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Mis vahe on tava- ja juunioritõlkel?
Juunioritõlke hind on 30% soodsam.
Tõlkijaiks on juuniorid – konkursi edukalt läbinud noortõlkijad.

TURU 2, Tartu
(TASKU KESKUSE II KORRUS)

ritõlge ja
Telli juunio e koos
panustam gusse!
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noorte are

Juuniorid on suureks abiks

REFONDA
MAKSAB
TOPELT!

ettevõtetele ja asutustele (ärikirjad, artiklid, kasutusjuhendid,
lihtlepingud, pressiteated jm);
üliõpilastele ja õppejõududele (resümeed, õppematerjalid jm);
eratellijatele (erakirjad, raamatukokkuvõtted jm).
Juunioritõlked on KVALITEETSED, sest põhjaliku sisu- ja keelekontrolli teevad
Luisa vanemtoimetajad. Juuniorid tõlgivad INGLISE-EESTI-INGLISE, SAKSA-EESTI-SAKSA,
VENE-EESTI-VENE ja veel kümnel keelesuunal!

Küsi lisa: 626 4283

juunior@luisa.ee

Hindame teie teksti ja keelesuuna
sobivust meie juunioridele ja
teeme parima võimaliku pakkumise!
KAMPAANIA REEGLID
WWW.REFONDA.EE

juunior@luisa.ee
tel 626 4283

Luisa Tõlkebüroo
juunioritõlgete osakond

Kaubandus- ja
Vabaajakeskus Eeden
Kalda tee 1c, Tartu

KONSUM
LINDEX

Tallinn, Ahtri 6A
www.luisa.ee

KÕIK TÖÖSTUSKAUBAD

20%

v.a kampaaniatooted, ajakirjad, ajalehed,
tubakatooted, kõneaeg

70%
KOGU KAUP VÄHEMALT 20%

SPORTLAND

NIKE, ONEILL JA PROTEST
SUVEKOLLEKTSIOONID

50%

(kliendikaardisoodustus ei lisandu)

8. 10.08.2013
Vaata kõiki pakkumisi www.eeden.ee

JALGRATTAD

SHU

JYSK

TIIMARI

PALJU SEENE JA MARJAKORJAMISE NING
HOIDISTAMISE TARVIKUID KUNI

KARUPOEG
PUHH

VALIK KAUPA KUNI
VÄHEMALT 15EUROSE OSTUGA
KINGIKS STAR WARS MÜTS

ALLAHINDLUS KUNI
(+ kliendikaardisoodustus)

40%

KÕIK SUVEJALATSID
KUNI

70%

65%
45%
55%
20% KUNI40%

AIAMÖÖBEL KUNI
BASSEINID KUNI
AIAPAVILJONID KUNI
REISIKOHVRID

KNOPKA

50%

50%

KÕIK TOOTED

20%

(v.a tindid, toonerid, margid ja soodustooted)
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Uljas korteriremont ähvardas
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lõppeda KATASTROOFIGA
On reede õhtu. Linna ehi
tusjärelevalvesse laekub
kõne, kus kodanik pahan
dab naabermajast kostva
ehitusmüra pärast. Pilt, mis
ametnikele lõpuks korte
risse pääsedes avanes, pani
ahhetama – üht kande
seintest sisuliselt polnud
enam.

Jüri Juntson
Kalda tee kortermaja haldusfirma juht:
Naabermaja ühistu esimees informeeris meid, et korteri remondist
kostuv müra ei ole talutav. On hea, et ühistute juhid hoiavad kokku ja
teavitavad, kui on probleem. Naabrite ükskõiksus on muljetavaldav.
Korteriomaniku sõnutsi oli ta küsinud konsultatsiooni ehitusjärelevalvega tegelevalt inimeselt, kes ütles, et võib võtta küll. Selgitasin korteriomanikule, kuidas on võimalik sellist ava teha ametlikult. Omanik
oli olnud väga tubli, teavitades naabreid remonttöödest oma korteris
teadetetahvlil. Informeerimata jäi aga, et lammutatakse kaasomandis
olevat kandekonstruktsiooni.
Kui soovitakse seina ava teha, tuleb kõigepealt võtta ühendust korteriühistu juhatuse esimehe või halduriga. Tellida projekt, võtta kõigi
kaasomanike nõusolek kavandatavatele ehitustöödele. Projekti tuleb
tutvustada arusaadavalt kõigile korteriomanikele. Taotleda ehitusluba
ja tööde lõppedes kasutusluba (kasutusloa taotlusele on samuti vajalik
kaasomanike nõusolek).
Ka kõiki protseduurireegleid jälgides on tehtud seintesse avasid ja
korteri planeeringut avardatud. Omavoliline kaasomandi hävitamine
on lubamatu ja näitab korteriomaniku hoolimatust korteriühistu ja
kaasomanike suhtes. Paljud korteriomanikud on õnneks loobunud
kandekonstruktsioonidesse avade tegemisest, kui kuulevad, kuidas
seda teha ametlikult.
Mõnikord juhtub, et ikkagi lüüakse puurhaamer seina, mida ei tohi
eemaldada ega nõrgestada. Oluliseks peetakse, et korter saab avaram
ja ilusam. Mis saab kortermajast, kus kandvaid seinu on järjest eemaldatud selleks luba küsimata? Ühel hetkel kukub see lihtsalt kokku.

