LAEN
Pandi tagatisel al 3 eurost!
Pandimajade liider!
www.luutar.ee
www.pood.luutar.ee

trükiarv 6. detsembril

KULD
Parim kulla hind Eestis!

44 000

Maitseb
päeval ja öösel!

e, Tõrvandi
lehed kantakse Tartu, Elva, Ülenurm
ja Räni küla postkastidesse
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reklaami broneeringu tähtaeg: 3. detsemb

E-POOD
Suurim valik kasutatud tooteid!
Tartu, Kalda tee 30
E-R 9-19, L 10-16, P 10-14

www.fasters.ee
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Võru 79, Tartu
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*Ostes Tamrexi
täishinnaga
talvejope ja
talvepüksid
saad kingituseks
TASUTA
talvesaapad
(art 81785) !

TAMREX talvejope
Eemaldatava kapuutsiga soe talvejope on valmistatud
vastupidavast ja mustust hülgavast Carrington-kangast.
Seest on riie vooderdatud sooja vatiiniga – uue põlvkonna
õhukese ja kerge ent väga hästi sooja hoidva isolatsioonimaterjaliga. Nii on jope kaalult kerge, seljas mugav ja
õhuke, kuid väga soe.
Jope tagant madalam ja eest kõrgem lõige lubab
mugavalt sooritada erinevaid liigutusi – kummardades või
istudes ei tule jope ebamugavalt sülle ning kükitades ja
seistes on selg ning istmik kindlalt soojas. Tuule eest hoiab
luku ette õmmeldud trukkidega liist ja pehme fliisiga
vooderdatud kõrge krae.
Trukkidega teisaldatav kapuuts on seest pehme fliisiga ja
piisavalt suur, et mahutada mütsi või kiivrit. Kapuuts on näo
ümber laia servaga ja reguleeritava kummiga, kurgu alt
takjakinnitusega. Lukkudega taskud rinnal ja küljel,
mahutavad vajalikud esemed (nimekaart, telefon jne).
art 770-1804

HIND 79.- €
Talvesaapad

TAMREX talvepüksid
AVASIME
UUE KAUPLUSE
KA HAAPSALUS
Ehitajate tee 2a,
Uuemõisa alevik

0.- €*

Elastsete, krõpsuga reguleeritavate traksidega talvepüksid
on eest ja tagant kõrge värvliga – teie kõht ja selg on
töötamise ajal kindlalt soojas. Taolise lõikega tööpükse,
mille toimiv idee on tulnud lasteriiete tootjatelt, ei paku ükski
teine tööriiete valmistaja. Püksiluku ees on tuulekaitseks
krõpsuga liist, vöökoht on kummipaelaga reguleeritav ja
suured küljetaskud teevad esemete kaasaskandmise
mugavaks. Mõlema sääre peal olev helkurriba tagab
töömehe turvalisuse. Kvaliteetsed ja vastupidavad tööpüksid
on valmistatud mustust hülgavast Carrington-kangast.

Sooja voodriga
talvesaapad,
millel on turvanina ja
naelatorkekindel tald.
art 81785

talvesaapad
(väärtus 63.-€)
art 81785

art 771-1804

HIND 59.- €
TAMREX OHUTUSE OÜ
TALLINN
Laki 5, Pärnu mnt 130, Katusepapi 35

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
Tallinna mnt 19c

HAAPSALU
Ehitajate 2a, Uuemõisa

Hinnad sisaldavad käibemaksu 20% ja kehtivad kuni 31.12.2012 või kuni kaupa jätkub!

TASUTA SAAPAD – POLE PAHA!

tartuekspress
Tammeka ei pudenegi
2
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kõrgeimast seltskonnast?

Eesti jalgpalli meistriliigas viimaseks jäänud Tartu esindusklubi
Tammeka võib õnnestumise korral tänu Aivar Pohlaku osavatele
nööritõmmetele ka järgmisel aastal kõrgemas seltskonnas jätkata.

6.
7.

2003

1.

Kuid kõigele vaatamata on selge üks –
möödunud hooaeg tähendas Tartu jalgpallile ebaõnnestumist.
„Sportlikult meil polnudki suuri eesmärke. Põhiline oli sellel aastal finantsiliselt jalad alla saada. Sellest tulenevalt läksime hooajale vastu absoluutselt
miinimumeelarvega. Arvestasime, et see
võib kujuneda riskantseks, aga et nii kehvasti läheb, seda ei osanud arvata,“ ütles
klubi president Jane Afshar.
Kuigi aastate jooksul kogunenud võlad
pühiti käesoleva hooajaga lõpuks õlgadelt,
tuli see suurte ohvritega. Meistriliigas
koguti 24 kaotuse ja kaheksa viigi kõrvale
üksnes neli võitu. Viimase kaheksa aasta
kehvim hooaeg.
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Esiliiga

Pohlak võib Tammeka päästa
Reeglite järgi tähendaks selline tulemus
automaatset meistriliigast välja kukkumist, ent levivad kuuldused, et Aivar Pohlak soovib Tartu esindusklubi siiski kõrgemas seltskonnas hoida.
„Tammeka oleks selle igati ära teeninud.
Sportlikult me muidugi ei vääriks seda,
aga see pole ainus aspekt. Sinna juurde kuulub ka finantsiline külg. Need on
kaks aspekti, mille põhjal litsents antakse.
Finantsiline pool on meil täiesti korras ja
võib-olla rohkem korras kui mõnel teisel
klubil Eestis. Lihtne on ju võlgu teha ja selle arvelt püsima jääda, aga seda me ei tahtnud,“ sõnas Afshar.
Üks võimalikke päästeskeeme: eelviimaseks jäänud Tallinna Kalev alistab üleminekumängudel Rakvere Tarva, Pohlakule kuuluv FC Viljandi loobub meistriliiga
kohast ja Tammeka olekski tagasi eliitsarja nihverdatud. Esimeses üleminekumängus oligi Kalev võõrsil 2 : 1 Tarvast üle. Korduskohtumine toimub eeloleval laupäeval. Ka pool hooaega peatreenerina tegutsenud ja hiljem mängiva abitreeneri rolli
võtnud Kristjan Tiirik arvab, et Tammeka
oleks Pohlaku armust antud kohta väärt ja
sellepärast häbeneda ei maksaks: „Kui me
jätame sportliku poole kõrvale, siis kõige
muu poolest olime võrreldes teiste klubidega meistriliigas juhtival positsioonil. Pean
silmas klubi tegevust, fännid jne. Meil on
tugev identiteet, mis paistab silma ja meistriliiga ei taha seda kaotada“.

2002

Tammeka fännid uskusid kuni viimse hetkeni, ent hooaja jooksul peatreeneri tooli jaganud Kristjan Tiirik (vasakult) ja Joti Stamatopoulos meeskonda viimasest kohast päästa ei suutnud. 
Veiko Soo

Klubi toetajad on meeskonnale ette
heitnud nõrka komplekteeritust. Kivi lendab just juhtkonna kapsaaia suunas.
„Eelmisel aastal olime suuremalt osalt
profimeeskond, peaaegu kõik said palka.
Tänavu oli suurem osakaal amatööridel,“
selgitas Afshar, miks käesolevale hooajale niivõrd nõrga meeskonnaga vastu mindi. Mitmeid mängijaid kaotasime selle tõttu, et neile lihtsalt ei olnud enam võimalik
soovitud tasu maksta.“
Veel hooaja alguses tundus, et suures osas endise duubelmeeskonna mängijatega pallinud Tammeka võib meistriliigas ellu jääda. Ent siis ründasid vigastused ja lühike pink andis tunda. „Pidin
pidevalt mõtlema mänguväliselt – vigastused, kaardid – ja see kajastus mängus.
Meil teeb iga vigastus olukorra keeruliseks,“ ütles hooaja esimesel poolel meeskonda juhendanud Tiirik.

