Mänd.

Kardavad kättemaksu
Omamoodi baas on sisse
seatud keldrisse, mida muu
träni kõrval ilmestavad osaliselt varuosadeks lammutatud
lastejalgrattad. “Ju nad need
kusagilt kokku varastavad,”
pakkus Ljubov Frolova. “Roojavad ka siia.”
Poistest vabanemise omale
südameasjaks võtnud korteriühistu juhatuse liige Marek
Trojanovski rääkis, et inimesed ei julge politseile avaldusi
kirjutada, sest kardavad kättemaksu. “Siinkohal kutsukski
majarahvast üles, et kui midagi vähegi näete, kutsuge kohe
politsei ja tuvastage isikud.

Mitte nii, et keegi kambast tegi
ja meie ei tea midagi,” soovitas
ta. “Võiks parkida toonitud
klaasidega auto teisele poole
teed, siis saaks kõik üles võtta.
Aga endal sellist kaamerat pole
ja aega ka pole seal terve päev
passida.”
Üht kõnealust korterit üüriva
suurpere üksikema aga kinnitas, et midagi hullu majas lahti
pole. “Ma käin ju tööle ja miks
siis peakski midagi toimuma?
Mina olen korralik inimene ja
minu lapsed käivad koolis,” kirjeldas ta parasjagu kolme noormeest korterist välja kihutades.
“Eks poisid ikka koridoris jooksevad, aga ma ei tea, mis siin
nüüd kurjasti tehtud on.”
Trepikojas hargnevasse
debatti sekkusid ka maja pahameele alla sattunud peakange-

Tartu käsitöökoda teemal
"Värvi kasutamine ja harmoonia loogika
eesti rahvakunstis"
toimub Tiigi Seltsimajas laupäeval, 22.oktoobril

11.00 loeng
14.30 õpituba,
16.30 kunsti- ja käsitööhuviliste ümarlaud
Osalemine on pääsmevaba.
Info: kultuuriaken.tartu.ee

Järgmisel päeval kokku tulnud ühistu koosolek otsustaski kaks peret majast välja
kihutada. “Aega on oktoobri
lõpuni,” resümeeris Trojanovski. “Kaasasime probleemi lahendamisse ka lastekaitse, kes
lubas nendega kohtuda.”
Kahe probleemse korteri
omanikud tunnistasid, et andsid üldsuse survele alla. “Ühistul on õigus seda nõuda ja eks
ma ise olen ka huvitatud sellest, et nad ära läheksid,” märkis Elari Pung. “Midagi pole
teha: pean majarahvaga ka arvestama,” lisas Sirje Kirtsi.
Pung sõnas samas, et otsest
kahju üürnikud talle tekitanud pole, kui, siis moraalselt
ja vaimselt. “Kõike, mis nende
laste tegevusest kajastub, hõõrutakse ka mulle nina alla,”
ütles ta. “Kahe korteri peale
oli lapsi kokku juba kaheksa ja
seal hakkasid ka sõbrad käima.
Tänapäeva noori teades nad
risti ette millelegi ei löö.”
Pung rõhutas, et peret tuleks

osaliselt ka mõista, sest kergetest oludest nad tulnud pole.
“Lugu selle perega on pikem,
aga neid asju ma ilma nende
nõusolekuta ajakirjandusele ei
räägiks. Võib lihtsalt öelda, et
ulatasin abikäe,” vihjas ta.

Liigne nõiajaht
Kirtsi läks veelgi kaugemale,
väites, et ühistu on tema üürnikele pisut liiga teinud. “Seal on
küll viis last, aga kaks neist on
juba suuremad, kes teisi väga
jälgivad. Kahju küll, sest ega nad
tegelikult nii hullud olegi – ema
on täitsa normaalne,” lausus ta.
“Ühe lapsega tõesti on probleeme, aga tema käib internaatkoolis: esmaspäeva hommikul läheb
ja reede õhtul tuleb.”
Kirtsi sõnul on pereema isegi juba tüdinenud, et kõik maja
tabanud õnnetused tema kaela
aetakse. “Ega ma sada protsenti kindel olla ei saa, keda uskuda, kuid majarahva vastu ma ei
saa,” lisas ta.
Trojanovski hinnangul
peaks tema juhitav ühistu
nüüd hinge tõmmata saama,
ehkki arvatavasti liigub kamp
lihtsalt järgmisesse majja edasi. “Mine tea, äkki jäävad siiagi
käima,” kahtlustas ta.
Rahu pole saabunud ka Lopatina hinge. “Nad on ju tulevased bandiidid, politsei ei tee
sellistega mitte midagi – käivad ainult kohapeal vestlemas,
aga selleks ajaks on poisid juba
jooksu pannud. Medõena töötav tütar just rääkis, kuidas
kümneaastane oli teisele nuga
andnud,” meenutas ta. “Vene
ajal oli kord majas ja pätid vangis – kunagi ei kartnud ma välja jalutama minna. Isegi sõja
ajal polnud nii hull.”
KAUR PAVES