„Nii markantset olukorda pole
ma oma pika staaži jooksul kohanud,“ möönab kohapeal ohtliku
üllatuse osaliseks saanud ehitusjärelevalve vanemspetsialist Rein
Rikas. Mis tunnetega vaatas tema
värske kolleeg, vaid loetud päevad
ametis olnud Kaido Ilves, eesseisvat „töölõiku“, võib vaid oletada.
Kalda tee korrusmaja ühe korteri elutoa ja köögi vaheline sein oli
lihtsalt maha lammutatud. „Iseloomulik Tallinna tüüpi kolmetoaline – kõik seinad on kandvad! Teisel korrusel, ehk siis pea kohal veel
kolm korrusetäit betooni,“ muudab
olukord ka tagantjärgi Rikase näoilme rõhutatult tõsiseks.
Viivitamata kästi ehitus lõpetada, laed toestada ning põrandat
rõhuv betoonihunnik välja vedada. Olukorraga tutvunud eksperdid on nüüdseks kinnitanud, et
oht on möödas. Ent mis oleks võinud halvima stsenaariumi järgi
juhtuda? Rikas on kindel, et kaardimajakesena kokku paneelehitus
kohe ei kuku, aga ei taha prognoosida, millised on mõjud pikema
aja jooksul. „Äärmiselt ohtlik olukord!“ kõlab resümee.

Kurdid või ükskõiksed?
Ajaks, mil ametnikud platsi
jõudsid, olid ehitustööd käinud
juba mõnda aega. Omaniku sõnul
mõned päevad, naabrite arvates
nädala. Piikvasaraga tükkhaaval
betoonseina lammutamine peaks

„Plaan oli teha uus uks. Ega me tervet seina maha võtnud, natuke jäi alles ka,“ selgitas korteriomanik, miks ta
kelleltki küsimata korrusmaja kandekonstruktsiooni lammutama asus. 
Juntson Haldus

ta pealkaebajaks olla, vaid kuidas enda varasse suhtuda. Kas sa
võtad midagi ette, kui näed purjus
naabrimeest rooli istumas?“ toob
Ilves paralleeli.
Tegutsesime teadmatu
Ametnikud tunnistaet nendeni jõuavadki
sest. Mõtlesime tõsiselt, vad,
tavaliselt teated ebaseaet see pole kandev sein. duslikust ehitustegevusest alles siis, kui naabrid
surnugi üles äratama, ent 120 korvõi kaasomanikud on tülli pöörateriga majas ei paistnud see kedagi
nud või toimuvad omandimuuhuvitavat.
tused. Mõistetav, et neljakesi nad
Hämmastav tundub see ka järekogu linna kinnisvaral silma peal
levalve jaoks. Sageli tuleb hädaldav
hoida ei suuda, ehkki avalikkuses
kõne juba paari puurimise peale.
tükitakse just nende suunas näp„Küsimus pole ju selles, et ei tahepu viibutama, kui mõni ehitusja-

ma taas avastatakse. Ja viimasel
ajal neist puudust pole olnud.
„Saame ise sekkuda siis, kui
konkreetselt näeme, et kusagil
käib ehitus,“ nendib Rikas. „Kus
on paljudel juhtudel naabrite,
ühistute, aga ka näiteks suurtes
korrusmajades haldurite silmad?
Neil on oma tööde-tegemiste käigus sageli korteritesse asja, aga kui
tihti midagi ebaseaduslikku nähes
ka meile infot antakse …“