Klubi legend taandus
Hooaja keskel otsustas Tammeka olukorda muuta ja legendiks nimetatud
Kristjan Tiirikut asendas Kreeka kõrgliiga
kogemusega Joti Stamatopoulos.

Aasta alguses põgusalt Tammekat esindanud Kameruni jalgpallur Gaél White
Njeukam esines nädala eest avaldusega,
et Tammeka väljalangemise põhjus peitub Tiirikus. „Tammeka sai kahjuks väga
hilja aru, et klubi legendist, nagu Kristjan
Tiirik, ei saa automaatselt head peatreenerit. Võtame kas või Lothar Matthäusi,“
tõi Njeukam klubi fännileheküljel toetantammekat.eu välja võrdluse.
„Kui me võtaks selle meeskonna (Michael Kaltenhauser, Siim Valtna, Artur
Pikk, Martin Haljak või Gaél White Njeukam) ja lisaks sinna uue peatreeneri Joti
Stamatopoulose ning uued mängijad Pato
ja Siim Tenno, ei oleks Tammeka iialgi 10.
kohale jäänud.“
Kristjan Tiiriku sõnum Njeukamile oli
ühene: „Paneksin sõna „mängija“ tema ees
jutumärkidesse. Ta esindusmeeskonna
eest väga platsile ei saanudki ju. Kui tema
nii arvab, siis arvaku.“
Tiirik nõustub, et peatreeneri amet ei
olnud talle ideaalne: „Peamiselt jäi puudu kogemusest. Nägin ja õppisin iga päev
midagi uut.“
„Võib-olla Kristjan sai peatreeneriks
lihtsalt liiga vara. Uue mehe käe all on tal

võimalik õppida ja kogemusi juurde hankida. See, kuidas ta suutis eelmisel aastal
pärast Marko Kristali lahkumist meeskonna usku ja motivatsiooni taastada, oli
suurepärane. Ent tänavu jäi midagi puudu
ja ei läinud päris nii, nagu oleksime tahtnud,“ ütles Afshar.

Linna toetus ohus
Äsja võlgadest vabanenud Tammeka jaoks oleks esiliigasse langemine ka
finantsiline oht. „See paneks meie rahadele põntsu. Pole sugugi sada protsenti kindel, et linn meid sellisel juhul edasi toetaks,“ selgitas Afshar. „Lisaks kaoksid ära
UEFA rahad. Siis tuleks ilmselt rohkem
kohaliku toetuse peale mõelda.“
Kolmeks aastaks on end Tammekaga
sidunud klubi võõrmängijad Pato ja Preche Mboungou ning aasta jagu pikendas
lepingut kaitse tugitala Martin Hurt.
„Minu jaoks ei ole mingit vahet, kas
mängime meistriliigas või esiliigas. Oluline on meeskonda aidata ja võimalikult
kiiresti tagasi jõuda,“ ütles karjääri jooksul Nõmme Kaljus ja Ungaris mänginud,
ent nüüd end hobijalgpalluriks nimetav

PEIPSI KÜTTELADU OÜ
müüb
KVALITEETSET PAKITUD
TURBABRIKETTI
(kilepakendis).

PUITBRIKETTI

(kandiline, kilepakendis).
Alusel 960 kg.

SOODUSHINNAGA PELLETIT
(1 kott = 16 kg, graanul Ø 8 mm).
Alusel 900 kg.

Kohalevedu kokkuleppel tasuta.
Info 5666 4451.

6.
7.
10.

Meistriliiga

Martin Hurt. „Kui Tiirik punti lööb, mina
edasi mängin, mõni kogenud mängija veel
lisandub ja noored on ka tahtmist täis, siis
ei tohiks olla mingi probleem kohe järgmisel aastal meistriliiga kohta tagasi võita.“
Esiliigasse kukkumise korral on Tammeka sunnitud keskenduma noormängijatele. Kas see tähendab, et poolprofessionaalsest Tartu esindusklubist saab amatöörklubi? „Selles osas ei ole veel pilt selge.
Mingi osa pallureid saab kindlasti ka esiliigas palka. Meil on vaja hoida vanemaid
mängijaid ja võõrpallureid. Neile tuleb
palka edasi maksta,“ rääkis Afshar. „Kui
palju me suudame teistele maksta, oleneb
ka sellest, kui palju suudame sponsoreid
leida.“
Ebaedule vaatamata tõid nii klubi president kui abitreener välja, et möödunud
hooajast jääb neile meelde klubi fännide
meeletu poolehoid.
„Viimased mängud oli tõestus sellest,
kuidas klubi on kokku kasvanud – fännid,
lapsevanemad, toetajad. Me küll kaotasime, aga publik oli alati kohal ja võttis laulu
üles,“ rääkis Afshar.
„Kõige eredam hetk oli ilmselt hooaja
viimane kodumäng Paide vastu, kui rahvas tuli kokku, et Tamme staadion lumest
puhtaks lükata. See oli fantastiline, mismoodi inimesed tahtsid kaasa aidata, et
meeskonnale parimad võimalused anda.
See näitas, et Tammeka klubi juures on
midagi erilist ja see teeb mind uhkeks,“
resümeeris Afshar.
Peeter Liik
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Lugeja kiri
Lugeja
Segane jutt
Miks on Rocki mängude ajal diktori
heli tuksis. Ühestki sõnast pole võimalik aru saada, kostub vaid kõminat ja podinat. Jääb mulje, et diktori
mikrofoni helil on lihtsalt „bassid
põhja“ keeratud. Tulemuseks on
kajarohkus ning jutust on väga raske,
kui mitte öelda võimatu, aru saada.
Jutt, et spordihoonetes on
kohutav akustika ning neis ei saagi probleemist üle, ei pea paika.
Selle tõestuseks on mitmed teised
Eesti ja ka Tartu võimlad, kus inimteksti suudetakse kõlaritesse saata
üpris arusaadavalt. Ka ajal, mil Kuke
Madis „Tere õhtust, korvpallisõbrad!“ stiilis spordiõhtut sisse juhatas, oli kõnet võimalik kuulatada
sisu adudes. On ka tüdrukute tantsu saateks olev muusika kuulatav,
ometigi Kiljaku, kelle kogemustega
hääl ja diktsioon ju üpris professionaalsed, jutt mitte. Miks?
Kossufänn :)

Ivo Hunt
TÜSKi turundusspetsialist
Rõõm, et publik on taas hakanud
rohkem saalis käima ja soovitakse
kaasa mõelda, kuidas üht-teist paremaks teha. Oleme ka ise mõelnud,
kuidas mängu teadustajat paremini
arusaadavaks teha. Siiski tuleb tunnistada, et praegune variant on halbadest valikutest parim.
Aastakümneid tagasi ehitatud
pallisaalis ei osatud akustikale
suurt rõhku panna ja sestap ei saa
mõistlikku helipilti luua – ruum on
suur, plekist ja kajab ebaühtlaselt.
Paljuski sõltub see, kuidas teadustaja jutt või kõlaritest tulev muusika
kõlab, kohast, kus saalis istutakse.
Praegune helilahendus on tehtud
selline, et enamik saalisviibijaist kuuleks rahuldava kvaliteediga juttu.
Kui küsimus oleks lahendatav
mõne ekvalaiserinupu keeramisega, siis oleks seda kindlasti tehtud,
sest spordihoones töötab ka helitehnik Rein Vilt, kes oma tööd väga
hästi mõistab.
Praeguse seisuga ei oska muud
välja pakkuda kui seda, et juba laupäevasel Balti liiga mängul võiks
küsija saalis proovida istuda mõne
teise koha peal ja kuulata, kuidas
sealt Marko Kiljaku jutt kõlab. Igatahes aitäh teema tõstatamise eest.
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Kuidas valida
elektripaketti?

Värske Läti maal

Reedel, 16. novembril kell 17 kutsub Tartu Majaomanike Ühing
eesotsas riigikogu liikme Margus
Hansoniga huvilisi raekoja saali
elektriteemalisele teabepäevale,
kus sobivat hinnapaketti aitavad
valida energiaagentuuri eksperdid.

