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BUSSI RENT alates 50€ päev

Citroen Jumper (2014) • 9 kohta • püsikiirushoidja

Tiibeti, tandoori ahju ja in
dia restoran
Kuu lõpuni
kõik tandoori ahju toidud

kuni -30%

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

-20%

Tel 740 1606, 5668 3044, kam296@hotmail.com

restoranhimaalajajutud

Puitmaterjal Annikorus

diisel, 110 kW, raadio-CD, USB,
AUX, konditsioneer, istmed reguleeritavad, kõrge, mahukas

himaalajajutud.ee

http://balticloghouses.ee • info@balticloghouses.ee • Tel 5681 6905

Pakume maitsvaid samosasid, erinevaid
naanleibasid, India-pärast tandoori ahjus
küpsetatud kebaabi ja palju muud head.

Tel 5664 1191
Tuleb hakata separatistideks ja
üritada luua Ugandi vabariiki või
Tartu linnriiki, kui Tallinn Tartut
edasi ignoreerib.
Jaan Kaplinski

Neljapäev, 17. november 2016 • nr 40 (405) • Tiraaž 20 400 • www.tartuekspress.ee

Facebook, 10. november

SEENIORIDE ERILISED REISID 2017
Registreerimine alanud! Parimad kohad esimestele!

Jõuluaeg PORVOOS

105 €

10. detsember 2016

LISSABON ja MADEIRA
2.-9. mai 2017

HELSINGI Samba karneval

155 €

799 €

20. mai, 29. juuli,
25. august 2017

89 €

10. juuni 2017

155 €

Muinasjutuline LEEDUMAA

669 €

Suviselt hurmav HELSINGI

Maaliline AHVENAMAA

8.-10. juuni ja
24.-26. september 2017

159 €

155 €

9.-11. juuli, 23.-25. juuli
ja 6.-8. august 2017

349 €

5.-8. juuli 2017

8.-14. oktoober 2017

379 €

180 €

210 €

17.-18. august 2017

199 €

299 €

Saladuslikud PETSERIMAA ja IRBOSKA
15.-16. august 2017

299 €

790 €

879 €

BERLIIN ja kuninglik POTSDAM

TURU, TAMPERE ja HELSINGI

Ajalooline GOTLAND ja VISBY

89 €

Rikkalik MALTA ja SITSIILIA

269 €

290 €

Soodushinnad kehtivad esimestele registreerijatele kuni 10. jaanuar 2017 sooduskoodi “Tartu Ekspress” ütlemisel

september/oktoober 2017

EXIT

599 €

694 €

ravel &
raining

TEL 620 7676
info@seeniorid.ee | www.seeniorid.ee

TAMREXis parim tööjalanõude valik
79.art 31240

95.art 13570

99.art 13600

VETTHÜLGAVAST NAHAST
PEALSED

APT
TORKEKINDEL
VAHETALD

KEMIKAALIJA ÕILKINDEL
PU-TALD

KULUMISKINDLAD TUGEVDUSED KANNAJA NINAOSAS

109

VETTHÜLGAVAST NAHAST
PEALSED

TEIBITUD
ÕMBLUSED

KVALITEETNE
ITAALIA NAHK

THINSULATE®
B600 KÜLMAISOLATSIOON

KOMPOSIITTURVANINA

KARVANE
VOODER

100%
METALLIVABAD

APT
TORKEKINDEL
VAHETALD

KEMIKAALIJA ÕILKINDEL
PU/NITRIILVÄLISTALD

ÜLIKERGE
KAALUGA

RULLÖÖSID
JA LUKUSTI

COLD BARRIER
ANATOOMILINE
SISETALD

ALUMINISEERITUD VILDIGA
KAETUD
TEKSTIILSISU

12
MONDOPOINTI

ÜLIKERGE
KAALUGA

art 13640

145.art 13610

KOMPOSIITTURVANINA

TASUTA

*COFRA talvesaabaste Tauksi (art FW580) või Muspell (13500) tavahinnaga
ostu puhul, saad kaasa 3 paari TAMREXi sokke art 3640 TASUTA(väärtus 3x7.50)

158.art 13620

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

COFRA Tauksi S3 CI SRC talvesaapad
art FW580

HIND

COFRA Muspell S3 CI WR HRO talvesaapad

69.- €

art 13500

HIND

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

TARTU
Aardla 114, Ringtee 37a

PÄRNU
Riia mnt 169a, Savi 3

RAKVERE
Pikk 2

139.- €

3 paari TAMREXi
funktsionaalseid
sokke art 3640 (väärtus 22.50)

Tel 654 9900 Faks 654 9901 e-post: tamrex@tamrex.ee www.tamrex.ee

UUS
KAUPLUS

TÜRI
Türi-Alliku

RAPLA
Tallinna mnt 2a

VILJANDI
Riia mnt 42a

JÕHVI
Tartu mnt 30

VÕRU
Piiri 2

VALGA
Vabaduse 39

NARVA
HAAPSALU
Maslovi 1 Ehitajate tee

PAIDE
Pikk 2

JÕGEVA
Tallinna mnt 7
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Ansip: raudtee lõhestab linna
Eksmeeri sunnitakse varastama! Just nii kõlab üle
pika aja kodulinna külastanud Andrus Ansipi põhisõnum siinsele publikule – Euroopa Komisjoni asepresident avaldab nördimust puuduliku ühise avaliku
andmepanga puudumise üle, kus legaalselt ei saa
soovitud filmigi alla tõmmata.
Konkreetne vargusele sun
div juhus sattus Ansipi ellu,
kui tekkis soov laadida alla
film „Chariots of fire“, kuna
olümpiamängude teemalaul
nii tema kui kümnete tuhan
dete teiste ilmakodanike huvi
äratas. Google ei andnud esi
mese kolme lehe peale ühtegi
seaduslikku võimalust filmi
vaatamiseks. „Ja normaalne
inimene üle esimese Google’i
lehe üldse ei kliki,“ raius tipp
ametnik.