Tüübid läksid sassi
Lammutatud seinaga korteri omanik Vivika tunnistab siira

nukrusega hääles, et juunis soetatud elamispinna remonttöödega sai kõvasti näppu lõigatud.
„Tegutsesime teadmatusest. Mõtlesime tõsiselt, et see pole kandev
sein. Lihtsalt plaanisime köögiukse tõsta teise kohta, elutoa seina.
Arvasime, et tegu on Tartu tüüpi
korteriga, kus see sein ei kanna
midagi. Aga oli Tallinna. Ei uurinud ka üldse rohkem.“
Korteriomanik tunnistab oma
süüd ja otsib kiiret väljapääsu olukorrast. Varasem plaan koolikellahelina ajaks sisse kolida on kõikuma löömas. Nüüd tuleb kiirelt
tellida projekt, mille kohaselt saab

ehk osa seinast lahtiseks jätta, kui
see vajalikul määral toestada. Halvemal juhul kogu sein uuesti kinni
müürida.
Rikase hinnangul on osaliselt
avatud seina võimalus reaalne.
„Alustada tuleks aga teisest otsast.
Piikvasara asemel tasub esimese
asjana telefon haarata, meilt nõu
küsida. Enamiku korterite puhul
juba teame üldjoontes, kuidas ja
mida saab üldse ümber ehitada.
Seejärel tuleb projekt tellida.“
„Aga ka naabrite nõusolek,“
täiendab Ilves. „Kortermajas
peab vähemalt 51% kaasomanikest asja heaks kiitma, et ehitusluba saaks üldse taotleda. Ehitada
tohib ka vaid selleks litsentsi saanud ettevõte, mitte ise ega naabri
Vanja. Samuti on kohustus tellida
pädev omanikujärelevalve,“ loetleb
vanemspetsialist tõiku, mida kortermajas ehitades unustada ei tohi.
Ametnikud ei arva, et asjaajamine oleks liiga keerukas või aeganõudev ning protsess väga palju kallim, kui asju ajada seaduses
ette nähtud pügalaid pidi. Samas
tuleb neil tunnistada, et ahvatlus vaikselt asi ise ära teha, pole
haruldane. „Need tulevad muidugi varem või hiljem välja. Ja peamine on südamerahu – kui hea uni
tuleb, kui sa ei saa kindel olla, et

korteri lagi sulle öösel pähe ei või
kukkuda?“

Linn võib trahvida
Korteri omanik Vivika aga ei
oska veel öelda, palju ehitus nüüd
esialgu arvatust kallimaks läheb.
„Igatahes olen ma nõus kõik kiirelt
korda tegema, olukorra heastama.
Tegu polnud mingil juhul pahatahtlikkusega! Loodan, et naabrid
saavad aru, annavad ümberehitusele heakskiidu, et konstruktsioon
taas vajalikult tugevaks ehitada.“
Etteheite saadab naine teele maja
ühistu poole, kes värskeid korteriomanikke ignoreeris. „Palusin juhatuselt infot maja reeglite kohta ja
oleks ka ehituse kohta pärinud, aga
ühtki vastust sealtpoolt ei tulnud.
Miks nii külmalt meisse suhtuti?
Abi otsimine jooksis liiva.“
Ebaseadusliku ehitustegevuse
eest on antud juhtumi kohta algatatud ka väärteomenetlus. Trahv
võib maksimaalselt küündida
1200 euroni. Linna menetlusteenistuse juhataja Imbi Kivi sõnul
vaadatakse iga olukorda eraldi
ning menetlus võib lõppeda mõnel
juhul ka hoiatusega – peaasi, et
inimene oma ehitusasjad kiirelt
joonde ajab.
Rasmus Rekand

Põltsamaa Ametikool
haridus on elu alus
Pakume võimalust omandada
kaasaegne kutseharidus järgmistel erialadel:

Põhihariduse baasil:

• Autotehnik - 3,5 aastat
• Puit- ja kiviehitiste restauraator - 3 aastat
• Kokk - 3,5 aastat
• Müüja - 3 aastat
• Põllumajandus - 3,5 aastat (ka erivajadustega ja põhihariduse lihtsustatud
programmi alusel omandanutele)
• Kodumajandus - 3 aastat (ka erivajadustega ja põhihariduse lihtsustatud
programmi alusel omandanutele)

Keskhariduse baasil:

• Puit- ja kiviehitiste restauraator - 2 aastat
• Kelner-baarman – 1 aasta
• Müügikorraldus – 2 aastat
(õppetöö toimub 2x nädalas)
• Hooldustöötaja- 2 aastat
(õppetöö toimub 1 x nädalas)
• Müügikonsultant- 6 kuud (eelnevalt
kutsehariduse omandanutele)
VÕTA raames - varasemaid õpinguid ja
töökogemusi arvestades võimalus läbida
õppekava lühema aja jooksul.

Kool korraldab täiskasvanutele täiend- ja ümberõpet.

Võimalus jätkata pooleli jäänud haridusteed
kutseõppes õpingud katkestanute jätkuõppe
programm KUTSE raames - www.hm.ee/kutse
Põhihariduseta koolikohustusea ületanud ja
koolikohustuseas olevatel noortel võimalus
jätkata õpinguid põhihariduse omandamiseks
ja kutseõppes.