Alates 21. novembrist saab Tartu kunstimajas nautida näitust
„Jaunums! Värske Läti maal“, mis
pakub Eesti publikule ka lühiülevaadet Läti maalikunsti hetkeseisust, soovides ühtlasi jahenenud
kultuurisidet naabrite vahel lõkkele puhuda.

Villa Tammekann

Linn hakkab elektrit
ostma lätlastelt
Uuest aastast ostab Tartu
elektrit Latvenergo tütarettevõttelt Elektrum Eesti
OÜ. Kilovati eest tuleb
jaanuarist maksta 5,964
senti.
Abilinnapea Raimond Tamm
vastas Tartu Ekspressi usutlusele, et elektriostu pakkumisel osaleski vaid üks, võitjaks tunnistatud energiamüüja. Kas ka olematus konkurentsis saadi parim
pakkumine ning kui palju kulutused elektrile kasvavad, Tamm
spekuleerida ei tahtnud.
„Tänaste hindadega on võrdlemine raskendatud, sest päevaja öötariifide asemel on meil 1.
jaanuarist kehtiv vaid üks tariif.
Hanke kavandamisel oli eeldatavaks maksumuseks 5 eurosenti/
kWh (ilma käibemaksuta), seega
saime veidi odavama hinna kui

algselt prognoosisime,“ kõneles
Tamm.
Eeldatav maksumus määrati
lähtuvalt majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi soovitusest. Liites hankesse kaasatud
linna struktuuriüksuste, allasutuste, linnale kuuluvate ettevõtete (Aura veekeskus ja Tartu Veevärk on ise juba varem hanked
läbi viinud, sest nende jaoks avanes elektriturg varem) ja sihtasutuste elektrienergia tarbimise,
siis saab Tartu aastaseks elektrikuluks prognoosida 18 000 – 20
000 MWh.

Kolmandik enam
Allasutustel, ettevõtetel ja
sihtasutustel on omaette eelarved ja linnaeelarve seisab neist
eraldi, mistap üldise hinnatõusu kalkuleerimine on keerukas.

Rääkides elektrihinna muutuse mõjust linnaeelarvele, nentis Tamm, et kui sel aastal prognoositi aastaseks elektrienergiaga seonduvaks kuluks umbes
1,5 miljonit eurot, siis järgmisel
aastal tuleb arvestada ligikaudu poole miljoni võrra suurema
väljaminekuga. See summa sisaldab ka võrguteenuse tasu, taastuvenergia tasu ja elektriaktsiisi.
Leping Elektrumiga sõlmitakse
kestvusega eeloleva aasta lõpuni.
Tartumaa omavalitsustest
otsib enamik sobivaimat elektripartnerit omaette. Vaid Nõo,
Alatskivi, Tähtvere ja Rõngu vald
liitusid ühishankega. Tähtvere vallavanem Rein Kokk rääkis,
et neil tuleb uuest aastast Eesti
Energiale hakata maksma 7,968
senti päeval ning 6,132 senti öösel
tarbitud elektri eest.
Rasmus Rekand

Hoia keha ja tervis tõhusalt vormis
Targa Tervise Salongis!
• Kuivvesimassaaþ
• Vibrotreening
• Laserteraapia
• Ratsutamine

Avatud on uus uus lastehoid Veeriku linnaosas, Ravila 45.
Haldjakese lastehoid pakub teie lapsele aastaringselt mängu-ja
hoiukohta ning tunnihoidu. Lisaks õpetame läbi mängu inglise keelt.
Ootame lastehoidu lapsi vanuses 1,5 - 6 aastat.
Sünnipäeva pidamiseks saab rentida ruume!
www.haldjakeselastehoid.ee
haldjakeselastehoid@gmail.com
Tel 56615431

Avame 2013. aasta veebruaris
eralasteaia

ÕNNETRIINU

aadressil
Anne 53a.

5240979 ja 53420155, bibikonn@bibikonn.ee

Tähtveres asuv Villa Tammekann,
mille projekteeris Soome arhitekt
Alvar Aalto, arvati portaali The
Iconic Houses rahvusvahelise
tähtsusega ehitiste nimekirja, kui
üks reljeefseim näide toonasest
funktsionalistlikust arhitektuurist.

Suusalaat
avab hooaja
Laupäeval, 17. novembril tasub
talispordisõpradel sammud
seada Lõunakeskusse, kus kella
10–18 toimub suur suusalaat,
töötubades õpetatakse varustust hooldama ja suuski määrima
ning peetakse ka mitmevõistlust
trenažööridel.

20 000 000
KWh elektrit ostab Tartu linn
prognooside kohaselt eeloleval
aastal.

Avastusretk
pärimuslauludega

kaupluses

Mailis

Laupäeval,
17. novembril

17. novembril kell 11 stardib Supilinnast avastusretk pärimuslauludega. Eeslaulja on Mikk Sarv ning
lugusid jutustab kunstiteadlane
Enriko Talvistu. Retkele järgneb
kontsert Tartu seltside majas
(Pepleri 27).

Garaažidest
korterelamu
Linn määras projekteerimistingimused, et Supilinna miljööväärtuslikus piirkonnas Oa tänav 10b
kasutuseta garaažihoonete asemele saaks rajada kahekorruselise korterelamu.

Kogu kaup -40%
TARTUS:
Soola 10 (avaturg),
Võru 55f (Maxima)
ELVAS:
Valga mnt 5 (Maxima).

Linn andis heakskiidu, et uued
kaubandus-, teenindus-, tööstusja laohooned saaks kerkida Sepa
tänav 19 krundile ning vastne
ärihoone rajatakse ka aadressil
Ringtee 60.

Ütle seda lilledega...

Ööl vastu 11. novembrit murti Tartus Kaunase puiesteel maja ees
asuvas parklas sisse sõidukisse
Ford ja eemaldati roolisamba kate.

Lehepuhurid ei kao
Kuigi mitmed tartlased on helistanud linna infokeskusesse ja kurtnud lehepuhurite häiriva müra
pärast, kinnitab linn, et töövahendina jäävad puhurid kasutusse,
sest vähendavad käsitööd ning
kiirendavad portsessi.

Politsei palub abi

Uued hooned
Jaama 76, Tartu
Info ja registreerimine: 5647 2291
www.targatervis.ee

Pätid üllatavad

Politsei kohtueelses
menetluses
kahtlustatakse fotol
kujutatud
meest vägistamises.
Uurijatel on alust arvata, et kannatanuid võib olla rohkem, sestap
oodatakse mehega seotud seksuaalsüütegude juhtumitest infot
telefonil 5304 8227 või politsei
lühinumbril 110. Kahtlustatav on
kuni kuueks kuuks vahistatud.

Võimlemispidu ootab
osalejaid
Kuni 23. novembrini saab registreeruda tuleva aasta 25. mail
toimuvale linna võimlemispeole, millega ühtlasi tähistatakse
80 aasta möödumist esimesest
võimlemispoest Tamme staadionil.

Lillesalong

B!
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D
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Kallid lapsevanemad!