Otsi vigaseks
Samas ei jätnud mees jonni
ning vaatas läbi suisa kümme
otsingumootori pakutud vas
tet ja ikkagi ei leidunud ühte
gi legaalset lehte filmi vaata
miseks. Siit viiski meie linna
aastatel 1998–2004 valitsenud
Ansip jutu edasi ühtse riikide
vahelise andmepanga vajalik
kusele.
Erilist kokkuhoidu ja kasu
nägi kõneleja just töötlevas
tööstuses, kus targad digila
hendused on varasemalt kok
ku hoidnud suisa terve öise
vahetuse inimeste tööle raken
damise vajaduse. Kuhu need
tulevased töötud aga suunata?
Ka sellele on helge pea mõel
nud. „Äpitööstus vajab kahe
aasta pärast juba pea viit mil
jonit töötajat ja ümberõpe on
praegu au sees.“ Veetleva näite
tõi mees Scaniast, kus and
mete töötlus oma masinate
asukoha kohta tõi kuueprot
sendilise kütusekokkuhoiu.
„Andmed on tänapäeva nafta.“

Leidlikud pätid
Samal ajal ei tahtnud An
sip väga peatuda Suure Venna
jälgimise teemal, kus kodanik
maksab oma Coca-Cola ja Lay
si paki eest kaardiga ja neidki
andmeid
kel

TARTU ELUASEMEFOND
sihtasutus

REMONDI OMA KODU
SOODSA LAENU ABIL

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 €.

legi vilkad silmad jälgivad.
Ilmselt ei ole herr Ansip vaada
nud Bourne’i saaga filme, kus
nutikad digilahendused tee
vad kõik tüütult kergelt jälgi
tavaks ja tekitavad tugevat pa
ranoiat turvakaamerate vastu.
Samal ajal möönis komis
joni asepresident, et sularaha
kaotamine on praegu siiski
mõeldamatu ja kuritegevus
ning korruptsioon kestab
edasi ka pärast paberraha ka
dumist. „Kuritegelik maailm
on leidlik,“ arvas mees ja lubas
meil münte edasi kõlistada.
Endist valitsusala on eks
meer külastanud käesoleval
aastal neli korda. Suurima va
hepealse arengusaavutusena
märkis ta Eesti Rahva Muuse
mi uue hoone valmimist. „See
on sajandi suursündmus!“ kõ
las kindel kiitus.

Julgelt linna laiama
Parkimiskorralduse ilu ja va
luga pole härra olulisel määral
Tartus kokku puutunud. Küll
ei saa ta mainimata jätta süda
melähedast äpiteemat. Nimelt
leidis e-asjur olevat praegused
digilahendused ajast ja arust.
Oma visioonis soovib Ansip, et
parkimisäpp annaks valikuks
mitte kaks parkimiskohta,
vaid ühe ja kindla.
Keerutasime jutu Taaralin
na turvalisuse peale, viimas
te veriste peksmiste ja vägi
valdsete surmade tuulde.
Endine peaminister
rehmas selle peale vaid
käega ning naeratas
kõige turvalisemat
naeratust, mida lin
lased iial näinud on.
„Tartus julgen
igal ajal

üksi liikuda ja ühistransporti
kasutada. Minu peamiseks
enesekaitsevahendiks olen
mina ise,“ lisas vapper mees
ning soovitas teistelgi end tur
vatuna tunda.
Kuritegevuse juurest liigu
tasime teema edasi kõige kurja
juureni: alkoholi tarbimiseni
avalikus linnaruumis. Teata
vasti just härra Ansipi meerina
ametis oldud ajal linnaloomad
Pirogovi parki hullama lasti.

Las joovad
Praegu oma tollasele otsu
sele tagasi mõeldes jäi lubaja
rahulikuks ja kiitis kodanikele
antud vabaduse heaks ideeks.
„Brüsselis läbi parkide liikudes
näen pidevalt inimesi murul
külitamas. Nad tarbivad alko
holi mõõdukalt ja keegi pole
purjus,“ jäi mees endale kind
laks.
Alkoholikuradi teema kõr
vale on paslik lahata poliiti
kule endale väga südamelä
hedast rattasõitu. Ansipil on
selle hooajaga ette näidata ter
velt 4960 kilomeetrit, millest
valdav osa on küll pedaalitud
siiski kaugel imetabases Brüs
selis, kus liiklus on mehe hin
nangul aeglasem ja viisakam.
Rattafänn ei kasuta
oma sõidul
kerg

liiklusteid ning manööverdab
autode vahel.
Tartu rattateede arengus
nägi atleet suunda just mar
keerimises – et oleks rohkem
tähistatud rattateid. Samal
ajal hindas rattasõber praegu
se olukorra linnas väga heaks:
„Igas suunas saab linnast rat
taga välja mööda kergliiklus
teid.“

Pakime linna kokku
Mees Brüsselist mainis
probleemse kohana ära veel
linna lõhestatuse – nimelt võ
tab raudtee praegusel kujul

enda alla meeletu maalah
maka. Puudub piisaval hul
gal ülesõite ning sildugi võiks
juurde ehitada. Kehva ühendu
sega on tema hinnangul prae
gu kesklinna ja Biomeedikumi
vaheline ala. Ainukesteks nor
maalseteks läbipääsudeks rat
taga liikuva inimese jaoks on
suure liikluskoormusega Riia
või vaid natukene vaiksem
Näituse tänav.
Lõhestatuse teema jätkuks
meenutas intervjueeritav veel
oma meeriaegu. Toona käidi
välja idee Raadi vana sõjaväe
hoonete ala kasutuselevõtuks
elamumaana. Algse projekti
järgi sai isegi 41 maja sinna
valmis mõeldud, kuid ideeks
paberil see unistus jäigi.
„Raatuse tänavast on kesk
linna napp kilomeeter ning
potentsiaali uue elurajooni
na jagub,“ oli Ansip kindel.
Samal ajal jäi Tartu le
gend üsnagi negatiivselt
meelestatuks linnarahva
Vasulasse kolimise suhtes.
Viie kilomeetri kauguse
le jääv aina elanikke juurde
nõudev koht ei sümpatiseeri
härrale. Ka Ihaste kant ei saa
erilisi kiidusõnu, kuna jääb
linnast suisa seitsme kilo
meetri kaugusele.
STEN SANG
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LUGEJA KIRI
Kuhu kadus
konteiner?
Minu ja ümberkaudsete
inimeste suureks pahameeleks on Rebase Rimi
juurest ära viidud pakendikonteinerid.
Palun olge nii head ja
taastage nende endine
asukoht võimalikult kiiresti. Tekkinud olukord on
äärmiselt ebamugav, soodustab suurel määral prügi mitte sorteerimist ning
pidurdab seega säästliku
eluviisi arengut. Rääkimata sellest, et soliidsemas
eas inimestel on nüüd raske oma eeskujulikult kogutud sorteeritud prügist
vabaneda.
Anna Tamm