Vaata videot
tartuekspress.ee
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Kes kallutas?
Küsin otse: kas linnavalitsus kinnitab, et kaasava
eelarve hääletustulemused on reaalselt linnakodanike häältel põhinevad
ja esindavad tegelikku olukorda? Tekkis suur kahtlus,
kuna ellu viidavatest ideedest peaksid kasu saama
väga paljud inimesed ehk
teisisõnu objekt või töö
peaks korda minema massidele. Väidetav võiduidee
(tallihoone katusekatte rekonstrueerimine) esindab
konkreetselt vaid ühte väikest objekti ja ei hakka linnapildis kuidagi silma. Selle
elluviimisel saaksid kasu
vaid otseselt objekti majandamise ja kasutamisega
tegelevad inimesed.
Mina pole sellest hoonest
näiteks varem kuulnudki
ja pärast otsimist leidsin ta
asuvat üsna linna servas vähese liikluse ja külastatavusega kohas. Kuna vahe väidetavalt teise koha saanud
ideega on ligi kahekordne,
tundub tegu olevat kallutatud tulemusega.
Siinkohal ma ei väida, et
võiduidee objekt poleks
oluline. Kindlasti on, nagu
paljud teisedki. Siiski, kui
linnavalitsus soovib raha
eraldada konkreetsele objektile, võiks seda teha väljaspool selliseid konkursse.
K. Kuusk

Lilian Lukka
linna kommunikatsioonijuht
Linnavalitsus kinnitab,
et see tulemus on reaalselt linnakodanike häältel
põhinev. Objektist saavad kindlasti kasu paljud
inimesed, eriti need, kes
tegelevad ratsutamisspordiga, sealhulgas ka väga
paljud lapsed. Muu hulgas
tegeletakse seal ka ratsutamisteraapiaga erivajadustega inimestele.
Lisaks on sellest kasu ka
kogu selle linnaosale, kus
tehakse korda üks enam
kui saja aasta vanune ajaloomälestis. Asukohast
rääkides ei julgeks pärast
ERMi avamist ka enam
öelda, et see on vähese
külastatavusega linnaserv.
Allikas: Tartu LV

TARTU

Haakuvaid presidendi
kõnesid 2006-2016

LAUSEGA
Preemiapai linnale
Täiskasvanud õppija nädala
raames kuulutati aasta koolitussõbralikemaks omavalitsuseks Tartu linn.
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Tallinn

Narva

Tartu

14
Pärnu

miljonit eurot seisab rael
septembri lõpu seisuga üleliigset mammonat.

0
Kohtla-Järve

ILVES HOIDIS
Taaralinna pildil
Viimase viipena lahku
nud presidendile võib
tõdeda, et ülikoolilinna
on ta oma sõnavõttudes
ebaproportsionaalselt
suure hoolega meeles
pidanud.
Kümne aasta jooksul rahva ette toodud 484 ülesastumises sai Tartu ära märgitud
68-s, mis jääb küll alla pealinnale, kuid edestab ülejäänud vabariigi piirkondi mäekõrguselt. Tõsi, ajas on huvi
Lõuna-Eesti keskuse vastu
näidanud raugemise märke:
kui esimesel ametiaastal saime kirja 15, siis viimasel kõigest kaks silma.

Pulbitsev rahvuslus
Nii rõhutas Ilves kõigest mõned päevad pärast ametiketi
kaela saamist, 14. oktoobril
2006, kuidas just siinmail pani
noorsoo kasvatamise selts
1906. aastal käima eestikeelse
tütarlaste keskkooli. Kuu aega
hiljem taas Taaralinna väisates aga leidis president põhjust
muretsemiseks, tuues välja,
kuidas ühe stsenaariumi järgi elab peagi Tallinnas ja selle
lähiümbruses pool Eesti elanikkonnast, ülejäänud rahvast
kolm neljandikku on koon-

Plussid: looduslikult kaunis
koht,

dunud Tartu, Pärnu ja Narva
ümbrusesse.
Ei ole rahva isa põlanud ära
ka värvikamaid kujundeid.
“Eesti pole kunagi olnud selline emamaa, kes võõraid lapsi
vägivaldselt oma perre on kiskunud. Küll aga olevat Eestis
olnud millalgi aastatuhandete eest üks suur Emajõgi, mis
Peipsi vee Liivi lahte kandis
ja mille nimi on tänaseni läbi
Tartu – nüüd küll teistpidi –
voolaval jõel,” heietas ta 2007.
aasta emadepäeval.
Ajalukku on põhjust olnud
pilku heita sama aasta oktoobriski. “Kui loeme Mart Laari
uurimust Eesti ärkamisaja
tegevuse ja tegelaste kohta,
siis näeme, et just Tartumaa
paistis silma erilise ärksuse
poolest. Tartumaal omakorda
pulbitses rahvuslik elu kõige
ärksamalt Tartu linnas ja Otepää kihelkonnas,” seletas Ilves
gümnasistidele.
Samas kipub Dorpat esile
kerkima hoopis tõredamas
kontekstis. Puudulik ajalookäsitlus on ekspresidendi hinnangul viinud olukorrani, kus
“erinevate inimeste subjektiivseid, ehk ka politiseeritud või
omakasupüüdlikke meenutusi, et kes oli kus ja tegi mida
Tartus 20 aastat tagasi, haka-
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Jäigi suhtlemata
11. oktoobril teatas 26-aastane mees politseile, et ostis
internetiportaali vahendusel
endale Samsungi nutitelefoni, mille eest kandis müüja
kontole 253 eurot, kuid ostetud kaup temani ei jõudnudki.

uudishimulikke ja meisterdamishuvilisi lapsi muuseumisse külla astronoomiateemalisele huvipäevale ja
Egiptuse-teemalisse kunstiakadeemiasse.