Lisainfo ja
registreerimine:

UUDISED

Vihmametsa Lilled

• lilleseaded
- matusteks
- pulmadeks
- pidulikeks sündmusteks
• ruumide dekoreerimine
• kullerteenus Tartu linna piires
Piparmündi 1 (Vahi Maxima)
E-P 10-19, tel 5842 1721.
www.vihmametsalilled.eu
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Jalgpalli algusest
tsaaririigis
Nagu arvata võib, tõid jalaga palli mängimise kombe Tsaari-Venemaale inglased: ametnikud, insenerid ja meistrid, kes Peterburis ja
Odessas mängisid kas omavahel või sadamas peatunud Inglise laevade meeskondadega. Traditsioonile truuks jäädes algasid inglaste
matšid täpselt samal nädalapäeval ja kellaajal kui saareriigiski: laupäeval kell pool kaks pärast lõunat.
Kohalikke jõustiklasi võeti nendesse komandadesse suure valikuga – pidid olema pikakasvulised (mitte Maradona tüüpi jupatsid) atleetliku kehaehituse ja pisikeste vurrudega noored mehed.
Mõnikord võis Inglise ajalehtedes lugeda tööpakkumisi – firma otsib
Venemaale ametisse vilunud inseneri või meistrit, kes oskab ka hästi jalgpalli mängida. Inglased harrastasid tolmustel mänguplatsidel
(muruväljakuid Venemaal veel ei olnud) jõulist kehamängu, mis
sageli põhjustas vastastel vigastusi. Seepärast
neid ka austati ja ühtaegu peljati.
Peterburi inglaste
komanda kandis nime
Neva. Selle konkurent
Piiteri läänepoolsest
eeslinnast Narva. Olid
veel Sport ja Olimpia ning 1913. aastast 5 Putilovi hiidtehase võistkonda, mis moodustati direktsiooni käsul ja peeti ülal firma rahadega. I koosseis – esindusvõistkond – koosnes nii venelastest kui
brittidest. II ja III – vene töölistest, IV – veteranidest ja V lootusandavatest noortest. Eeskuju võeti Moskva Savva Morozovi tehasest,
mille meeskond, tulles Moskva meistriks, tegi firma nimele head
reklaami.
Mängijaid hinnati eelkõige nende löögi tugevuse järgi. Vägev
„küünal“ pilvede poole kutsus esile publiku üldise rõõmukisa. Kaitsemängu taktikaline põhimõte oli: mida kaugemal püsib pall oma
väravast, seda kindlam. Seepärast valiti ka kollkipreid löögi kauguse
põhjal. Palli tagasimängu peeti arguseks, kätega püüdmist ebaväärikaks. Tõrjuda tuli ikka jalgade või keha abil.
1913. a sügisel peeti Odessas otsustav võistlus kahe peamise jalgpallikantsi vahel. Pealinlased sõitsid pärast õige pikka reisi vaksalist
voorimeestel kohe mängukohta, kus publik juba ees ootas. Meeskonnad rivistusid, tervitasid vastastikku ja siis saabus paus. Rahva
hulgast sammus väärika aeglusega palliplatsile nooruk – käes valge linikuga kaetud kandik ja sellel paras topka vodkaga. Viis kostituse odessiitide kapteni ette, kes tõstis klaasi, tühjendas selle ja tegi
suule kombekohase ristimärgi. Alles seejärel võtsid mängijad platsil
kohad sisse ning kuue seljast heitnud ja ainult vestiväele jäänud referii andis avavile.
Rituaalsest viinavõtmisest matši eel oli odessiitidele ilmselt
kasu. Üldise juubeldamise saatel põrutasid nad pealinlaste väravasse neli kolli, lastes endale lüüa vaid kaks. Neevalinna meeste kurtmist pikast reisist tingitud väsimuse üle ei võetud kuuldagi. Niigi oli selge, et kogu suures tsaaririigis ei ole tugevamat
matš-komandat ega osavamaid šturmavoisid-tormajaid kui kuulsas sadamalinnas Odessas. Just Odessa vääris jalgpallimängu pealinna nime.

Palli tagasimängu
peeti arguseks,
kätega püüdmist
ebaväärikaks. Tõrjuda tuli ikka jalgade või keha abil.

Kängurumaa sputnik AHHAAs
15. novembril kell 15 avab
teaduskeskus AHHAA Austraaliast pärit interaktiivse
kosmoseteemalise näituse
„Ahhaa, kosmos!“, kus saab
uudistada unikaalset kosmoses käinud sputnikut
Kosmos 2083.

„Eestis pole varem nii mitmekülgset kosmoseteemalist näitust
olnud, mistõttu see on ainulaadne võimalus igale kosmosehuvilisele,“ ütles AHHAA juhatuse liige
Andres Juur. „Oleme ühte väljapanekusse kokku kogunud tehnikat,
mis on juba kosmoses käinud, tehnikat, mis on sinna minemas ning
näitame koopiaid ja makette käimasolevatest kosmosemissioonidest.“
Näitus tutvustab kosmoselendude tehnoloogiat ja annab astronoomiaalaseid teadmisi. Enamikku eksponaate saab ise katsuda ja
katsetada. Näiteks saab ise tegutseda NASA kosmosejuhtimiskeskuse simulaatoris, kus tuleb kosmosesüstik maandada Kennedy
kosmosekeskusesse. Huvilised
saavad juhtida marsikulgurit, ehitada virtuaalse sondi Marsi pinnaseproovide võtmiseks ning jalu-

Ehkki kosmoseteema võib kõlada
keeruliselt, pakub Austraaliast külla
sõitnud näitus uudistamist kogu
perele. 
Kristina Kravets

tada päikesesüsteemi planeetide
vahel.
Peale Austraalia rendinäituse on AHHAA-l harukordne võimalus näidata erakollektsioonist pärit luuresputnikut Kosmos 2083, mis on tehtud Nõukogude Liidus ning käis kosmoses
1990. aastal. See Maa tehiskaaslane kaalub 2,5 tonni, on 2meetrise läbimõõduga ning tema hin-

nanguline väärtus on enam kui 2
miljonit eurot.
Näitusel saab uudistada ka Eesti tudengite kätetööna valminud
ehitusjärgus satelliiti ESTCube-1,
mis saadetakse kosmosesse juba
järgmise aasta kevadel.
Näituse avamisel neljapäeval,
15. novembril kell 15 Tartu
AHHAAs esineb sõnavõtuga Tartu ülikooli LOTE prodekaan ja

tudengisatelliidi projekti eestvedaja Mart Noorma ning kosmoseteemalise muusikalise etteastega astub üles AHHAA töötajatest
koosnev bänd Ann Fatman & Big
Brown Butterfly.
Näitus on valminud Austraalia
teaduskeskuses Scitech ning see
jääb Tartu AHHAAs avatuks kuni
aprilli lõpuni 2013.
Juhan Lang

Selle sügise PÖFF kiikab Kreekasse
16. Pimedate Ööde filmifestivali raames pakutakse
Tartu publikule sel aastal
95 täispikka filmi. 16.–28.
novembrini peetav festival
tutvustab maailmakino
kogu tema värvikuses.
Korraldaja Marika Goldman
kinnitab, et Tartus on esindatud
kõik PÖFFi alaprogrammid, seega saab näha filme EurAsia võistlusprogrammist, dokumentaalfilme, keskkonnateemalisi, moe- ja
noortefilme ning mõndagi muud.
„Tänavuse PÖFFi fookuses on
Kreeka kino – filmid „L“, „J.A.C.E“,
„Volfram“ ja „Ebaõiglane maailm,“
rääkis Goldman. Suures mahus on

Tartusse jõudnud ka uusi Saksa
linateoseid, mis koondunud programmi „Uus Saksa film“.
Tartlaste jaoks muudavad PÖFFi eriliseks kaks väliskülaliste

kohtumist siinse publikuga. 17.
novembril, pärast filmi „Hull ja
varas“ linastust, astub Athena keskuses publiku ette filmi režissöör,
multitalent Cory McAbee. Filmi-

mees Jan Ole Gersteri ja näitleja
Marc Hosemanniga saab jutelda
18. novembril, olles enne ära näinud nende loomingusse kuuluva
filmi „Oh sa poiss“.
Peale põhiprogrammi Cinamonis, kinos Ekraan ja Athena keskuses toimuvad traditsioonilised filmiööd Tartu Elektriteatris. Unetuid PÖFFihunte oodatakse 20.11
Sleepwalkers filmiööle ning 27.11
Animated Dreams filmiööle. Laste- ja noortefilmide festival Just
Film ootab oma noori sõpru Tartu
Elektriteatrisse, et näidata 20.11 ja
27.11 kell 11 programmi „Mudilaste
multilaegas“.
Laurits Leima

TALVEREHVID SÕIDUAUTODELE,

AS OY KAUBIKUTELE JA DŽIIPIDELE
ja veermiku remont • Tehnoülevaatuseelne
DL •Mootori
kontroll • Õlivahetus ja korrosioonitõrje • Keretööd
A
S
ja keevitustööd • Rehvide müük ja montaaþ

AUTOABI 24h: 5618 5701

175/65 R 14
175/70 R 14
185/65 R 14
185/65 R 15
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al 36 €
al 35 €

195/65 R 15
205/55 R 16
195/70 15 C
225/65 R 17

al 38 €
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al 52 €
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Palametsa
pajatused

RAV
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BETOONI

www.sadloy.ee
www.pkp.ee

E-R 8-18, L 9-14, P kokkuleppel tel 5618 5701.
Ravila 51, Tartu. Tel 744 7719, 501 9739, 5345 3499.