Juhan Voolaid
keskkonnateenistuse
spetsialist
Rimi juurest viidi avalikud pakendikonteinerid
tõepoolest poe nõudmisel ära. Kuna konteinerid
asusid poe kinnistul, ei saa
linnavalitsus nõuda nende
sinna tagasiviimist.
Mure kadumise pärast
on mõistetav. Linnamajanduse osakond püüab
leida läheduses uut asupaika, kuhu oleks mugav
pakendeid viia.
Mõne kuu pärast paigaldab Tootjavastutusorganisatsioon OÜ teisele
poole Turu tänavat parklasse avalikud süvamahutid pakendite üleandmiseks, kuid jalgsi poes
käivatele inimestele ei
pruugi see asukoht sobida. Kortermajade elanikud saavad tellida enda
maja juurde eraldi pakendijäätmete konteineri.
Lähim avalik pakendikogumispunkt asub Sõbra
Selveri parklas.
Allikas: Tartu LV

BERIT

KONTSERT

Madruse tänava tõusikud
põtkivad viimse veretilgani
Poolteist aastat kestnud
kemplusel tänavanime
üle ei näi lõppu endiselt
silmapiiril, sest võimalikku alandust asub lahti
harutama teinegi kohtuaste.
Linn ja endise Kvissentali
tee elanikud on Piibelehe ja
Vestmanni heitlust pidanud
mullu aprillist, mil ilmnes, et
tänavanimede korrastamise
käigus välja pakutud Madruse
nimi mõningaid tippadvokaa
di taha peitunud kodanikke
hirmsal kombel solvas. Esialgu
otsustaski raad targem-an
nab-järele-põhimõttel valikust
taanduda, ent tänavu jaanua
ris andis volikogu skandaalsele
nimekujule uue hoo sisse.

Kolm kannatajat
See ninanips viis madalast
auastmest nördinud seltskon
na esindaja viimaks kohtukul
li ette, ent halduskohus jõudis
oktoobris otsusele, mis nime
muutuses vastuolu seadusega
ei näinud. Heale tsirkusele
kohaselt ei saanud saaga aga
sellegagi piirduda ning nüüd
peab edasikaebusele reageeri
ma ringkonnakohus.
Ehk ei peaks kidakeelseks
jääv Aivar Pilve büroo klient uut
tiitlit nii tõsiselt võtma? Leidub
ju Madruse-nimeline tänav
kolmes teiseski omavalitsuses,
mis, tõsi küll, mereteedele olu
liselt lähemal paiknevad.
Sarnase nimereformi käigus
jõudis Madruse tee 2011. aastal
Kuressaarde, kus mindi elanike
alandamisel isegi kaugemale:
uude äri- ja elamukvartalisse
tekkisid ka Pootsmani ja Junga
tänavad. „Et meie linnas oleks
see nimi mingeid probleeme
tekitanud, seda pole ma kuul
nud,“ sõnas saarelinna volikogu
esimees Toomas Takkis. „Sõna
„madrus“ kõlab saare inimeste
kõrvadele päris kenasti.“
Pärnus asub Madruse tänav
samuti piirkonnas, kus paik
nevad veel Junga, Pootsmani
ja Tüürimehe tänavad. „Nime
tatud piirkonna tänavanimede

kutsub:

Inga ja Toomas Lunge jõulukontsertidel

“Meie pere jõulud”

Südantsoojendavad laulud otse kuulajani. Ausalt ja vahetult.

Kaasas pere hea sõber Tõnu Raadik

K 28.12 TARTU PEETRI KIRIK kell 19
Piletid eelmüügis hinnaga 10-16 eurot
Piletilevi müügipunktides ja internetis
www.piletilevi.ee. Kohapeal hind kõrgem.
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LAUSEGA
Eakaaslasele molli

57 aastat hiljem

Laupäeva varahommikul
otsustas 23-aastane härrasmees Ülikooli tänaval asuvas
meelelahutusasutuses kallale tungida sama vanale turvatöötajale, kes esmaabiks
kliinikumi pöördus.

Täna kell 17.30 avatakse
kunstimaja väikeses saalis
graafik Evi Tihemetsa näitus „Kohtumine 57 aastat
hiljem“, kus kunstnik heidab
pilgu möödanikku ja näitab
oma 1959. aastal Karjala ja
Koola poolsaare matkal valminud töid.

8000

ruutmeetrit elamumaad
plaanib linn maha müüa
Ujula tänaval Lodjakoja
naabruses.

Post jäi ette
Kui kõrgemad kohtuastmed otsust ei muuda, tuleb
Kvissentali eliitrahval ikkagi uuele tänavanimele au
anda.
valik tekkis läbi nimekonkursi,
mille linnakodanikud ise pak
kusid,“ meenutas linna pres
siesindaja Gerli Kõiv. „Planee
ring kehtestati 2008. aastal,
kuid praegu see veel realisee
runud ei ole.“
Viimsi valla keskkonna- ja
planeerimisameti juhataja
Erik Vest kinnitas, et Rand
vere külas asuva tänava Mad
ruse teeks nimetamine ei ole
kaasa toonud ühtegi kirja ega
pöördumist. Ümbruskonda
ongi kavas merenduse teemal
ristida – juba on olemas ka Vii
kingi tee. „Tulevikus lisandub
sinna veel sarnaseid nimetusi,
näiteks Kapteni tee või muu
merendusega ja valla ajalooga
seotud nimi,“ lubas Vest.
Vest möönis samas, et eri
nevalt Taaralinnast on Viimsi
mereäärne omavalitsus, kus
ajaloolise pärandina on väga
tugevalt tänapäeva üle tulnud
ka rannarahva kultuur ja kõik
sellega seonduv. „Ilma mad
rusteta ei kujuta ette ühtegi
laevameeskonda. Ja madruse
elukutse on igati tunnustatud
ja tasustatud ka tänapäeval,“
rõhutas ta.