Kontakt:

kool@pkpk.ee
www.pkpk.ee
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Ragne Keis
Politsei pressiesindaja
Kui kodanikule teeb muret
kodutänaval rahu rikkuv ning
edasi-tagasi tuhisev mopeed,
siis võib sellest teavitada politsei operatiivnumbril 110. Kui
on alust arvata, et juht võib
oma teguviisi ja sõidumaneeridega rikkumise toime panna,
või kui on alust arvata, et isikul
puudub vastava kategooria
juhiluba või kui on kahtlus, et
sõiduvahend on kindlustamata, siis tuleb kohale politseipatrull.
Mopeedi vastavuse kehtestatud tehnonõuetele peab
tagama mopeedi omanik või
vastutav kasutaja. Kuigi seaduse kohaselt on mopeedid
mootorsõidukid, vabastatakse
mopeedid perioodilisest tehnonõuetele vastavuse kontrollist, nii ei saa neid ka kordusülevaatusele saata.
Müra puudutavad küsimused peaksid vastuse saama
terviseametiga konsulteerides.

Iiris Saluri
Terviseameti avalike suhete juht
Kui mopeedi tekitatud maksimaalne müratase ei ole suurem kui 85 dB(A) päeval ja
75 dB(A) öösel ja müra ekvivalenttase vastab normidele,
ei ole liiklusmüra normtasemeid ületatud, kuna üksikute
mopeedide liikumine teel ei
mõjuta aasta keskmist müra
ekvivalenttaset.
Terviseamet tegeleb liiklusmüraga mingil vaadeldaval
teelõigul, vaadeldes seda teelõiku kui paikset saasteallikat.
Terviseametil puuduvad
võimalused ja volitused tegeleda üksikute liikluses osalevate liiklusvahendite tehnilise
seisukorra kontrolliga, nende
liikluses osalemise keelamisega ja liikluskorralduse reguleerimisega, seega tuleks pöörduda kohaliku omavalitsuse
poole.
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Tüütud
põristajad

Elan Ropka linnaosas. Vaiksed
väikesed tänavad, kiiruspiirang,
parema käe ristmikud – peaaegu idülliline elu, privaatne ja
rahulik justkui maal...
Aga nüüd sigines naabrusse üks põristaja. Noormees
mopeedil, mis liigeldes teeb
põrgulärmi. Esmalt see sääreväristaja ei olnud nii lärmakas,
aga ilmselt on ratsanik seda
mingil moel ise modifi tseerinud, et pisike kaherattaline
ikka võimsama möirge saatel
kulgeks.
Kuidas käituda? Kui suurt
lärmi tuleb naabritel nurisemata taluda? Kas punnvõrri
müra osas on mingi piirmäär?
Kes seda mõõdab? Tuleb neil
ülevaatus läbida? Kas rikkumine on mingil moel karistatav?
Mida teha?

tartuekspress
lausega
UUDISED

Soe toit koju

SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus hakkab tööpäevadel Tartu
linna eakatele pakkuma sooja toidu kojuviimise teenust. Teenuse
päevamaksumus on 2,5 eurot.
Koju tuuakse suppi ja magustoitu
või praadi ja magustoitu. Info ja
tellimine tel 736 1510.

49,9

tuhat Postimeest trükiti keskmiselt juulis. Esmakordselt viimase
15 aasta jooksul langes suurima
päevalehe tiitli kaotanud väljaande tiraaž alla 50 000.

75aastane Nadežda ei pelga ebaõnnestunud operatsiooni tõttu välja veninud kõhtu avalikkusele näidata.
„Mul ei ole enam midagi kaotada,“ tõdes pisarates invaliid. 
Kaur Paves

SANDISTAV
songalõikus
Songaoperatsioonilt vägisi psühhiaatriaosakonda toimetatud
Nadežda meenutab pisarsilmil, kuidas meeltesegaduses tekki
nud tüsistused ta tervise rikkusid.
Tursunud ja üle püksteääre rippuv kõht tuletab 75aastasele invaliidistunud pensionärile päevast
päeva meelde viis aastat tagasi
alguse saanud tragöödiat. 2008.
aasta novembris opereeriti tal ülikooli kliinikumis songa.
Nagu selgub raviraportist, muutus patsient aga kaks päeva pärast
lõikust psühhootiliseks ning vaatamata ravile nähud üha süvenesid. Kliiniku väitel oli Nadežda
lärmakas, rääkis vahetpidamata,
möödunud sündmuste meenutamise osas aga ilmutas ebaadekvaatsust.