Esietendus
24. novembril
Sadamateatris
Tekst/lavastus/pilt
Urmas Lennuk
Osades
Külliki Saldre,
Maria Soomets,
Tanel Jonas

vanemuine.ee
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Mõttetalgud kuidas
vähendada jäätmeid?
Linnavalitsus kutsub
tartlasi jagama jäätmete
vähendamise või taaskasutamise nippe. Kõigi nipisaatjate vahel loositakse
välja auhinnad ja nutikamad nõuanded pannakse
üles linna kodulehele.

Vabanege sammhaaVal depressioonist

Kas Võitlete
depressiooniga?
Kas olete võtnud antidepressante, kuid tunnete end
ikka rõhutuna, ei huvitu millestki, magate halvasti
ja olete iga päev väsinud?
Kui vastate nendele küsimustele jaatavalt ja olete terve
täiskasvanu vanuses 18–65 aastat, võite sobida osalema
uue depressiooniravimi ulatuslikus kliinilises uuringus.
Kui te mingil põhjusel sellesse uuringusse ei sobi,
aitame teil leida teile sobiva ravi.
Uuringu on heaks kiitnud Tallinna Meditsiiniuuringute
Eetikakomitee ja Ravimiamet.
Uuringust osavõtt on vabatahtlik.
lisateabe saamiseks võtke palun ühendust:
A.A.T. Meele OÜ
Turu 2, Tartu
Tel 529 9995, 5559 4739, 5565 0040
Tööpäeviti kl 9–16
E-post: sellanneli@gmail.com
Sotsiaalministri määruse nr 23 «Ravimi kliinilise uuringu
teostamise tingimused ja kord» järgi: See on teaduslik
uuring, millega võib kaasneda oht osaleja tervisele.

Gümnaasium
ikka direktorita

17.–25. novembrini toimub
üleeuroopaline jäätmetekke
vähendamise nädal, mille eesmärk on leida lihtsaid võimalusi, kuidas igapäevaelus liigsele jäätmete tekitamisele piir
panna. Inimesi kutsutakse üles
mõtisklema oma tarbimisharjumuste üle ja leidma kohti, kus
jäätmete teket annab vältida.
„Keegi meist ei saa elada nii,
et meil jäätmeid üldse ei tekiks.
Ikka juhtub, et mõni asi läheb
katki või jääb väikseks, koju
koguneb toidupakendeid ja kasutuks muutunud kraami. Küllap võib aga igaüks meist leida
enda tarbimisharjumustes viise, kuidas jäätmete teket vähendada. Need, kes on leidnud asjale, mis oma esialgset funktsiooni
enam ei täida, uue otstarbe või on
muutnud oma tarbimisharjumusi nii, et ei pea ostma üha uusi ja
uusi tooteid, võiksid sellest meile
teada anda,“ rääkis linnavalitsuse
keskkonnateenistuse spetsialist
Kaire Kalk.

Parimatele preemiad
Linnavalitsus kutsub tartlasi jagama teistega nippe, mis
aitavad vältida jäätmete tekkimist või võimaldavad tekkinud
jäätmed taas kasutusele võtta.
Nutikamad nipid pannakse välja Tartu linna kodulehele ning
kõikide saatjate vahel loositakse 28. novembril välja 5 Aura
veekeskuse terviseklubi pääset
kahele või samas väärtuses raamatupoe kinkekaarte.
Jäätmetekke vähendamise või
jäätmete taaskasutamise nippe
oodatakse kuni 25. novembri-

Britid on 3,3 tonnist elektroonikaprügist (just niipalju tekitab
seda keskmiselt elu jooksul üks sealne inimene) teinud silmatorkava skulptuuri nimega WEEE MAN. Milliseid taaskäitlusideid
peitub tartlaste peades, soovibki linn teada. 
weeeman.org

ni e-posti aadressil kaire.kalk@
raad.tartu.ee. Kirjas palutakse lühidalt, kuid arusaadavalt
kirjeldada, milline uus otstarve
millisele asjale on antud või kirjeldada mõnda tarbimisharjumust, mis aitab vähendada jäätmete teket. Võimalusel palutakse lisada ka foto. Vahvaid fotosid
eksponeeritakse linnavalitsuse
linnamajanduse osakonna näituseseinal.

Kirjale tuleb lisada nipisaatja kontaktandmed: nimi, perekonnanimi, vanus ja telefoninumber. Kontaktandmetest
avaldatakse Tartu linna kodulehel vaid eesnimi ja vanus.
Rasmus Rekand

Loe ja kommenteeri
www.tartuekspress.ee

Kuna Tamme gümnaasiumi direktorit ei õnnestunud linnal esimesel
katsel leida, kuulutatakse välja uus
konkurss.
„Dokumendid esitas küll kuus
kandidaati, kuid kaks võtsid oma
kandidatuuri tagasi,“ rääkis haridusosakonna juhataja Riho Raave.
Komisjon vestles 4 soovijaga, valituks ei osutunud ükski.
„Ideaalis võiks koolidirektor
olla nii visionäär-arendaja kui hea
administraator, meeskonna eestvedaja ja motivaator. Minu jaoks
on olulised ka tema hoiakud igal
tasandil tehtava koostöö osas,
mida Tartu koolide vahel jääb tihti
vajaka. Samuti on olulised isikuomadused ausus ja usaldusväärsus, sest igat direktori sammu me
pole suutelised kontrollima ja seda
polegi vaja,“ kirjeldas Raave isikut,
keda juhi kohale otsitakse.
Asjaolu, et uus direktor tuleb
leida keset õppehooaega, ei tee
ülesannet lihtsamaks. Õppeasutust ees ootav lahutamine gümnaasiumiks ja põhikooliks ning
renoveerimist ootav koolihoone
võisid mõnegi potentsiaalse kandidaadi ettevaatlikuks teha. Raave
usub, et stabiilsemas olukorras
olnuks ehk osalejaid konkursil
enam.
„Koolijuhtide järelekasvule peab
kindlasti tähelepanu pöörama,
sest eelkõige eesseisvate ümberkorralduste tõttu tuleb konkursse kindlasti veel. Järgmise aasta
suvel korraldame näiteks konkursi Kivilinna gümnaasiumi, kommertsgümnaasiumi ja Descartesi
lütseumi gümnaasiumiosa baasil
moodustatava uue gümnaasiumi
direktorikoha täitmiseks. Töötame selle nimel, et korduskonkurss
Tamme gümnaasiumi direktori
leidmiseks annaks kindlasti tulemuse ja uus direktor ka leitaks.“
Linnavalitsus võtab Tamme
gümnaasiumi teisele konkursile
kandideerimissoove vastu 11. detsembrini.

Nüüd on aeg
otsustada!
Avatud turu paketi valimine on lihtne ja mugav. Eelista
kodumaist energiat ning sõlmi leping 9. detsembriks.
Võid võita terveks aastaks tasuta elektri!
Loosimised toimuvad igal nädalal.

AVATUD TURU HINNAPAKETID
KINDEL

ehk 100%
fikseeritud hind

Sobib, kui peate oluliseks
elektrihinna stabiilsust ja soovite
elektrikulusid ette planeerida.