Somaalia bränd
Ent siiski ei jää tartlased oma
murega päris üksi. Tallinnas
Nõmmel tegutseva Väikese
Madruse mängutoa salapärane
kõneisik väljendas usku, et iga
endast lugupidav ja vähegi em
paatiavõimet eviv kodanik, selt

simees, esimees, muidumees
elas saagale kaasa. „Sellist kar
juvat ülekohut ikka tänapäeva
demokraatiaga polsterdatud
maailmas iga päev ei kohta,“
tunnistas ta. „Kui nüüd üdini
aus tohin olla, siis tänagi võtab
silma kergelt veelkalkvele, kui
nende vaeste asunike kurba
saatust kipun harvadel jõude
hetkedel meenutama.“
Enda kohta teatas väikeette
võtja aga, et pole tänu madruse
kaubamärgile kunagi varem
nii hästi elanudki. „Kuna mere
ja merendusega seotud teemad
on mulle üldse hingelähedased,
siis praegu on positiivselt prog
ressis ka kaubamärgi Somaalia
Piraat lanseerimine,“ tõotas ta.
„Nimelt plaan on selle kauba
märgi alt tootma hakata Lää
nemere oludele kohaldatud
madalapõhjalisi puupaate, mis
oleks kiired ja nähtamatud.“
Piinatud nimekaimudele
on Väikesel Madrusel vae
vade kergendamiseks lihtne
retsept: igal hommikul väike
lonks äädikat, vähemalt kord
nädalas Jaagup Kreemiga kätt
suruda ja valjult Led Zeppelini
1973. aasta albumit „Houses
of the Holy“ kuulata. „See ai
tab – järele proovitud,“ lausus
Madrus. „Ning mobiiliheli
naks peaks kindlasti olema
Jaan Tätte „Vana madrus“. Mul
endal on Tarmo Pihlapi „Me
remehe armastus“, mis on saa
nud Arvo Pärdi seade.“
KAUR PAVES

Ööl vastu pühapäeva põrutas sõiduauto Rebase tänaval vastu posti sedavõrd
õnnetult, et päästjad paigaldasid juhile kaelalahase,
tõstsid viga saanud mehe
kühvelraamile ning andsid ta
kiirabi hoole alla.

Nürnbergi juhtum
Homme kell 19 esietendub
üliõpilasteatris „KH kood“, mis
kõneleb 16-aastasest Nürnbergi noormehest, kes peab
jääma ellu ühiskonnas, kuhu
ta ealeski kuulunud pole.

Traumakaksikud
ratsutama
Tartu ülikooli kliinikumi lastefond otsustas aasta jooksul
1620 euroga toetada 4-aastaste Mairon Robini ja Mairen Kelli ratsutamisteraapiat,
mida kaksikud vajavad sünnitraumast tulenevate tüsistuste leevendamiseks.

SÄHVATUS

Welco tõuseb
Ebaproportsionaalselt võimsa fännibaasi poolest tuntud
amatöörklubi Welco kerkis
üle ootuste vara vabariigi
tugevuselt teise jalgpalliliigasse, sest Nõmme Kalju
noortemeeskond jäi üleminekumängudel vahele keelatud mängijaga.

Snäkid büroost
Büroomaailm avab 23. novembril kell 16 pidulikult uue
hoone aadressil Rebase 12A.
Pakutakse nii suupisteid kui
keelekastet.

Suppi, sooja ja
kultuuri
Täna-homme esmakordselt
ülikoolilinna väisav president
Kersti Kaljulaid võtab külastada Eesti Rahva Muuseumi,
Fortumit ja Salvestit.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

MAIASMOKK JÄIGI POODI: sadulata spordivahend
Kalevi kommipoe ees ootab pealtnägijate väitel
omanikku juba mitmendat kuud. 
FACEBOOK / MÄRGATUD24 TARTUS
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Palametsa
pajatused

399.

Üheplaaniliste naljameeste püüdlused jäid kriitiku hinnangul sedavõrd hädiseks, et
isegi madalama intellektiga vaataja sellest aru saab. 
MARIS SAVIK

Ära Mozartit puutu,
HAKKAB HAISEMA
Pealtnäha on ju kõik
olemas: suurepärane
saal, õnnestunud lavakujundus ja andekas armee
näitlejaid-lauljaid.
Lavastaja hõikab raadioeet
ris, et näha saab ilusaid naisi,
kes on kenasti riides ja tagati
puks laulavad veel hästi. Hoia
tab, et meessoost teatrikü
lastajad kahetsevad väljudes,
miks nad pole 40 aastat oope
ris käinud.

Ilmne koolemine
Ja ka lavastaja pole poisike
tänavalt – Jaan Willem Sibul
on oma rollidega ikka hea mul
je jätnud. Ka lavastustega, rää
givad teadjamad. Ja siis veel ju
see, et Mozart. Mozart – mil
line imeline võimalus. Täis
pank. Kes suudaks Mozartit
rikkuda!
Esimene pool, Rimski-Kor
sakovi ooper Mozarti ja Salieri
võimuvõitlusest, kinnitab loo
tusi. Kuigi Mozart on veidi mo
notoonne ja plass ning on liigagi
selge, et ta on suremas (seda juba
esimestest nootidest peale), kor
vab seda kõike kulisside-tagune
„Reekviem“ ja Salieri, kelle läiki
vast palgest peegeldub sisemine
võitlus, kadedus ja äng. Geenius
katsub rammu loomalikkusega
ning see kõik on usutav ja kaa

sahaarav.
Siis vaheaeg. Kohv on ülla
tavalt hea. Seintel on Vahing
ja Unt (minge vaadake neid
fotosid!). Vestlus on meeldiv.
Mozart on küll surnud, aga
kohe algab „Teatridirektor“ –
noodid ja sõnad teadupoolest ei
sure, ja kavalehel (mis seekord
on tõesti korralik) on kirjas, et
libreto on tõlkinud Priimägi.
Et kõik ilusasti ära rääki
da, pean ma alustama Elvast,
kus kuulsin kord tahtmatult
pealt, kuidas kaks veidi räsitud
meesterahvast rääkisid. Elvat
oli väisamas surematu kitar
rivirtuoos ja nood kaks sõpra
olid päev enne lauluväljakule
kasti õlut peitnud – et oleks
mõnusam.
Ja teine lugu Elvast. See on
lühike. Ma ei näinud toda pa
lagani, mis käis mööda Eesti
maad ringi ja kus oli peaosas
Anu Saagim. Nad käisid Elvas,
aga mina olin tollal mujal.
Nüüd siis asja juurde. Kaks
tähelepanekut „Teatridirekto
ri“ kohta. Esiteks, oleksin pida
nud päev enne teatrisse õlled
ära peitma. Ja teiseks sain ma
aimu, mäherdusest olengust
ma Elvas ilma jäin.
„Teatridirektorit“ on ikka
vastavalt oludele kohandatud
– see on selle ooperi loomu
ses. Kaasajastada, luua uusi

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

Tartu Rendibuss

PUIDUST UKSED
TREPID
AKNAD

OÜ DOZ

Väike-Kaar 41b Tartu
Info: 53424063
www.doz.ee

nüansse. Sibulal on õigus, kui
ta ütleb kavalehel: „Veider küll,
aga selle 230 aasta jooksul on
teatrit tegevad inimesed oma
iseloomult vähe muutunud!“
Seda kahjuks mitmes plaanis.
Mõte on ju hea: tuua lava
le kahe primadonna asemel
(nõnda nagu „Teatridirektorit“
enamasti lavastatakse) ter
ve trupp. Kui palju võimalu
si. Ent miski ei tööta. Rahvas
naerab laginal, aga naljad on
üheplaaniliselt ühemõttelised.
On kahju ja piinlik. Tahaks ära
minna (tung, mis Vanemuises
sirgub traditsiooniliselt sõna
lavastuste pinnasest).