Hubane vari
Linnamuuseumi 61. sünnipäeva puhul ootab asutus
teisipäeval kell 18.15 kõiki
jaheda sügise eest varju 19.
sajandi Tartu linnakodaniku muuseumi, kus hubases
õhkkonnas esineb kitarrimängija Priit Peterson.

Bussihankega
uuele ringile

takse kasutama päevapoliitikas ja võimuvõitluses”.

Türklasi meelitades
Mõistagi kuulub riigipea pidevasse retoorikasse arutlus,
mitmel sõidurajal peab pealinnast vaimulinna vurada saama. “Tallinna-Tartu maanteed
saab neljarealiseks ehitada ikkagi reaalse rahaga, mitte aga
võrreldava ostupariteedi toel,”
mõtiskles ta 2008. aastal enne
suure majanduskriisi vallandumist. “Järelikult oleks meist
ka ausam oma hetkeseisu
mõõtmisel võtta aluseks need
kroonid ja eurod, mida Eesti
majandus igal aastal genereerib.”
Ning muidugi ei jäänud Avatud Eesti eestkõnelejaks saanud Ilves võlgu ausat kriitikat.
“Kui te olete nutikas tarkvaraarendaja Indiast, Pakistanist
või Türgist, siis kuhu te tööle
läheksite, kui valida oleks Tartu ja Bostoni vahel? Ilm on neis
kahes paigas enam-vähem
võrdselt masendav, palk võib
olla konkurentsivõimeline,
vähemalt selliste ettevõtete
puhul nagu Skype,” märkis
ta. “Siin peitub innovatsiooni
edendamisega kaasnev laiem
ja olulisem ülesanne.”
KAUR PAVES

Volikogu andis linnavalitsusele loa korraldada riigihange, et leida linnaliinidele vedaja kümneks aastaks alates
2019. aasta juulist, mil Sebe
vahepeal kaheks aastaks pikendatud volitused lõppevad.

Tark lepe
Linnapea Urmas Klaas, rektor Volli Kalm ja Telia Eesti
juht Dan Strömberg allkirjastavad täna kell 15.30 koostöömemorandumi Tartu kui
targa linna arendamisest.

Egiptuse akadeemia
Sügisesel koolivaheajal, 25.
oktoobril ootavad tähetorn
ja ülikooli kunstimuuseum

SÄHVATUS

Segadus keppidega
Suusakeppide saagimisega
tasub veel oodata, sest Tartu
maratoni korraldajad esitasid
rahvusvahelisele alaliidule
ametliku päringu, kuivõrd
hakatakse rahvaüritustel järgima värsket, 83% suusataja
enda pikkusest seatavat keppide pikkuse määra.

Veel üks lava
Teater Polygon avas endise
trükimuuseumi ruumides
(Kastani 38) 150 kohaga uue
teatrisaali.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

SÜDAMLIK ŽEST VÕI ANDEKSPALUMINE: kurjad
keeled kahtlustavad paraku ka joobnud oste kohalikust bensiinijaamast.  FACEBOOK / MÄRGATUD24 TARTUS

HÄÄ HIND! Müüa “Pärapõrgu” (8.9 ha, maatulundusmaa)

kinnistul suur palkmaja ja 1900
aastal ehitatud paksu maakivimüüriga küün-laut.
Maja kõrval on kaev. Maa piirneb osaliselt Peetri jõega.
Palkmaja sarikad sobivad maakivihoonele,
millest saaks uhke ja esindusliku elamu.

56 488 967
www.vedamine.eu
andrus@vedamine.eu

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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Palametsa
pajatused

395.

Uue lava õnnistas sisse igihaljas “Carmen”. 

ARE TRALLA

BALTIKUMI TIPPLAVA
teeb reisimise raskeks
Kapitaalremondist taas
tuv Vanemuise suur maja
tõotab elektroonika abil
näitlejad seninägematu
tesse positsioonidesse
lennutada.
Lavatehnika remont jätkub
küll ka veel järgmisel aastal,
ent oktoobrist saab suures majas juba etendusi mängida, mis
annab võimaluse teha esimesi
vahekokkuvõtteid. “Vahetati
kõik, mis jääb põrandast ülespoole: lammutati välja töörõdud, stanged, trossid, mootorid kuni nöörpööninguni välja,
nii et tekkis 26 meetrit tühja
kasti,” resümeeris direktor
Toomas Peterson. “Seinad on
värvitud, pahteldatud, taastatud – nendele ei saanud ju 50
aastat peaaegu ligi.”

Ka koolivägivalla ilmin
guid esines. Tõsi – üks
nes verbaalsel kujul. Asju
pandi paika tudengitele
omase aasimisega.