Klienditelefon 1545

KOMBINEERITUD
ehk 50% fikseeritud
hind ja 50% hinnast
sõltub elektribörsist
Sobib, kui elektrihinna stabiilsus
ei ole esmatähtis.

MUUTUV

ehk 100% hinnast
sõltub elektribörsist
Sobib, kui puudub vajadus
elektrikulusid ette planeerida.

Vabrikupood, Sõpruse pst. 2, Tartu
Avatud E-R 10-19, L 10-16
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anekdoodid
sudoku
anekdoodid
sudoku
Kaks Peterburi töölist vestlevad omavahel:
„Eile rääkis Jeltsin teleris, et
varsti tuleb küllus.“
„Pole viga, elasime blokaadi
üle, elame ka külluse.“
***
Gangsterid röövivad Žirinovski ja nõuavad tema eest
20 miljonit dollarit lunaraha.
„Me ei saa sellist summat
maksta,“ vastab Jeltsin.
Selle peale vastavad röövijad:
„Siis saadame Žirinovski teile
tagasi.“
***
Einsteinilt küsiti:
„Mis relvaga sõdiksite kolmadas maailmasõjas?“
Füüsik vastas:
„Sõja alguse kohta on raske
ennustada, kuid pärast lõppu
piisab kaigastest...“
***
Albert Einstein mängis külalistele meelsasti viiulit. Kord
naeris tuntud koomik Olson
tema esinemise ajal valju häälega. Einstein jättis musitseerimise pooleli ja küsis tõsiselt:
„Härra Olson, miks te naerate, kui ma mängin? Kas te olete
mind kunagi näinud naermas
siis, kui teie mängite?“
***
Jäägitult oma mõtetesse
süvenenud Einstein kohtas
tänaval tuttavat ja ütles talle
viisakalt:
„Tulge täna õhtul minu poole. Mulle tuleb külla professor
Stimson.“
„Mina olengi Stimson!“ hüüdis kõnetatu hämmastunult.“
„Sel pole mingit tähtsust,“
vastas Einstein hajameelselt.
„Te tulge ikkagi!“
***
„Mu jumal, mis su näoga

juhtunud on?“
„Põrkas lendava taldrikuga
kokku.“
„Ja kust see tuli?“
„Pole aimugi, kust ta neid
ostab...“
***
Perekonnas on toimunud
lapsekasvatamise vestlus, milles
kõne all olid iga inimese kohustused. Ema läheb kööki, läbinoomitud poeg aga küsib isalt:
„Isa, kaua sa juba oled emaga abielus olnud?“
„Viisteist aastat.“
„Ja kaua sa veel olema
pead?“
***
Naine ootas last. Mehe välimus polnud suurem asi ja naine ohkas:
„Mis siis küll saab, kui ta
tuleb sinu nägu!“
Mees:
„Sa mõtle parem, mis sinust
saab, kui laps ei tule üldse
minu nägu!“
***
Perekond paadisõidul. Naine mehele:
„Ütle, keda sa õnnetuse korral enne päästaksid, kas lapse
või mind?“
Mees:
„Mind.“
***
Sõbrannad omavahel:
„Mustlanna ennustas mulle,
et ma suren teatris.“
„Ja sa usud seda?“
„Mina mitte, aga mu mees
usub küll, sest iga nädal toob
ta mulle mõne teatripileti.“
***
„Meil ei suitsetata töö ajal,“
noomib ülemus uut töölist.
„Kas te tõesti arvate, et ma
siin tööd teen?“ küsib tööline
vastu.

ristsõna
Ristsõna

Kino

Cinamon

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
16.11 kell 12.30, 13.15, 14.45,
15.45, 17.15, 19.30, 21.45,
23.55; 17.11 kell 12.30, 13,
14.45, 17.15, 19.30, 21.45,
23.55; 18.11 kell 12.30, 13,
14.45, 17.15, 19.30, 21, 21.45;
19.–22.11 kell 13.15, 14.45,
15.45, 17.15, 18, 19.30, 20.15,
22 Videviku saaga: Koidukuma – osa 2
16.–17.11 kell 14, 18.15, 22.30;
18.11 kell 14, 18.15; 19.–22.11
kell 14, 16.30 Deemonid
16.–18.11 kell 12.15, 15.15, 18,
21.15; 19.–22.11 kell 12.15,
15.15, 18.15, 21.15 007 Skyfall
16., 19.–21.11 kell 12.45; 17.11
kell 11.30; 18.11 kell 11.30,
13.15; 22.11 kell 12.45, 16.15
Zambesia (eesti keeles)
16.–17.11 kell 23.30; 18.11 kell
22.30; 19.11 kell 21 Pahaendeline
16., 18.11 kell 16.45; 17.11 kell
15; 19.11 kell 12.30, 16.45;
20.–22.11 kell 12.30 Eestlanna Pariisis
16., 19.–22.11 kell 14.30; 17.11
kell 13.15; 18.11 kell 15 Kummi-Tarzan
16.–18.11 kell 12, 16.15,
20.30; 19.–22.11 kell 12, 19.15
Seenelkäik

Kontsert
Klubi Jazz
15.11 kell 20 Villu Veski Band
16.11 kell 21 Siiri Sisask
20.11 kell 20 Jam Session 10
21.11 kell 19 Triinu Taul
22.11 kell 20 Jazz‘n‘Motion,
esinevad Liina Saar (laul),
Jaan Jaanson (kitarr), Ara
Yaralyan (kontrabass) ja Ahto
Abner (trummid)

Videviku saaga:
Koidukuma – osa 2
Põnevik, linastub Cinamonis 16.11 kell 12.30
Bella naudib tütre Renesmee sünniga alanud uut elu ja vastomandatud
vampiirivõimeid. Ent üsna pea ähvardab Bella ja Edwardi pereidülli uus
hädaoht. Vampiir Irina on veendunud, et Renesmee-sugune laps võib
saada saatuslikuks Volturide võimule ja eksistentsile. Irina ässitab Volturisid võimalikku ohtu hävitama, mis sunnib Bellat ja Culleneid kokku
koguma suurt hulka liitlasi, et valmistuda otsustavaks võitluseks ning
kaitsta oma perekonda.
Filmi peaosades Kristen Stewart, Robert Pattinson ja Taylor Lautner.

22.11 kell 19 esinevad Kai
Kallastu (sopran) ja KadriAnn Sumera (klaver). Kavas
Olivier Messiaeni Harawi –
Laul armastusest ja surmast
23.11 kell 18 Prantsuse
vaimus. Esineb Eesti Filharmoonia Kammerkoor,
Anni Ruugla (flööt), dirigent
Daniel Reuss. Kavas Poulenc,
Debussy, Ravel jt. Pool tundi
enne kontserdi algust tutvustab helilooja Helena Tulve
Prantsuse kultuuri ja muusikat. Piletid Piletimaailmas,
Piletilevis ja pool tundi enne
kontserdi algust kohapeal.
www.epcc.ee

Näitus
Annelinna
raamatukogu
kuni 15.12 näitus Islandi kirjanikud

Karlova-Ropka
raamatukogu
kuni 1.12 Viive Kösti maalinäitus Rõõm värvidest

Linnaraamatukogu
kuni 8.12 Aleks Kase akvarellmaalide näitus Siitnurgast
ja sealtnurgast

Vanemuise
kontserdimaja

kuni 8.12 näitus Mütoloogiline graafika

16.11 kell 19 Sümfooniakontsert, esinevad Vanemuise
sümfooniaorkester, Tõnu
Kalm (klarnet), Heigo Rosin
(marimba). Dirigent Lauri Sirp

Tammelinna
raamatukogu
kuni 7.12 fotonäitus London.
Kevad 2012

23.11 kell 21 Bluesaurus

Tartu Jaani kirk
16.11 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esineb Anneli Klaus (orel)
17.11 kell 12 Ökokontsert, esinevad Jaan Kapp,
Gert-Ott Kuldpärg ja Kirill
Ogorodnikov
23.11 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esineb Anneli Klaus (orel)
23.11 kell 19 esineb Eesti
Rahvusmeeskoor