Kuhu jäi Shanon?
Seal, kus võiks päästa gro
tesk, on vaid keskpärasus.
Mõni hetk nagu kannaks ja
vahel tundub, et äkki, et äkki…
Ei mingit „äkkit“. On rahvalik
komejant, mis kindlasti kusa
gile sobib. Aga ei ole Mozar
tit. Ja kahjuks ei tule lavale
ka Terminaator ega Shanon.
Kuigi säärane lootus koputab
kuklasse. Naised on küllap
ilusad (istun rõdul), hääled on
head ja kui pärast kodus kuu
lata hästi kaua Mozarti klave
rikontserte, siis tekib tunne,
et äkki aastate pärast võib jälle
proovida. Ooperisse minna.
SIIM LILL

ARMASTUS
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Uuno Kivilinnast

Kipitab nii ihul kui hinges
Käib küll 21. sajand, kuid
mõned inimesed peavad
elama ikka nagu pimedal
keskajal.

ja ei kannataks. Õnneks on
nahakliinik ja hullumaja Raja
tänaval ühes majas, saaksid
mind sujuvalt üle viia.

Kuna oma majas on nor
maalne äraolemine võimatuks
muudetud, veedan üha roh
kem aega uue pruudi juures.
Kahjuks lippavad tal korteris
ringi lutikad, mis mulle sugugi
ei meeldi. Kaks korda on keld
ris küll tõrjet tehtud, aga kasu
pole sellest midagi.

Hommikune silmapete

Vene hävitajad
Enamik hävitusteenuse pak
kujaid tegutseb Tallinnas või ei
suvatse eraisikutele üldse kül
la tulla. Ülejäänud nõuavad,
et võtke enne põrandaliistud
lahti ja diivan visake ka aknast
välja. Siis võiks juba riided ka
põlema panna ja alasti uude
korterisse kolida. Sel ajal, kui
lõpututes järjekordades oota
me, jõuavad sitikad oma arvu
kümnekordistada.
Ei saa kinnitada, et süüdla
seks just putukad on, aga nahk
sügeleb vastikult üle kogu
keha. Karastunud elumehe
na meenuvad kohe ammused
ajad, mil kunagise südame
daamiga heinaküünis ööbisi
me. Seal leidus kirpe nii palju,
et suisa mustas. Ega nad võlgu

jäänud, sisuliselt sõid m****i
küljest.
Kahtlustada võib muidugi
ka teist laadi elajaid. Abielul oli
vähemalt see pluss, et iga kord,
kui olin üle aisa löönud, käsutas
tollane naine pärast suguhai
guste kontrolli. Nüüd olen vaba
ja vallaline ning ei pea kellelegi
aru andma, kuid see tähendab
ühtlasi, et allkorrusel toimuvast
erilist ülevaadet pole.
Pereõde, kelle nime ma koh
tu ähvardusel välja öelda ei
tohi, kahtlustas veel kolman
datki versiooni, aga sellele
ei tahaks küll alla kirjutada.

Tema kisendas, et joodikul on
lihtsalt maks läbi ja see annab
nahakahjustustes tunda. No ei
usu, et pisikesest pitsist nüüd
loobuma peaks. Arst kirjutas
mingit imelikku salvi välja,
mille vastu mul aga allergia
tekkis ja kiheluse veel hulle
maks muutis.
Alguses taheti mind näda
laks ajaks haiglaravile võtta,
aga see on tõsise töömurdja
jaoks muidugi välistatud –
lumeperioodil lastaks mind
kojamehepostilt lihtsalt lahti.
Hea küll, teine põhjus on veel:
nädalat ilma suitsuta ma väl

Uut tüüpi prilliklaasid neile, kes roolis
selgem nähtavus, pimestava valguse väiksem mõju
Raeoptika OÜ

Novembri lõpuni klaasidele
eripakkumine
kuni -30%
Raekoja pl. 1 E-R 9-18, L 10-15 tel 744 1279
Küüni
5b
E-R 10-19,
L 10-15 tel 748 plats
4642
TARTUS
Raekoja

1 ja Küüni 5B

•
•
•

•
•
•

JÕULUTAAT JAAK
tuleb külla suurematele ja
väiksematele pidudele.
Tel 553 8019
e-kiri taat@heameelega.ee

•
•

Pean järjekordselt paranda
ma eelmises Tartu Ekspressis
avaldatud laimu. Korteriühis
tu juhatuse liige Marika Koor
berg süüdistab mind seal keld
ris ööbimises, mida pole küll
juba aastaid juhtunud. Ilmselt
põhineb tema väärinfo sellel,
et rahvas näeb mind varahom
mikul keldriuksest väljumas
ja arvab, et olen seal just är
ganud. Tegelikult olen lihtsalt
virga mehena juba enne koitu
üleval ja armastan oma peidu
paigas enne tööpäeva paar õlut
teha.
Kõik, kes selles duellis minu
poole hoiavad, on oodatud
homme kell 14 Jaama 187
viienda trepikoja keldrisse.
Vaenlased lubasid selleks ajaks
kohale kutsuda päästeameti,
et mind tuleohutuse ettekään
del peidupaigast jõuga välja
tõstetaks. Suur saab olema aga
nende üllatus, kui avastatakse,
et esimehe enda territoorium
hoopis hullemas seisus on.