Narkoos ajas hulluks
Nadežda ise selgitab enda toonast seisundit narkoosi alt väljumise paratamatute kõrvalnähtudega. “On ju normaalne, et pärast
narkoosi inimesed peast segi lähevad. Mõni on täiesti vait, teine aga
lobiseb lõputult,” väitis medõena
töötanud naine. “Ise ei mäleta ma
pärast operatsiooni kolm nädalat
midagi.”

venes Nadežda seisund aga üha
enam. Haavast voolas mäda, põletikunäitajad ja palavik püsisid
antibakteriaalsele ravile vaatamata kõrgel. Nii jõudis ta veel neli
päeva hiljem erakorralise meditsiini osakonda, kus tuvastati, et
haava toetav võrk on ülaosast lahti
rebenenud.
Sundravil viibimise ajal aset
leidnu ongi Nadežda hinnangul
põhjuseks, mis on tüsistuste kaudu ta tänasesse võikasse olukorda viinud. Mullu mais tuvastati Nadeždal raske puue, mistõttu
vajab ta igapäevast kõrvalabi nii
söömisel, liikumisel, hügieenitoimingutel kui suhtlemisel. “Miks
nad mulle nii tegid?” küsis nuttev
naine.

Küüned näkku

Nadeždat opereerinud praegune kirurgiakliiniku juht Urmas
Lepner tunnistas, et patsiendi
seisund psühhiaatriaosakonnas
halvenes, kuid see olevatki tulenenud psühhoosist. “Tal tekkis
pärast lõikust äge psühOleks me tema problee hoosihoog, hakkas rabelema ja tõmbas haava lahmist teadnud, ei oleks
ti,” rääkis Lepner. “Haav
vajas tõesti uuesti lõikame teda sellisele lõiku
mist, aga patsient ise selsele üldse võtnudki.
le oma reaktsiooniga esile
kutsus.”
Sellest hoolimata suunas anesLepneri hinnangul on väga
tesioloog Nadežda kohtu abil
veider tulla süüdistustega välpsühhiaatriaosakonda, sest spetja pea viis aastat pärast operatsialisti hinnangul vajas naine tahsiooni. “Ta on psüühiliselt haige
test olenematut ravi. Diagnoos:
inimene ja ta on ennegi esinenud
täpsustamata deliirium.
väga imelike avaldustega,” selgiPsühhiaatriaosakonnas haltas arst.

Oma sõnade kinnituseks meenutas Lepner mõned aastad
pärast operatsiooni aset leidnud
kohtumist, kus kabinetti vastuvõtule tulnud Nadežda teda raevuhoos näost küünistas. Sündmust ei eitanud ka naine ise, näidates koguni, kuidas ta rünnakuks valmistus ja küüned spetsiaalselt pikemaks kasvatas. “Ta
lihtsalt istus ja vaikis, kuni lõpuks
ütles: “Hea küll, mine nüüd
koju.”,” kirjeldas Nadežda Lepneri
reaktsiooni.
Lepner märkis, et psüühiliste
probleemidega Nadežda operatsioonilauale sattumine oli õnnetus, kuid personalil polnud mingit võimalust seda ette diagnoosida. “Oleks me tema probleemist
teadnud, ei oleks me teda sellisele lõikusele üldse võtnudki,” lausus Lepner. “Ühel hetkel võivad
haiged olla vägagi adekvaatsed ja
temagi tundus mulle normaalne.
Operatsioon aga on alati kriitiline olukord, kus võivad hood vallanduda.”
Lepner toonitas, et kui patsiendil on midagi konkreetse arsti vastu, võib ta alati teha ravinõukogule kaebuse, kus kolleegid seda edasi arutavad. “Nadežda vist tegi mingi taotluse, aga see
oli nii jabur, et seda isegi ei võetud
menetlusse,” märkis ta.
Nadežda omalt poolt lubas järgmisele lõikusele kindlasti Tallinnasse minna, sest Tartu kirurge ta
enam ei usalda. “Kas tehakse mulle tagumikku süst või tapan ise
kellegi ära,” lõpetas ta õudustäratava lubadusega.
Kaur Paves

KUI HIND ON OLULINE, SIIS OSTA AKNAD E-POEST
HEA
UUDIS!

E-POOD AVATUD 24/7 WWW.PLASTO.EE/EPOOD

Tammeka võitleb
Paidega

Meistriliiga liidri
Levadia alistamisega üllatanud JK
Tammeka võõrustab
reedel kell 19.30 kodustaadionil tabelis koha võrra kõrgemal
paiknevat Paide Linnameeskonda.