Tartu Peetri kirik
25.11 kell 11.15 Orelikontsert, esineb Jekaterina
Porizko (Sankt Peterburg)

Tartu saksa kultuuri
instituut
25.11 kell 1 Insomnia-kvarteti debüütkontsert

Tartu ülikooli aula
18.11 kell 18 kontserdisarja
HELIjaKEEL avakontsert
21.11 kell 19 Eliitkontserdid
II, esinevad Indrek Leivategija (tšello) Lauri Väinmaa
(klaver)

we believe in wood
Ha Serv OÜ on 16 aastat pakkunud erinevaid lahendusi saunade valmistamiseks.
Kaasaegse tehnoloogia abil suudame luua atraktiivse ning mugava interjööri,
mis teeb saunamõnude nautimise veelgi meeldivamaks.
Eksperdid oleme ka profiilmaterjali, terrassilaudade ning laias valikus liistude tootmisel.
Meie põhivaraks on töötajad, kes annavad meie toodetele lisaväärtuse
ning seeläbi toovad puidu inimestele lähemale.
Otsime oma kollektiivi Tartumaal, Reolas

HÖÖVELPINGI OPERAATORIT, kes

Tööülesanded
• on tööpäeva alates õigeaegselt tööpostil
• oskab tööpinki käsitseda vastavalt kasutus- ja ohutusjuhendile
• sooritab sujuvalt ning täpselt höövelpingi terade ja mõõdu vahetuse
• mõistab lennult ja täidab meisterliku täpsusega ette antud töökäske
• peab oluliseks kvaliteetset tulemust
• peab tööpäeva lõpus töökoha koristamist meeldivaks vahelduseks
Nõudmised kandidaadile
• oled juba varem hööveldamisega tegelenud
• sinu töö kvaliteeti täiendab kiirus ning täpsus
• sul on tehnilist taipu ja oskad teostada lihtsamaid hooldustöid
• sinu kohusetundlikkus on eeskujuks ja oskad pingelises olukorras
säilitada rahu
• suhtud heaperemehelikult ettevõtte varasse
• hindad kõrgelt meeskonnatööd
• vahetustes töötamine ei ole sinu jaoks probleem
• oskad eesti keelt ja omad keskharidust
Kasuks tuleb kogemus ja tahe töötada vajadusel ka teiste
puidutööpinkidega.
Pakume kaasaegseid töötingimusi, täistööajaga stabiilset tööd
ja väga toredaid kolleege. Palgasummas lepime kokku.

Tööle asumise aeg niipea kui võimalik.

Kontakt:
Ave-Riin Bergmann (personalijuht).
Tel 730 4860, www.haserv.ee

tartuekspress

Ehitus

Annan rendile miniekskavaatori
ja haagise (90 €). www.rentexrent.
eu, tel 5551 0990.
Ehitus, remonditööd.
Tel 5677 9397, 5688 7086,
siseehitus@gmail.com.
Ehitus, remont, viimistlus- ja
lammutustööd jm. Tel 5858 6953.

SKP Invest OÜ ostab metsakinnistuid üle kogu Eesti ka koos hoonetega, hüpoteegiga või kaitsealal.
Hinnapakkumine paari päeva jooksul, sobivusel kiire tehing. www.
skpinvest.ee, info@skpinvest.ee,
tel 508 0065.

MÜÜA KUIVAD ja
LÕHUTUD KÜTTEPUUD

Pakun teenust 20 t JCB roomikekskavaatoriga (tiikide kaevamine, teede ehitus, planeerimine jne).
Hind kokkuleppel. Tel 508 0065.

Materjal
Müüa pidevalt
välis- ja sisevoodrilaudu,
sügavimmutatud välisvoodrija terrassilaudu, põrandalaudu.
Voodrilaudade tööstuslik värvimine.
Vajadusel transport. Tel 5664 0228.

Küt

Tel 5366 5327

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!

2-toal renov korter Tapal (omanikult, 4500 €). Tel 554 1558, Olga

Veoteenus Ford Transitiga
(kandejõud 1,2 t; 1 km / 0.50 €,
1 tund linnasõitu 10 €, miinimumtasu 10 €). Tel 503 9926.
Värvilise metalli kokkuost
Tartus Tähe 114B,
www.metallikaubandus.ee,
tel 5836 7800, 5836 7801.

Riided

Suur valik üürikortereid.
Otsime klientidele üürikortereid.
Tel 742 0656, 511 5949,
www.robinsonkv.ee.

Üürile anda
1-toal korter. Tel 501 3219.
2-toal korter. Tel 502 2728.

Tervis
Korstnapühkija. Tel 564 4799,
Kerkvel OÜ.

Küte
Ahju- ja katlapuud (50 cm, kuivad). Tel 5301 1161.
Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.
Kuivad küttepuud (30 cm, kask,
lepp, 40 l võrgus). Toome ka väikseid koguseid! Tel 554 6945.
Küttepinnud, ka tükeldatud. Kütteklotsid lahtiselt ja võrgus. Transport tasuta. Tel 5193 8862.

Kasutatud riided Euroopast ja
käsitöö. Pood Roheline Laegas,
Võru 28. E-R 10-18, L 10-15.

Sõidukid
Soodsaim rehvivahetus ka hooajal, autoremont ja diagnostika.
Näituse 27, tel 5620 3199.

Lõhutud kuiv lepp ja segapuu.
Tel 5567 8336.

Korstnapühkimisteenus 4 kutsetunnistusega profilt. Akt tasuta. OÜ
Tartu Tuli, info ja broneerimine
tel 730 5387.
Küttesüsteemide hooldus ja san.
tehnilised tööd. Tel 516 6836.

Lemmikloomade ravi ja vaktsineerimine. Tel 734 6404, 514 8998.

Koolitus

Saematerjali soodusmüük! Transport tasuta! Küsi pakkumist tel
5656 4624 või info@puiduplats.ee.

Kinnisvara ost
1-2toal korter. Tel 528 6523.
3-4toal korter. Tel 507 4635.

27.11 algab Tartus tõstukijuhtide
kursus (aku, auto, teleskoop, hüdro, frontaal). Tel 444 5866, kit.cut.
oy@gmail.com.
Arvutijoonestamise (CAD) kursused 19.–21. novembril 2012.
Kursuse tasu 240 €. Tarkvara saab
osta hinnaga ZWCAD 2011 Standard litsents 330 €, ZWCAD 2011
Professional – 390 €, AviCAD 2011
Professional – 450 €. Käibemaksu
ei ole. Info www.zwcad.ee,
tel 5388 9110.

Sisustuspood müüb kasutatud
mööblit ja võtab komisjonimüüki. Tel 5342 7690, Teguri 30.

Otsin tööd
Harvesteri operaator ootab tööpakkumisi. Tel 5627 3935.

Pakun tööd
Karske ja kohusetundlik kojamees
saab tööd Annelinnas.
Tel 5813 5600.

Printerid, koopiamasinad.
Toonerid, tindid, paberid.
Tahmade kiire täitmine!
E–R 9–17 Raekoja plats 13, Tartu
Tel 744 1100, 744 1213
www.futari.ee

AGG Raamatupidamisteenused
OÜ, Soola 1a, Tartu, tel 514 1606,
info@raamatupidamisteenus.ee.

Metallaedade valmistamine ja
paigaldus, metallitööd, treimistööd. RL Metall OÜ, tel 5688 7062
või rain@rlmetall.eu.
Ohtlike puude langetamine ja
puuhooldus. Tel 5664 1413, info@
treeservice.ee.
Ohtlike puude raie ja puude hooldustööd. Tel 5686 6157, info@
nordicarb.ee, www.nordicarb.ee.
Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

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

Paigaldame puistevilla LõunaEestis. Tel 506 7846.