Vaata videot
tartuekspress.ee
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KINO

EHITUS

CINAMON

Korteri müügil: 500 €
Maja müügil: 900 €
Korterid,50%
majad,
majaosad
Üüripinnal:
vahendustasust

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
19.–20.11 kell 10.30 Lemmikloomade salajane elu

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

18., 21.–24.11 kell 12.45,
19.–20.11 kell 12.30 Kured

18.–24.11 kell 14.45, 22.15
Sõda kõigi vastu

Ehitustööd - trepid, fassaad,
sisetööd jms. Töödele garantii!
Tel 5608 5675,
www.ehituspuusepp.ee

18., 21.–23.11 kell 11.10,
12.10, 14.10, 16.10; 19.11 kell
11.10, 12, 12.50, 14.10, 16.10;
20.11 kell 11.10, 12.10, 12.50,
14.10, 16.10; 24.11 kell 11.15,
12, 14, 16 Trollid

18.–19. ,22.11 kell 13.45;
20.11 kell 14.30; 21., 23.11
kell 15.15; 24.11 kell 13.15 Max
Steel
18.–19., 21.–23.11 kell 17.05
Valgus ookeanide vahel
18.–19.11 kell 16.40, 20.10;
20.11 kell 15, 20.10; 21.–23.11
kell 14.20, 16.40, 20.10; 24.11
kell 15.15, 20.30 Doktor
Strange
18.–23.11 kell 19.40; 24.11
kell 17.05 Hacksaw Ridge’i
lahing
18.–19.11 kell 14.20, 19.30,
22; 20.11 kell 17.15, 21; 21.,
23.11 kell 19.15, 22; 22., 24.11
kell 19.30, 22 Saabumine

1-toal korter Tartus.
Tel 5375 6777.
2-3-toal korter. Tel 5561 4114.

KOOLITUS
23.11. algab Tartus kursus
tõstukijuhtidele (aku, auto,
teleskoop, hüdro, frontaal).
Tel 444 5866, 523 1883,
kit.cut.oy@gmail.com.

Hea poiss

18.–19., 21.–22.11 kell 22.30;
20., 23.11 kell 22.35 Suletud

18.11 kell 11, 13.20, 16, 19,
21.45; 19.11 kell 11, 13.20, 16,
18.45, 21.45; 20.–21., 23,11
kell 12, 13.20, 16, 19, 21.45;
22.11 kell 11, 13.20, 16, 18.45,
21.30; 24.11 kell 11, 13.45,
16.45, 19.40, 22.35 Fantastilised koletised ja kust neid
leida

Tartus ja maakonnas.
Jaanika
Kallejärv
Aitame
kinnisvara
Tel 5558
8642 ja üürimisel.
müümisel
baltprojektjaanika@gmail.com
Meelis Karu, tel 511 5949
Ene Lina, tel 504 8379
742 0240 • www.robinson.ee

Elektri- ja remonditööd.
Tel 551 5988.
Katuste ehitus ja remont. Töö
kiire ja korralik. Tel 5625 1750,
tomeli.ee
Katuste ja puitfassaadide ehitusja remonditööd. Tel 515 7062.

24.11 kell 11.45, 13.30 Solani
ja Ludwigi suur juusturalli

KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU

18.–23.11 kell 18.10; 24.11
kell 17.30 Hea poiss

kuni 26.11 Kristjan Alliku
näitus Joon: linoollõikeid ja
joonistusi

24.11 kell 20 Naisteõhtu:
Liitlased
24.11 kell 18.15 Esilinastus:
Vaiana

KONTSERT
EDISON
18.11 kell 21.30 The Drifters
23.11 kell 20 Ismo Haavisto
(Soome) & Andres Roots

NÄITUSED
ANNELINNA RAAMATUKOGU

kuni 9.12 Rukkilille lasteaia
laste loovtööde näitus Hilissügis rukkililles
LINNARAAMATUKOGU
kuni 3.12 raamatunäitus Akadeemik Hans Kruus – 125
kuni 14.12 näitus Vägi. Väega
laulud
kuni 15.12 raamatunäitus
Kirjanduslik Berliin
TAMMELINNA
RAAMATUKOGU

kuni 6.12 Greesi & Peeter Lankuni 3.12 Nikolai Šarubini
govitsi
fotonäitus
374 minutit
18., 21.–23.11 kell 12.30;
: Bigbank Tartu vs Rakvere
VK
13.
Novembril
kell
17.00
välja
lasta
4 tk A2
suuruses ntx.
fotonäitus Kihnu motiivid
Leidenis
19.11 kell 10.45; 20.11 kell 11;

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

24 h • 1,09 €/min

Ennustuste tellimine,
ka kirjalikult:
ennustus.ee

Kinnisvarateenused aastast 1997

Kinnistu Roiul jõe ääres (detailplan, pind 2776 m², 17 990 €).
Katrin, tel 5354 1283, katrin@
aabakv.ee.

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

KINNISVARA OST

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

Garaaž Tartus või lähimas ümbruses. Tel 5811 3422.

MATERJAL
Saematerjal otse tootjalt!
Vedu üle Eesti, Tartus tasuta! Tel
5656 4624, info@puiduplats.ee.

KINNISVARA MÜÜK

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 526 4198, 786 8085,
www.aadlivillakv.ee

Plaka le info:
Ees KV Poolﬁnaal
Bigbank Tartu vs Selver Tallinn
Laupäeval 19. novembril kell 17.00

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

1-toal korter. Tel 503 2345.

Vannitubade remont, plaatimine, torutööd. Tel 5830 3488,
plaadimeister.edicy.co.

A-, B-, BE-, C-, CE-kat, veokijuhi ameti- ja ADR- ning lõppastmekoolitused. Tel 507 8230,
Kalda tee 30, www.sõiduõppe.ee

KÜTE

Sanitaar- ja kapitaalremont,
elektri- ja torutööd. Ehitus- ja
lammutustööd. Garantii. Tel
5837 2544,
viimistlus.lammutus@mail.ee.

KAARDID
ENNUSTAVAD
Tel 900 1727

Tel 7 420 240
515 3773
www.robinson.ee

2-3-toal korter. Tel 5561 4114.
Ahiküttega korter.
Tel 5351 7298.

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

Keskküttega korter Tartus. Tel
5681 1160.

Tel 514 2173

Maatükk, krunt või lagunenud
hooned. Tel 5382 4774.
Maja Tartu linnas. Otse omanikult. Kiire! Tel 5817 2199.
Metsakinnistud (ka läbiraiutud),
põllumaa ja raieõigus. Metsakinnistute ost ka koos hoonetega, hüpoteegiga, looduskaitsealadega ja kaasomandiga. Tel
523 4445.