Korvpalli eeskujul
Nagu ehitustöödel ikka,
leidus äpardusi ja neist tulenevaid hilinemisi ridamisi.
“Loomulikult seinad ei olnud
paralleelsed, mitte päris täpselt seal, kus joonise järgi pidanuks olema. Sentimeeter
siia-sinna oli viiekümnendatel
tühiasi, aga et täna lavatsenter
paika saada, tuli kõik mõõdistused korduvalt üle käia,” tõi
direktor näite.
Üllatuseks sai seegi, et vanaraua maht osutus kolm korda

suuremaks, mis tähendab, et
juba lammutusfaas kestis kolme nädala asemel viis. “Samas,
eks siis need tööd arvutati ka
läbi: kui ühest otsast lammutamine veel kestis, siis teises
otsas keegi juba ehitas,” lisas
Peterson.
Uuendusena lisandub lavale lift, et artist või lavameister
saaks väga kiiresti ühelt korruselt teisele. “Kuna tuletõrjetorustik asub sellise koha
peal, kuhu olid planeeritud
külgrõdude kinnitused, siis
tuli ümber tõsta nii kinnitus
kui tuletõrjetorustik ja sellest
tulenevalt osutus, et rõdu tugevdus pole enam päris see,
mis ta olema peab,” ei pääsenud siingi puhtalt. “Nii et lifti
ehitatakse etenduste kõrvalt.
Tööd see ei sega, kuna enne
jooksid kõik väledad inimesed mööda treppi, siis saavad
nad sellega praegu ka hakkama.”
Uus spetsiaalne balletipõrand peaks aga korvpalliväljaku kombel tantsijatega kaasa
vedrutama. “Kui seda paigaldati, selgus, et rattad, mis seda
veeretama peavad, on tehtud
liiga nõrgad. Esimese paigaldusega läksid kõik kinnitused
lihtsalt aia taha,” märkis Peterson.
Laiemas plaanis hakkab
lavatehnikute elavjõudu suu-

resti asendama elektroonika.
“Kui vanasti oli mingil pöördel kindel tempo, siis mehed
kõrvalt pidid seda lihtsalt jälgima – täna saab selle lihtsalt
muusikasse sünkroniseerida.
Vanadel lavastustel me kõiki lahendusi muidugi uuesti
programmeerima ei hakka,
aga uute puhul on see võimalik hästi täpseks viia,” rääkis
direktor.

Poppins autosse
Värskem tehnika võimaldab
ka võimsamaid lendamisefekte. “Varem kinnitati inimene
stange külge, see liikus ainult
üles ja kõik. Nüüd saab ta
ühendada ükskõik millisesse
ruumipunkti: nii sai näiteks
õhus pöörleva Mary Poppinsi
ühe hetkega pöördlaval liikuvasse autosse sisse.”
Kui aga aasta pärast ka põrand valmis saab, hakkab kõigi oma efektide kordamine
ringreisidel juba väga keeruliseks muutuma. “Sünkroniseerimist teistes teatrites sellise
täpsusega teha võimalik pole.
Siis peab keegi ikka käsitsi
nööri tõmbama lootuses, et
ehk kõik klapib,” lausus Peterson. “Tuleb ka etendusi, mille
puhul ütleme kohe välja, et
ei reisi kuhugi, tulge vaadake
Tartus.”
KAUR PAVES

KEEVITUSTEENUS
• malm
• alumiinium
• roostevaba

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

Tartu Rendibuss

siaran
a
A sto
re

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

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

HIINA, NEPAALI JA TAI TOIDUD
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%

Söögi kaasa tellimine -10%

ARMASTUS
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Uuno Kivilinnast

Minister ei tunne VANGI VALU
Kuulsin raadiost, et mi
nisteerium keelab järg
mise aasta oktoobrist
kinnimajades suitsetami
se ära.

Naabrite salajase jälitustegevuse käigus tehtud foto tõestab, et Uuno naudib õrnema soo tähelepanu ka kõrges eas.

IRINA ANDREJEVA

Nii lolli mõtet pole ammu
kuulnud, olen siiani väga vihane. Mida muud neil vangidel siis päevast päeva teha on?
Loomulikult ei saa kambris
kimuda, kuid saaks ju ehitada
suitsuruumid nagu kõrtsides.
Ise olen 48 aastat tõmmanud
ja tean väga hästi, mis tunne
on ilma jääda – hulluks võib
minna.

Väärikas klann
Mugav pole kinnipeetava elu
nagunii, aga selline piinamine läheb ikka liiale. Lasku siis
juba pigem kohe maha, milleks
inimõigusi rikkuda? Aastasadu on vanglas suitsetatud, mis
nüüd lahti läks? Endise valvurina tean hästi, et ega vangid
üldjuhul nii halvad inimesed
olegi. Vahel lihtsalt purjus
peaga juhtub ühte ja teist ning
hommikul ei pruugi mäletadagi.
Teema puudutab mind sügavalt, sest kuigi ma seni olen
osavalt pääsenud, ei saa sugugi
välistada, et isegi veel kõrges
eas Rootsi kardinate taha satun. Kogu mu suguvõsa on ju
kriminaale triiki täis. Kadunud isake Kalle Pungar istus 12
aastat vägistamise eest, onu,
kes vägivalla ähvardusel endast rääkida ei luba, aga viljeles
peksmiskunsti. Tegelikult olid
mõlemad tublid, hakkajad mehed, lihtsalt aeg oli selline.
Oleks ju kurb, kui seadu-

sesilm poepingilt vastleitud
armastuse jõhkralt lahutaks.
Uus pruut on minu vastu tõesti lahkem, kui keegi aastaid on
olnud, kuigi kodust küsiti õelalt, mis parm see pingi peal su
kätt silitab. Eks isik, kelle nime
ma kohtu ähvardusel mainida
ei tohi, on lihtsalt kade: on ta
ju varemgi põrutanud, et kes
minusugust ikka tahab. Aga
näe, tahab! Ausalt öeldes olen
lausa üllatunud, et nii ruttu
voodisse jõudsime.