Firma annab kiiresti laenu. Tutvuge tingimustega, konsulteerige
spetsialistiga tel 5199 7679.

Paigaldan boilereid, WC-potte,
teen muid remonditöid Tartust
Jõgevani. Tel 5813 5779.

LEIA SOBIV HIND?

ostab
metsakinnistuid
ka saartelt

3-realise reakuulutuse (90 tähemärki) hinnavõrdlus hinnakirjade järgi:

Tartu Ekspress 1€
Tartu-Pärnu ühine Linnaleht 5,76€
Tartu Postimees 10,80€
www.tartuekspress.ee/kuulutused
kuulutus@tartuekspress.ee

tel 5557 7007

LOOMA

PÄI
KE

KLIINIK

Kastani 90, Tartu
E - R 12 - 18 • L 12 - 15
Tel 5807 0076 (24h)

Väljaandja: Ajaleht OÜ
Aadress: Ülikooli 1, 51003 Tartu
E-post: info@tartuekspress.ee
Internet: www.tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress

Müüa õmblusmasin Tika (vähekasut, jalaga), käsiõmblusmasin
Vesta (uunikum). Tel 748 0902.

Liiva, mulla, kruusa, täitepinnase,
ehitusprahi vedu ja müük. Multilifti, kalluri ja treileri teenus (10 t).
Konteinerite rent ja vedu. Hind 20
€/h või 0,7 €/km. Tel 5852 3333,
laur12@hot.ee.

Müüa Pekingi koera kutsikad
(emased, tõutunnistus, järelmaksu
võim, vt www.magicrivulet.net).
Tel 514 8998.

Mööbel

Muu

Ostan vanaaegseid raamatuid,
postkaarte, paberrahasid, münte,
nõusid, maale, ikoone, medaleid,
hõbedat, mööblit, märke jne.
Tel 5829 9810.

Teenus

Loomad

3toal korter Karlovas (I k, uues
2korruselises majas, gaasiküte,
köögimööbel, nõudepesumasin,
ülimadalad kommunaalid, parkimiskoht hoovis, otse omanikult,
380 €). Tel 505 4018.

Kingi õnne oma perele!
Abi alkoholisõltuvuse korral 98%
Hiina meditsiin. Ly Chini OÜ, Tartu,
tel 505 8381.
Pediküür ja maniküür vanuritele
ja haigetele inimestele. Tulen ise
kohale. Tel 5554 8340, Tartu.

Küttepuud. Tel 523 8674, 744 6656.

Ehituslik saematerjal
Tel 514 2173

ist
us

Veo- ja kolimisteenused, utili
seerimine suure kaubikuga.
www.kutotootmine.ee, tel 501 5312.

Müüa toidukartul. Tel 501 9902.

Üürile võtta
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Torutööd Tartus odavalt!
Tel 5818 3498, viktorgo@hot.ee.

MÜÜJALE ÖKOPOES! Kiire!
Saada enda CV ja pilt: helena@
mahepood.net.

Põllumajandus

Korterid, majad, majaosad Tartus
ja maakonnas. Aitame kinnisvara
müümisel. Tel 742 0240,
506 2212, www.robinsonkv.ee.

reklaam
Reklaam

Puusärgid ja matusetarbed.
E–R 10-18, L 10-14, tel 765 4202,
Ringtee 1, Tartu.

Noormees leiab tööd kella- ja
kullaäris müüja – tellimuste vastuvõtjana. Pisikellassepatöö väljaõpe kohapeal. Tel 502 8248.

Kinnisvara müük

d
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pikkus 40 cm, 1 ruum = 45€
pikkus 50 cm, 1 ruum = 43€

Katuse- ja fassaaditööd,
vundamentide remont, soojustamine, krohvitööd. Hea hind!
Tel 5620 2333.
Korterite ja vannitubade remontja hooldustööd. RT Tartu Ehitus
OÜ, tel 5670 0092.

E
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an

Ostan Tartus vanalinna piirkonnas
remonti vajava korteri. Pakkuda
võib kõike. Tel 508 0065.

Mis
juhtub
talvel?

Kü
lm

Neljapäev, 15. november 2012

TOIMETUS • tel 730 4535
Peatoimetaja: Juhan Lang juhan@tartuekspress.ee
Reporter-toimetaja: Rasmus Rekand rasmus@tartuekspress.ee
Kujundaja: Priit Kivisoo priit@tartuekspress.ee
Keeletoimetaja: Terje Jepiselg terje@tartuekspress.ee

95€
LASTEKAUPADE JAEJA KOMISJONIMÜÜK.

UUED turvatoolid
«VOYAGER» (9-36 kg)

Sõbrakeskus, Võru 55f • E - R 10 - 18, L 10 - 15
Tel 506 7595 • info@illikuku.ee

REKLAAM • tel 730 4455
Müügiesindaja: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee
Kuulutuste vastuvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee
LEHE TELLIMINE (2.50 € kuu) • telli@tartuekspress.ee
Vastutav väljaandja: Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee
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tartuekspress
reklaam

Neljapäev, 15. november 2012

AVATUD HARIDUSE LIIT
T A R T U

K E S K U S

Sügisel 2012 algab programmi
"Täiskasvanute koolitus vabahariduslikes koolituskeskustes"
raames järgmine tasuta kursus:
professionaalne teenindamine kaasaegses ühiskonnas (16 tundi)
Kursus toimub 24. ja 25. novembril kell 10 - 17.
Kursusi rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti Riik
Registreerimine: info@ahltartu.ee,
tel 5098606
Vaata lisaks www.ahltartu.ee

Prillid!
Läätsed!
Päikeseprillid!
Lai valik
Parim kvaliteet
Professionaalne teenindus

AVATUD HARIDUSE LIIT

Tallinnas Endla 12 kaupluses prillid kiirtööna!
Püsiklientidele alati soodsamad hinnad ja eripakkumised.
TALLINN
Pärnu mnt 10
telefon 627 0110
E-mail: parnumnt@eagle-vision.ee

TARTU
Tasku keskus, Turu 2
telefon: 733 3938
E-mail: tartu@eagle-vision.ee

Endla 12
telefon 662 1150
E-mail: endla@eagle-vision.ee

Lõunakeskus, Ringtee 75
telefon: 731 5638
E-mail: lounakeskus@eagle-vision.ee

Paldiski mnt 102 (Rocca al Mare
kaubanduskeskuse 1. korrusel)
telefon 665 9105
E-mail: rocca@eagle-vision.ee

PÄRNU
Rüütli 39
telefon 445 1900
E-mail: parnu@eagle-vision.ee

RAKVERE
Põhjakeskus, Tõrremäe
telefon 326 0500
E-mail: rakvere@eagle-vision.ee

Kaubamajakas, Papiniidu 8/10
telefon 445 5979
E-mail: kaubamajakas@eagle-vision.ee

www.eagle-vision.ee

Hyundai ix35 ületab Sinu ootusi.

Hyundai ix35. On uute mõtete aeg.
Täiuslik kombinatsioon mugavusest, võimekusest ja säästlikkusest - uus Hyundai ix35 on
loodud ületama Sinu ootusi. Esiratta-või nelikvedu, bensiini-või diiselmootor, automaat- või
manuaalkäigukast - valik on Sinu. Erinevad varustustasemed pakuvad lahendusi ka kõige
nõudlikumatele juhtidele. EuroNCAP testides saadud maksimaalsed hinded tõstavad Hyundai ix35
vaieldamatult kõige turvalisemate autode klassi. Tule proovi ja kingi endale sõiduelamus!
ix35 2WD soodushind alates 16 700 €
ix35 4WD soodushind alates 19 299 €
www.toptartu.ee
ix35 keskmine kütusekulu 5,7 – 8,2 l /100 km ja CO ² heitmed 149 – 195 g/km

Ilmatsalu 28, tel. 742 4677; www.toptartu.ee

Läbisõidupiiranguta