Kanalis pole ohutu
Terviseameti eelmisel nädalal
võetud kordusproovi järgi olid
Anne kanali suplusvee mikrobioloogiliste uuringute tulemused
normidest kõrgemad eschericia
coli ning soole enterokokkide
osas. Järgmine proov võetakse
13. augustil, seni ei ole suplemine reostunud vees tervisele
ohutu.

Kurepalu
rahvatriatlon
Homenja turukontsert
Peetri turul lahutab 10. augusti
ennelõunal külastajate meelt
lembelaulik Jüri Homenja. Nii
kauplemine kui kontserdi kuulamine on tasuta.

MM-il rohkelt tartlasi

Esimene Kurepalu rahvatriatloni
start noortele antakse 9. augusti õhtul kell 18 paisjärve rannas.
Võistkonnad ja harrastajad pääsevad vette kell 19.15. Noortel
tuleb ujuda 150 meetrit, läbida
jalgrattal 4,4 ning joostes 1 kilomeeter. Harrastajate vastavad
distantsid on 300 m, 10 ja 2 km.

Laupäeval algaval kergejõustiku
MM-il Moskvas Eestit esindavast
üheksaliikmelisest tiimist neli on
Tartu ülikooli akadeemilise spordiklubi atleedid: 400 m tõkkejooksja Rasmus Mägi, seitsmevõistlejad
Grit Šadeiko ja Mari Kalup ning
kõrgushüppaja Anna Iljuštšenko.

Olümpiaadilt pronks
Hugo Treffneri gümnaasiumi
õpilane Kaur Aare Saar naasis
Jaapanis peetud rahvusvaheliselt
geograafiaolümpiaadilt pronksmedaliga. Eesti neljaliikmelises
võistkonnas olid veel Tallinna
reaalkooli õpilased Uku-Kaspar
Uustalu (hõbemedal), Jaan Toots
ja Kristjan Täll (samuti pronksid).

Peetri kool ootab õpilasi
Sügisest alustab tegevust uus
haridusasutus – Tartu luterlik Peetri kool. Esimesse klassi
oodatakse ennekõike koguduse
liikmete, aga ka teiste kristlikke
põhiväärtusi hindavate tartlaste
lapsi.

Rannaraamatukogu
kolib Emajõe äärde
Rannaraamatukogu kolib viimaseks kaheks nädalaks Anne kanali
äärest Emajõe äärde. Lodjakoja
kõrval on lugemishuvilised oodatud 17. augustini teisipäevast laupäevani kell 11–18.

Meisterdamise
perepäev
11. augustil kell 12.–16. on väikesed ja suured meisterdajad
teretulnud Luke mõisa parki järjekordsele meisterdamise perepäevale. Ühiselt valmivad vurrid,
liivakaardid, pärlitest ehted ja vilditud prossid ning korkidest pilt.
Osalemise eest raha ei küsita.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

ELEKTRIPOLITSEI: “Teel tulevikku” seisab reklaamlause elektriauto
küljel. Tegelikult võib sellist märgates teekond sootuks kiirelt lõppeda, sest sõiduki taha on end peitnud politseiametnik fotoaparaadiga ning rikkujaid tervitavad mõnekümne meetri pärast juba
mundris mehed.
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lõpmatusse
põrutada