Pruut lärmab
Palun samas ajakirjandusel
uudishimu talitseda ja meie

privaatsust austada. Olen
küll avaliku elu tegelane, ent
prouaga kehtib kokkulepe, et
tema nime, vanust ega muid
detaile ma välja ei ütle. Hoopis teised reeglid hakkavad
muidugi kehtima siis, kui tülli
lähme.
Suureks probleemiks on küll
vaba armupesa puudumine.
Vanemad fännid teavad, et ma
üksi ei ela, ja ka temakesel on
pidevalt lapselaps kodus. Nii
sai viimati külastatud soodsat
Loomingu hostelit, mille kohta võin öelda vaid nii palju, et
sai nii voodis kui voodi taga.
Ülearu tihti ei saa kojamehe-

palga eest selliseid visiite mõistagi ette võtta.

Kibe rüübe
Ei saa just öelda, et daam
nüüd teab mis tasemel oleks,
kuid olgem ausad: mis taset
mul enam endalgi... Asjad saame igatahes ilusti aetud. Ainsa miinusena võib välja tuua
proua meeletu norskamise, mis
kauboi õrna und segama kipub.
Nii olen sunnitud mõned ööd
nädalas ikkagi kodus magama,
et välja puhata. Viimane kord
virutasin talle juba lärmi vaigistamiseks vastu selga, mispeale
puhkes esimene vastasseis.

Pean vabandust paluma
kodumaise tanklaketi Olerex ees, mille turundusjuhi
ma kogemata kaks korda telefonitsi läbi sõimasin. Tuleb välja, et minu armsale
sinimustvalgele jalgrattale
mängis vigase kompressoriga
vingerpussi hoopis Kivilinna
Premium 7, mitte hoopis kaugemal paiknev Jaama Olerex.
Neid pagana bensiinijaamu
on ka nii palju tekkinud, et
pole ime, et ma neil vahet teha
ei suuda. Vene ajal sellist jama
polnud.
Küll aga on kriitika kamaluga ära teeninud naabrimees,

1500€ kuni 4000€

kes mult keldriboksist jälle
kaks mitte just kõige odavamat
õlut pihta pani. Otseselt näpuga näidata ei saa, kuid süüdlases mul kahtlust pole – ega seal
keldris keegi teine väga käia ei
julgegi, sest olen selle täielikult
hõivanud. Sellele koletisele on
järgmiseks korraks kättemaks
juba välja mõeldud: kusen pudeli täis, panen korgi peale ja
head libistamist siis talle.
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Korterid, majad, majaosad
Tartus ja maakonnas.
Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel.
Neljapäev,
oktoober 2016
Meelis
Karu, tel 20.
511 5949
Ene Lina, tel 504 8379
742 0240 • www.robinson.ee

VABA AEG

KINO

EHITUS

KINNISVARA OST

KÜTE

CINAMON
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
21., 23.–27.10 kell 10.30,
12.10; 22.10 kell 12.10 Lemmikloomade salajane elu

Alumiiniumkatuseredelite
valmistamine. Tel 515 9155.

21.–23., 27.10 kell 13.30, 20;
24.–25.10 kell 20; 26.10 kell
13.30 Bridget Jonesi beebi

Ehitus, katus, remont, viimistlus, lammutustööd. Teeme töid
kogu Lõuna-Eestis.
Tel 5858 6953.

21.10 kell 10.20, 14.40; 22.–
25., 27.10 kell 10.15, 14.40;
26.10 kell 14.40 Kured

Ehitus, remont, siseviimistlus.
Pikaajaline kogemus.
Tel 5622 9840.

Trollid

Ivari Ehitus OÜ teeb ehitus- ja
remonditöid, katused, fassaadid ja pisitööd. Tel 5885 5341,
Ivar.

21.10 kell 11 Kapten Fantastiline
21.–23., 26.–27.10 kell 16.45;
24.–25.10 kell 13.20 Miss
Peregrini kodu ebaharilikele
lastele

Katuste ehitus ja remont. Töö
kiire ja korralik. Tel 5625 1750,
tomeli.ee

21.–23., 26.–27.10 kell 11.30;
24.–25.10 kell 11.15 Kubo ja
kaks pillikeelt

Katuste ja puitfassaadide ehitusja remonditööd. Tel 515 7062.

Kinnisvarateenused aastast 1997

1-toal korter. Tel 503 2345.
2-3-toal korter. Tel 5561 4114.
2-toal korter Tartus või linna
lähedal. Raha kohe.
Tel 5450 6898.