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!
Ahju- ja katlapuud (kuivad, 50
cm, lepp, haab, kask). Vedu tasuta. Min kogus 3 rm. Tel 5301 1161.
Haluküte OÜ müüb lõhutud
küttepuid lahtiselt, võrgus,
konteineris + lõikamisjääke. Tel
504 3100.

Ostan Tartus remonti vajava
korteri või majaosa. Sobiva asjaga kiire tehing. Tel 56 503 503.

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

Soodne 2-toal korter Tartus.
Võib olla kehvas/keskmises
seisus. Tel 5373 3655.

Kuiv segapuu (30, 40, 50 sm),
kask, saar (50 sm). Väikesed kogused, vedu tasuta. Tel 521 2015,
ahto.karlis@mail.ee.

Talumaja, mis võib olla hooldamata ja remonti vajav.
Tel 522 5495.

ÜÜRILE VÕTTA
1-toal korter. Tel 503 2345.

AS Y
LO
SAD

Saada mulle jpg ja laske 4 tk plakateid välja A2 suurus.
E–R 8–17.30
L 9–14
Ravila 51, Tartu
Tel 534 534 99
5664 3661
744 7719

www.sadloy.ee
www.pkp.ee

ILA

18.–19., 22.11 kekl 15.45; 20.,
23.11 kell 22.30; 21.11 kell
22; 24.11 kell 15.40 Tüdruk
rongis

Tartu soodsaimad
vahendustasud

RAV
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BETOONI

Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puit- ja turbabrikett,
küttegraanulid. Vedu tasuta. Tel
523 8332, 433 3130.
Kuivad küttepuud võrgus 40 l.
Tel 5821 2229.

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.

REKLAAM
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Küttepuud (lepp, kask). Vedu
tasuta. Tel 5683 3404.

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

Müüa kuivad kamina-pliidipuud 40 l võrgus hind 1.70-2.20
€, transport tasuta.
Tel 5395 9615.

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

LOOMAD

Korstnapühkija Lõuna-Eestis,
ka maal. Ametliku akti vormistamine, redel kaasas.
Tel 5191 6605.

Lemmikloomade ravi jm teenused. Vaktsineerimine soodsalt.
Tel 514 8998.

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

PAKUN TÖÖD
Müüjale rõivakauplusesse 0,7
koormusega. Sobilik pensionärile. Tel 5649 4970,
urves1@hot.ee.
Otsime kogemustega hooldajaid, koduabilisi. Tel 5340 2265,
www.pihel.ee
Pesumaja REA pakub tööd pesumaja töötajale. Tel 747 7486 või
tulla Sepa 20, Tartu.
Prügiveoga tegelev ettevõte
pakub tööd autojuhile. Tööpiirkond – Tartu linn. Helistada
tööpäeviti kl 9–16 tel 5342 4856.
Tartu linnas pakkuda tööd kojamehele. Palk kätte 330 €.
Tel 5560 6858.
Teenindavate
objektide
märkimisväärse
lisandumise tõttu
pakub Arkaadia
Puhastuse OÜ
kesklinnas tööd
puhastusteenindajatele. Töö on
graafiku alusel,
tööpäeva pikkus
ja algus on erinev. Teeme
objektipõhise koolituse. Täpsem
info tööpäeviti tel 5300 3118,
Jekaterina; tel 5326 8607, Mare.

PÕLLUNDUS

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

HAUAPIIRDED VAASID PINGID

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

Odavad rõivad, Kastani 121.
Kogu kaup -50%. E-R 10-18, L
10-15.

kuulutus
2 minutiga
.ee/kuulutus

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

Teen remondi- ja viimistlustöid. Tel 5648 1251.

Autoremont, sõiduautod ja
kaubikud. Tartu, tel 5853 3080.

Torutööd. Tel 5344 4694.

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

Ehitus, remont, viimistlus,
elektritööd, san-tehnilised
tööd. Tel 507 2387.
Elektritööd. Tel 5699 9800.
Eramajade projekteerimine.
Tel 502 9739,
smallhouseprojects@gmail.com.
Fekaalivedu 24/7, ka laupäeval
ja pühapäeval. Tel 5340 2060,
Veodeestis@gmail.com.

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

Fekaalivedu, survepesu,
ummistuste likvideerimine.
Tel 558 8811, www.fekto.ee.
FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.
Fotograaf Tartus. Portree-,
pere- ja pulmafoto. Sündmused
ja üritused. Tel 5303 6546, www.
mariomesi.com.

Kändude freesimine. Tel
5346 1476, www.niitmine.ee

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

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

TUTVUS
44 a vaba mees, sportlik, ei
suitseta, tutvub 37-47 a vaba
naisega kooselu eesmärgil. Tel
5665 8297.

MÜÜK

Ohtlike puude raie ja puude
hooldustööd. Tel 5686 6157,
info@nordicarb.ee.
Polsterdame uksi.
Tel 5370 3971.

Tulede taastamine 30 €/paar.
Vaba 38a, Tartu. Tel 5456 3333,
alivinauto@gmail.com,
www.alivinauto.ee

Hauakivide ja plaatide valmistamine. Tel 5691 7488,
www.kiviraie.ee
IT-abi: fotode optimeerimine ja
RAW konvertimine (jpg), VHS
digitaliseerimine.
Tel 5808 4419.

Ostan R. Uutmaa maali. Tulen
kohale ja tasun kohe. Pakkuge ka
teiste töid! Tel 5607 7449.
Plaanid kolida, said päranduseks korteri? Ostame üleliigse
vanakraami/raamatud.
Tel 5649 5292.
Raamatute ost! Tasuta kojukutsed. Raha kohe kätte!
Tel 5803 6752.
Raamatute ost Tartus ja Elvas.
Pakkuda võib kõike. Tulen ise
kohale, raha kohe kätte!
Tel 5649 5292.
Sõlgede ja muude
ehete ost! Raha
kohe kätte! Tel
5803 6752.

Vanad kindlustus-, reklaam- ja
ametiasutuste sildid. EW- ja
nõukaaegsed. Raha kohe! Tel
5649 5292.

Mazda Premacy plekkveljed
(soodsalt, 4 tk, koos kasutatud
talverehvidega). Tel 506 1510,
5332 5172.
Rahvariideid. Aime,
tel 5348 9401.

Auto- ja motoalaste (Pobeda,
IŽ-350, IŽ-49 jne) raamatute (ka
venekeelsete) ost.
Tel 5649 5292.