Tartu 1913. a
sügissuvel
Suvi nagu suvi ikka. Linn tudengitest ja koolilastest tühi, sillutamata uulitsad tolmu täis. Linna ühe peamise liiklussoone – Raatuse
uulitsa, mis Kivisilla pool tulles viis otse Krasnojarski polgu sõjaväelinnakuni – prügitamine oli keset suve tahutud sillutuskivide vähesuse tõttu seisma jäänud ja seisis augustiski. Uulitsa alumine ots oli
korras, ülemine rohke kasutamise tõttu lagunemas. Vihmase ilmaga lausa porimülgas, kuhu koormaga vankrid kippusid kinni jääma.
Hoopis kiirem ja kindlam liiklusvahend oli raudtee. Kui augustikuu lõpul toimus Tartu vaksali lähedusse jäänud kolmnurksel alal
juba traditsiooniline Eesti näitus, siis lisas raudteevalitsus kõigi
huviliste kohaletoimetamiseks reisirongidele IV klassi odava piletihinnaga vaguneid. Mingeid mugavusi neis ei olnud, aga kohale jõudsid sama kiiresti kui II või III klassis sõites.
Tänapäevasest hoopis olulisem oli veetransport. Postimees kurtis, et
jõesadam kipub üha kasvavale kaupade veole kitsaks jääma, sakslaste
käes olev linnavalitsus ei
aga selles osas midaKuradisild oli mõeldud võta
gi ette. Egas korralikku
Romanovite dünastia sadamat Tartus olegi. On
kitsas kaldaäärne riba,
300. aastapäeva tähi vaid
kuhu saab laevadelt-lotjaseks ja pühendatud
delt kohaleveetu maha tõsta
või kaup peale laadida. Kui
Aleksander I-le.
varem veeti mööda jõge peamiselt küttepuid (suve lõpupoole ka sibulaid ja kurke, seentest ja kaladest
kõnelemata), siis 1913. a lisandusid ehitusmaterjalid. Kivisillast allavoolu
oli „Tartu reid“ paksult maokaid lotje täis, nii et aurulaevad ei mahtunud
enam nende vahelt läbi. Aga laevadega sai odavalt nii Narva (ümberistumisega Vasknarvas väiksemale aurikule) kui Oudovasse ja Pihkvasse.
Ehitustööd käisid suve lõpul täie hooga. Maarjamõisa haavakliiniku hoone oli väljast peaaegu valmis, nii et saadi sisetööde juurde
asuda. Mõlemad kliinikud taheti aasta pärast ülikoolile üle anda.
Puhkenud suure ja verise sõja tõttu lükkus see kuni 1920. a edasi
– äsjavalminud moodsad hooned muudeti sõjaväelaatsarettideks.
Toomel lõpetati uue, raudbetoonist kaarega Kuradisilla ehitamist.
Rajatis oli mõeldud Romanovite dünastia 300. aastapäeva tähiseks
ja pühendatud Aleksander I-le. Avamine pidi toimuma kuldse sügise
aegu. Ja toimuski ettenähtud kroonupidulikkusega hurraapatriotismi vaimus. Inglisillale kinnitati taasavatud ülikooli esimest rektorit,
Aleksander I sõpra G. F. Parrotit meenutav tekst.
Elumärki andis endast ka veel õige nooruke Eesti Rahva Muuseum. Kuigi ruumikitsikus oli suur ja oma maja veel kauge unistus,
kutsuti kohalikke seltse ja seltskonnategelasi koguma just hilissügiTähe 110,ainelist vanavara. Eelkõige rahsel, pärast põllutööde lõppu eestlaste
Tartu või kadumas. Seepärast päästvarõivaid, mis on pea kõik kadunud
56 202
300, kihelkonna seltside ja
kem veel nii palju, kui päästatelsaab.
Jagatagu
üksikkogujate vahel töö niimoodi
ära, et kõik kohad korralikult läbi
tartu@olly.ee
käidaks ja veel olemas olev vanavara üles otsitaks. Siis on meil mida
kunagi tulevikus ERM-i oma majja panna. Vägagi targad sõnad.

2006. aastal alguse saanud
vabaõhufilmifestival Tartuff
on vastu korraldajate ootu
si märkamatult jõudnud
kaheksanda ürituseni, mis
pakub tänavu 5.–10. augus
tini peale armastusfilmide
ka muusikat ja tantsu.
“Toona sai lihtsalt suure kire
ja hetkesviibimise vaimustusega
tööd rabatud, et see suur tundmatu tehtud saaks,” meenutas festivali kunstiline juht Kaarel Kuurmaa esimest sooritust. “Ühest küljest ei osanud veel midagi karta ja
samas kartsime kõike – et võibolla sajab kogu aeg vihma, tehnika veab alt, inimesi ei tule ja kõik
muud maailma mured sai läbi
mõeldud.”

Lojaalsed vaatajad
Aasta-aastalt on tiim Kuurmaa
sõnul aga saanud vaatajatelt kindluse, et see, mida me teeme, läheb
korda ja puudutab. “Et see kõlab
sisemuses kaasa,” lisas ta. “Meie
püsivaataja juba teab, et armastusel on Tartuffi sisukontekstis
väga avar mõõde, mis hõlmab nii
sõnulseletamatut igatsust, kirglikke kohtumisi, unistuste täitumisi
kui vahel ka selle kõige lõppemist.”

Kiviprofiil
Valtsprofiil
Trapetsprofiil
Klassikprofii

Kõla ja muusika on Kuurmaa
väitel märgusõnad, mis tänavust
kava iseloomustavad. Jätkub eelmisel aastal alanud koostöö TMW
kollektiiviga, kes korraldavad Tartu muusikanädalat, mis toob värskeid ja põnevaid kooslusi kohvikutesse ja suvistesse õuedesse. Esimest korda festivali ajaloos
on kohal tantsijad, kes etendavad Dmitri Harchenko lavastust
„Lumière”.