Korterid, majad, majaosad

Ahiküttega
Tartuskorter.
ja maakonnas.
Tel 5351 Aitame
7298. kinnisvara

müümisel
ja lähimas
üürimisel.
Garaaž
Tartus või
ümbKaiTel
Persidski,
tel 5190 3394
ruses.
5811 3422.
Gert Suik, tel 515 3773

22.30; 27.10 kell 22.30 Ouija:
kurjuse läte

21.–23., 25.10 kell 21.45;
24.10 kell 22.10; 27.10 kell
16.30 Ajugeeniused

24.10 kell 16.30 Erilinastus:
Harry Potter ja surmavägised
osa 1

21.–23.10 kell 14.20, 19.15,
22; 24.10 kell 14.10, 19.45, 22;
25.10 kell 14.10, 22; 26.10 kell
14.20, 19.15, 22.40; 27.10 kell
14.20, 19.15 Inferno

25.10 kell 16.30 Erilinastus:
Harry Potter ja surmavägised
osa 2
26.10 kell 20 Naisteõhtu:
Valgus kahe ookeani vahel

21.–27.10 kell 18.30, 20.20
Õnn tuleb magades

27.10 kell 19 Doktor Strange
27.10 kell 21.15 Esilinastus:
Audiitor

21.10 kell 10.15, 12.30, 13.50,
15, 17.15; 22.10 kell 11.45,
13.50, 15, 17.15; 23.–26.10 kell
10.45, 11.45, 12.50, 13.50, 15,
17.15; 27.10 kell 10.30, 11.45,
12.40, 13.50, 14.45, 16.50
Trollid

27.10 kell 21.30 Esilinastus:
Doktor Strange

KONTSERT

21.–27.10 kell 15.45, 18 Maggie plaan
21.–23., 25.10 kell 16, 19.30,
22.15; 24.10 kell 16, 19.30,
22.20; 26.10 kell 16, 20.10,
22.15; 27.10 kell 16, 18.50,
22.15 Jack Reacher: Ära iial
mine tagasi

21.10 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund,
esineb organist Vroni Bamert
(Šveits)

Miniekskavaatori rent ja
kaevetööd. Tel 511 5786,
www.miniekskavaator.ee.

21.10 kell 19 Eesti filharmoonia kammerkoor ja Elblagi
kammerorkester
RISTIISA PUBI

21.10 kell 21.30 Reinis Young
(Läti)

ANNELINNA RAAMATUKOGU

27.10 kell 21.30 Robert Johnson (USA)

kuni 21.10 harrastuskunstnik
Epp Nõgese akrüülmaalide
näitus Maastikud

26. oktoobril kell 17 saalis. Kirjanikepaar Helga ja Enn Nõu
esitleb raamatuid: Enn Nõu „Saaremaa eleegia“ (2015)
ja Helga Nõu „Nartsiss, meesteõgija“ (2016).

27. oktoobril kell 17.30.
Annelinna raamatukogus
Külas publitsist ja ajakirjanik
Marko Kaldur, raamatu “4x4
ekspeditsioonid Siberisse ja
Kaukaasiasse” autor

28. oktoobril kell 18 saalis. Kirjandusõhtu: külas Paavo Matsin, vestluskaaslaseks
Kaspar Jassa. Paavo Matsin on Euroopa Liidu kirjandusauhinna laureaat, tema
„Gogoli disko“ valis Kultuurkapital 2015. a. parimaks proosateoseks.

4. novembril kell 18.00 Tammelinna
raamatukogus. Külas maailmarändur
Maarika Traat, kes räägib Camino de Santiago
palverännu teest ning jagab isiklikke kogemusi
ja nõuandeid sellele rännakule minemiseks.
Aadress: Kompanii 3/5, info tel 736 1374

KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU
kuni 20.10 Greesi & Peeter
Langovitsi fotonäitus 374
minutit Leidenis
LINNARAAMATUKOGU
kuni 15.11 Merekultuuriaastale
pühendatud raamatunäitus
Mereäärne maa
kuni 15.11 Tatjana Kutsjuba
digigraafika näitus Pillide
müsteerium
kuni 12.11 Remi Fady Assi-Punaku fotonäitus Üle piiri
kuni 15.11 raamatunäitus Eesti
kauneimad raamatud 2015
TAMMELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 31.10 Nikolai Šarubini
fotonäitus Kihnu motiivid
kuni 20.12 fotonäitus Sügisene pööripäev

MUU
LINNARAAMATUKOGU
20.10 kell 18 Vestlusõhtu,
külas on Hedvig Hanson ja
Justin Petrone

Soodne 2-toal korter Tartus.
Võib olla kehvas/keskmises
seisus. Tel 5373 3655.
Talumaja, mis võib olla hooldamata ja remonti vajav.
Tel 522 5495.

ÜÜRILE ANDA

Tuba 3-toal korterist otse omanikult Raadi linnaosas.
Tel 5392 2535.

20.10 kell 20 Oktoobriswing

NÄITUSED

Metsakinnistud (ka läbiraiutud),
põllumaa ja raieõigus. Metsakinnistute ost ka koos hoonetega, hüpoteegiga, looduskaitsealadega ja kaasomandiga. Tel
523 4445.

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

ROCK & ROLL

21.10 kell 19 Porgy & Bess in
Jazz

21. oktoobril 19 saalis. Sulbi külateatri etendus
„Peedilehe-Liisa“. Komöödia maailmakuulsa muusikali „Minu veetlev
leedi“ ainetel (55 min). Lavastaja Airika Saamo.

KINNISVARA MÜÜK

27.10 kell 21.30 Vildist Kübar

21.10 kell 22 Liis Lemsalu &
Band

20. oktoobril kell 18 saalis. Vestlusõhtu: külas Hedvig Hanson
ja Justin Petrone, raamatute „Kirju mandrilt“ ja „Kirju Eestist“
autorid (Petrone Print). Koos tehakse ka muusikat.