Ohtlike puude asjatundlik langetamine, äravedu, freesimine.
Tel 5559 3732,
info@vikatimees.eu.

EPA (20 €/tk) ja teiste koolide
märkide ost! Raha kohe kätte!
Tel 5803 6752.
Hõbeda ja kulla ost - mündid,
ehted, söögiriistad, esemed!
Parim hind! Tel 5607 7449.

Ümmarguste või ovaalsete
kividega merevaigust kee.
Maksan kohe kuni 700 €. Tel
5871 0351.

VABA AEG
Koit Toome ja Maria Listra jõulugala 2016 Tartu Peetri kirikus
23.12 kell 19. Piletid Piletilevis
hinnaga 16/18 €. www.beritkontsert.ee

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

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

Hõberublade ost
20 €/tk.
Tel 5803 6752.

Põrandakatete paigaldus, põrandate hooldus. Tel 5301 7478,
info@alusporand.ee,
www.alusporand.ee

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

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

Vanaraua ja kodumasinate
tasuta äravedu. Välja arvatud
külmikud ja telerid.
Tel 5386 9008.

San-tehn torutööd, elektritööd
(boilerid, segistid, wc-potid,
ummistused). Tel 5349 9106.
San-tehn tööd, boilerid, torud,
wc-potid, kraanid, veemõõturid, veeavariid. Tel 553 7638.
San-tehn tööd, kraanid, torud,
potid jne. Ummistused ja vee
avariid. Tel 5621 7955.

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

TERVIS

OST

SÕIDUKID

Akud, rehvid ja varuosad linna
parima hinnaga! 195/65R15
naelrehv 32 €, lamellrehv
205/55R16 29 €. Aku 66 Ah / 520
A / 47 €; 78 Ah / 680 A / 59 €; 98
Ah / 720 A / 73 €. Tartu Sõbra
keskus, Võru tn 55F.
Tel 5620 5415, info@extensa.ee,
www.extensa.ee

Veoteenus. Kolimisteenus.
Utiliseerimine (olmejäätmed,
mööbel, majapidamispraht jne).
Tel 5623 3867.

Elektripliit Upo (vähe kasutatud,
4 plaadiga, praeahjuga, 66 €). Tel
5668 8517.

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

RIIDED

Septik (PE materjal, CE serifikaat). Reoveemahutid, müük ja
paigaldus. Tel 5306 5322,
info@reovesi.ee.
Siseviimistlus-, remondi- ja
paigaldustööd. Tel 5606 4572.

alates 1 €

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

Müüa puitkasvuhooneid. Kaared sobivad ka lambalauda või
muu abihoone ehitamiseks. puitkasvuhooned.wordpress.com

Veotakso. Tel 501 5312.

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

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ
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Vedu ja kolimine, utiliseerimine, klaverid, laadijad.
Tel 5621 7955, kiiredkolijad.ee
Veo- ja kolimisteenus, utiliseerimine, laadijad, vedu üle Eesti
parima hinnaga. Tel 553 7638.
Veo- ja kolimisteenus. Tel
502 0426, Ricrone OÜ

KEEVITUSTEENUS
• malm
• alumiinium
• roostevaba

Igasuguse vanavara ost parima
hinnaga. Pakkuda võib kõiki
esivanematest jäänud asju. Tel
5649 5292.

Maaliõppe eratunnid Tartus.
Tel 5342 4519, www.atma.ee
Tantsuõhtu ansambliga Tuulest
Viidud. 18.11.16 kl 20. Peetri
26a, Tartu. Info 511 4081.

Maalid, ikoonid, graafika jm.
Muuda kasutuna seisev kunst rahaks! Raha kohe. Tel 5649 5292.
Mündid, medalid, paberrahad,
fotod, raamatud, kollektsioonid - igasuguse vanavara ost.
Tel 5649 5292.
Ostan koolimärke, kõiki tsaarija EW-aegseid märke ning
nõukaaegseid märgikarpe.
Tel 5649 5292.

Ajaleht OÜ, Ülikooli 1, 51003 Tartu
Toimetus 730 4535
Reklaam 521 3038
Kuulutused 730 4455
tartuekspress.ee
Vastutav väljaandja: Kaupo Torim,
511 6923
Peatoimetaja: Kaur Paves,
517 0933
Keeletoimetaja: Terje Jepiselg
Kujundaja: Priit Kivisoo
Reklaam: Malle Pastak
Reporterid: Kaspar Aug,
Meelis Kaldalu, Janari Kintsiraud,
Kadri Külaots, Rauno Põld,
Aet Rebane, Rasmus Rekand,
Sten Sang
e-post: nimi@tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress
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REKLAAM

Neljapäev, 17. november 2016

A LE COQ Spordihoone
Ihaste tee 7, Tartu

www.do.ee

Laupäev
19. november
LASTE JUDOPÄEV
võistluste
algus 10.00
pühapäev
20. november
TÄiskasvanud
Tartu Lahtised Meistrivõistlused
EESTI ABSOLUUTKAALU MEISTRIVÕISTLUSED

võistluste algus 10.30
Pealtvaatajatele
tasuta!

Toetavad:

Aig lätt iks umma muudu,
jõulust jõulu, kas rii pääl vai tii pääl...

XI Tartu linna ja maakonna
laste ja noorte pärimuspäevad

24. ja 25. no

vembril kell

KADRITR AL16.30
L
lasteaedade
ja lasteringid

e osavõtul

26. novembril kell 11.00

KADRITRALL

noorterühmade osavõtul

Suluseis
KRISTIAN HALLBERGI DRAAMA
LAVASTAJA, KUNSTNIK, MUUSIKALINE KUJUNDAJA ANDRES NOORMETS
KOSTÜÜMIKUNSTNIK MAARJA VIIDING — FOTOKUNSTNIK MARIS SAVIK
VALGUSKUNSTNIKUD ANDRES NOORMETS JA JAANUS MOOR
OSADES MARGUS JAANOVITS — LEILA SÄÄLIK — KÄRT TAMMJÄRV — MARIA ANNUS
MARIKA BARABANŠTŠIKOVA
ESIETENDUS 25.11 VANEMUISE TEATRIS

INFO:
kultuuriaken.tartu.ee
Tiina.Konsen@raad.tartu.ee
Osalemine on kõigile PRII!

Korraldab Tiigi Seltsimaja, toetab Tartu linn