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

20.10 kell 21.30 Randaal

ATHENA KESKUS

RAAMATUKOGUPÄEVAD 20. – 30. OKTOOBER 2016
TARTU LINNARAAMATUKOGU KAVA

27. oktoobril kell 16 kohvikuruumis
I korrusel. Kirjanduskohvik: vaatluse all
on angola-portugali kirjaniku José Eduardo
Agualusa raamat „Minevike müüja“.
Külas teose tõlkija Leenu Nigu.

JAANI KIRIK

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

VANEMUISE
KONTSERDIMAJA

EDISON

21.–23., 26.10 kell 16.30,
22.30; 24.–25.10 kell 16.45,

29.10 kell 21.30 The Boswell
Boys (USA)

Tuba eramaja teisel korrusel
uues Ihastes. Tel 5561 6166.
Suvilakrunt Kambja vald, Pangodi küla, Käpa AÜ (krunt 1034
m², Tartust u 20 km, Pangodi järv
u 600 m, krundil suvila vundament ja puidust abihoone, 7900
€). Kutseline maakler Peeter
Meus, tel 506 2212, 780 8680,
www.aadlivillakv.ee.
Ärimaa Lõunakeskuse lähedal
(5700 m²) ja kinnistu 4,6 ha (ärija elamumaa). Tel 5554 0831.

LÕHUTUD KÜTTEPUUD
toores lepp / kask
30 cm, 1 ruum = 37 € / 39 €
40 cm, 1 ruum = 34 € / 37 €
50 cm, 1 ruum = 32 € / 35 €

Tel 514 2173

Keskküttega
korter Tartus. Tel
742 0240 • www.robinson.ee
5681 1160.
Maatükk, krunt või lagunenud
hooned. Tel 5382 4774.

21.–26.10 kell 12.20, 19, 21.15;
27.10 kell 12.20, 21.45 Tüdruk
rongis

JÄRELÜRITUSED
3. novembril kell 18 saalis.
Vestlusõhtu: külas on Janek Somelar,
raamatu „Minu Afganistan.
Jumalale lähemal“ autor.
Koostöös kirjastusega Petrone Print.

Tel 7 420 240
504 1390
www.robinson.ee

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

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

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!
Ahju- ja katlapuud (kuiv, 50 cm,
lepp, haab, kask). Min kogus 3
rm. Vedu tasuta. Tel 5301 1161.
Kask 2 €/võrk, okaspuu 1,70 €/
võrk ja kuiv okaspuu 50 cm 35
€/rm. Vedu tasuta. Tel 504 5307.
Kuiv kaminapuu (kask, lepp, 30
cm, 40 l võrk 2 €). Tel 557 6177.
Kuiv kaseklopp (28-29 cm,
40 l võrk 1,8 €, 60 l 2,3 €).
Tel 5591 5281.
Kuiv kasepind 30, 40, 50 cm.
Vedu, tšekk. Tel 5594 7098.
Kuiv kask, lepp 30, 40, 50 cm.
Tel 557 6177.
Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puit- ja turbabrikett,
küttegraanulid. Vedu tasuta. Tel
523 8332, 433 3130.
Kuivad küttepuud võrgus 40 l.
Tel 5821 2229.
Küttepuud (lepp, kask) Vedu
tasuta. Tel 5683 3404.
Küttepuud. Kuivad halupuud
Välgis. Kask 30 €, segapuud
28 €, ostja vedu. Tel 5344 0850.
Müüa kuiva küttepuud, kasehalud 40, 50 cm. Koorem 2 rm.
Kojuvedu Tartus tasuta.
Tel 557 0850.
Pidevalt tasuta ära anda kütteks
kaubaaluseid Reolas.
Tel 5900 6664.

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.

REKLAAM
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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

MÖÖBEL
Võtame mööblit komisjonimüüki. Puiestee 114, E-R
9.30–17, L 10–15.

PAKUN TÖÖD

Müüa Nissan Almera 1998 diisel
2,0. Tel 5661 6450.
Müüa Opel Astra (1996, väga
heas korras, kere roosteta, mootor õli ei võta, üv 09/2017, 1000
€). Tel 558 3143.
Müüa Peugeot Partner (2000
a, 1,9 diisel, sõidukorras, üv ja
kindlustus puuduvad).
Tel 5363 1196.

TEENUSED

Teeni lisaraha enda koduhoovis
oleva vaba ruumiga. Pakkumine sobib koduste eluviisidega
inimesele ning hõlmab auto
järelhaagiste hoiustamist ja
nende välja rentimist.
Tel 5698 5107.
Väikefirma pakub tööd puidutööstuse töölisele Reolas. Õpe
kohapeal. Saada CV reolapuit@
mail.ee

Ehitus- ja viimistlustööd (era
isik, KÜ, bürood jm). Töö kiire ja
kvaliteetne! Hinnad soodsad! Tel
510 0645.
E T K N R 10.00 - 18.00 Telefon: 765 4202
Aadress: Ringtee 1, TARTU

HAUAPIIRDED VAASID PINGID

PÕLLUNDUS

IT-abi: fotode optimeerimine ja
RAW konvertimine (jpg), VHS
digitaliseerimine.
Tel 5808 4419.
Kanalisatsiooni-, toru- ja elektritööd. Tel 735 3777, 5566 1888.
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.
Korstnapühkija, tähtajad
lühikesed! Võimalik teenindada
tööstushooneid ja korterelamuid, peale tööd ! Tel 5805 0201.
Korstnate ehitus ja renoveerimine, vajalikud plekitööd. Tel
5625 1750, www.tomeli.ee
Korstnate ja korstnapitside
ehitus. Garantii. Tel 5858 1159.

Asjatundlik korstnapühkija.
Korralik töö ja tehtud tööde kohta akt. Helista TahmaToomasele
tel 5347 4363.

BUSSI RENT alates 50€ päev

Maalriexpert OÜ aitab Teil oma
ruumidele uut ilmet anda. Pahteldame, värvime ja tapetseerime. Teeme ka väiksemahulisi
töid! Tehtud töödele garantii 2 a.
Reelika, tel 5599 0086,
maalriexpert@gmail.com

Maalid, ikoonid, graafika jm.
Muuda kasutuna seisev kunst rahaks! Raha kohe. Tel 5649 5292.
Ostan igasugust vanaraha,
aktsiaid, osatähti, märke, ordeneid 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
Raamatud, tsaariaegsed mündid, EW paberrahad, erinevad
kollektsioonid jm vanavara. Tel
5649 5292.

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

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

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

SÕIDUKID

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

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

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

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

Müüa Moskvitš 2140 (sõidukorras, tagavaraosadega). Järgmine
ülevaatus aug 2017. Kindlustus
aasta lõpuni. Näha saab Annelinnas AAKO parklas.
Tel 5362 6340.

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

Fekaalivedu, survepesu,
ummistuste likvideerimine.
Tel 558 8811, www.fekto.ee.

Akende pesu, muru niitmine,
võsa trimmerdamine ja muud
kodused hooldustööd.
Tel 5872 5458.

Veo- ja kolimisteenus 24/7. Tel
5340 2060.

Plastakende hooldus, remont
ja paigaldus. Tel 5698 1284.

Eramajade projekteerimine.
Aare Heinmets F&F, tel 502 9739,
smallhouseprojcts@gmail.com.

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

Jõe butiigis suur valik naiste
jopesid nr 36-40, hinnad 9.9014.90! Soola 10 (avaturg)

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

Plaatimistööd Tartus ja lähipiirkonnas. Tel 5830 3488.

Elektritööd! Tel 513 7844.

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

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

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

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

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

RIIDED

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

Boileri puhastus, paigaldus.
San-tehnilised tööd.
Tel 507 2387.

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

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

Tallinna vanalinnas asuv eksklusiivne härrasmeeste klubi
Casanova pakub tööd striptiisitantsijatele. Algajatele väljaõpe
klubis eratreeneri käe all klubi
kulul. Tantsijatelt ootame vanust
al 18 eluaastast ja inglise k oskust
suhtlustasandil. Pakume paindlikku töögraafikut, meeldivat
ja kokkuhoidvat kollektiivi, abi
esinemiskostüümide muretsemisel ning meeltmööda teenistust! CV fotoga saata: info@
casanovaclub.ee.

www.tartuekspress.ee/kuulutused

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

Otsin soome keele tõlki Tartus.
Tel 511 0681.

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

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

Veneaegne fototehnika ja
vanad fotod. Tel 5872 5458.

TERVIS

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

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

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

Hambaproteeside-alane tasuta
konsultatsioon Kesklinna Hambaravis. Vajalik eelregistreerimine tel 744 2122

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

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

Soodne fekaalivedu.
Tel 5382 8791.

TUTVUS

Tasuta vanaraua ja metallist
esemete äravedu. Võib ka muud
pakkuda. Tel 5872 7717.

60 a töötav mees, ei suitseta,
otsib oma ellu 50–60 a mõistva
ellusuhtumisega naist. Sobivusel kooselu. Tel 5610 4353.

Tänavakivide paigaldus ja ehitustööd. Tel 5688 7492.

OST

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

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

Veneaegsed erinevad ehted:
sõled, prossid, sõrmused,
käevõrud, käekellad jne.
Huvitavad ka vanad raamatud,
mööbel, nõud, kujukesed,
moeajakirjad, seinapildid ja
palju muud! Teen hea pakkumise
ja aus asjaajamine. Tel 5639 7329,
Liina

VABA AEG
Kandlemees Sander - laulud ja
kandlemuusika su peole!
Tel 504 3202,
simmaiduo@gmail.com.
Tantsuõhtu ansambliga Privil.
Peetri 26a, Tartu. Reedel, 21.10 kl
20. Tel 511 4081.

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

Ennustuste tellimine,
ka kirjalikult:
ennustus.ee

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

385 0075

Soovid vabaneda suitsetamisest kiirelt ja ohutult?

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

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

Pakume abi laserteraapiaga.
Info ja registreerimine 56 47 22 91
Targa Tervise Pesa,
Riia 24, Tartu www.targatervis.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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TALVEL VÕIMALUS! KIIRELT
SOE KUI
KÄTTE!
SAUNAS
VIIMANE AKNAD

Telli nüüd aknad
Koduaknast ja VÕID VÕITA

EHTSA PALKSAUNA!

Talve tulek ja
loosimise lõpp
pole enam
kaugel – OLE
KIIRE!

Lühike ooteaeg =
soojad toad enne
külma saabumist

ASUME:
TARTU:
Vaksali 17a
tel 743 0388
tartu@koduaken.ee

KINDEL
KVALITEET
Tulge ja veenduge
meie meistrite töö
kvaliteedis!

EDASIMÜÜJA:
VÕRU:
Westermont OÜ
www.koduaken.ee