Domineerib muusika
2013. aasta dokumentaalprogramm on pühendatud täielikult
muusikadokumentaalidele. Melomaanid võivad Ekraani kinos
linastuvates filmides nautida sääraseid artiste nagu Sixto „Sugar
Man” Rodriguez, Serge Gainsbourg, Antony and the Johnsons,
Efterklang või maailmamuusika
uus bluusikuningas Omara „Bombino” Moctar.
Festivali südames, Tartu raekojaplatsile ajutiselt üles seatud Eesti
suurimas “kinosaalis”, on aga mitu
võimsat muusikali. “Läbi musklis
modernse Bollywoody ja Jaapani
meistri Takashi Miike popmuusikali liigume laupäevaõhtusse juba
koos John Travolta puusanõksude ja Jaan Pehki lauludega,” lubas

KINDEL KATUS
OTSE TOOTJALT!

Tähe 110, Tartu
tel 5344 3900, tartu@olly.ee

www.olly.ee

Turg on avatud
L - P 8 - 15

Tel 5880 0579 või 505 4356.

Esmakordselt Eestis näevad vaatajad filme ka vabaõhukinos uuelt
DCP-projektorilt, mis peaks korraldajate hinnangul tagama tehniliselt veel parema ja selgema elamuse. See uuendus võimaldab Raekoja platsil näidata lugusid väljaspool
35millimeetrise filmilindi piiratust.
Tänu sellele saab suurel ekraanil
esitleda festivali lõpuõhtul värsket
patriootlikku dokumentaalfilmi
„Üheshingamine”, mis on kaunis
kummardus Tartust alguse saanud
laulupeotraditsioonile.
“Ühest laulu- ja vabadusekirest
sündinud leegist on saanud juba
üle 140aastane vankumatuna näiv
elav traditsioon,” sõnas Kuurmaa.
“Ehk lükkame ka meie oma tänavuse järjekorranumbri 8 pikali ja
saame oma filmikunsti armastuses lõpmatuse poole põrutada?”
Kaur Paves

Seikluspargis
uued rajad
Reedel, 9. augustil kell 15 avatakse Tartu seikluspargis Eesti
esimesed Segway tasakaaluliikuritele mõeldud seiklusrajad,
kus saab ennast proovile panna nii algaja kui ka juba kogenenum sõitja.
Erinevate raskusastmetega
radade kogupikkus on 1,5 km.
Radadelt leiab põnevaid väljakutseid igal tasemel sõitja.
Segwayl on vaid kaks ratast,
olles maailma esimene ise
tasakaalu hoidev liiklusvahend.
Edasi või tagasi liikumiseks
nõjatub sõitja kergelt ette- või
tahapoole. Vasakule või paremale pööramiseks liigutab
sõitja LeanSteer juhtrauda
vasakule või paremale.
Liikur suudab ühe laadimisega katta maksimaalselt kuni
38 km, sõltuvalt pinnavormidest, koormast ja sõidustiilist.
Ligi 3 hektari suuruses seikluspargis saab ronida puude
otsa, sõita seal mitme meetri
kõrgusel näiteks lumelaua või
trikirattaga ning seejärel trossi
mööda alla tuhiseda.

Head ehitajad!
Teile vajalikud betoonid
leiate
AS Ropka-Betoonist.
KINDEL
KATUSEALUNE.

Betooni
IGApumpamine
ILMAGA! ja transport.
Müüme ehitusliiva ja killustikku.
Teeme erinevates mõõtudes
vundamendiplokke.
Tartu, Teguri 55a
Info ja tellimine tel. 7371 768, 51 10144

Rõduklaasid
Rõdupiirded
Terrassiklaasid

Peetri

Tutvu näidistega igal tööpäeval kell 8.00 – 16.30
Tallinnas Valdeku 132, tel: +372 6599 247
Tartus Tähe 114, tel: +372 7360 041
Peetriturg

Mäe

Tule ostma,
müüma,
vahetama
või lihtsalt mõnusalt
perega aega veetma.

Ühine hingamine

Neljapäeval, 8. augustil toimub Tartu laululaval kontsert
‘’Selle Suve Suur Heategu’’,
millega toetatakse ühiselt 13.
juulil vandaalide süüdatud
Tõrva linna laululava ülesehitamist.
Tartu linnapea Urmas Kruuse kätt surub kell 20 Tõrva
meer Agu Kabrits. Ühispöördumises tänavad korraldajad
annetajaid ja juhatavad sisse
kontserdi, kus oma panuse
annavad ning meeleolu tõstavad Mait ja Mikko Maltis, Toomas ja Tauri Anni, Voldemar
Kuslap, Toivo Asmer, RAMi
Veteranide Lõbusate Poiste
Bänd, Ervin Lillepea, Anmatino, Elumees ja Ciizud. Õhtut
juhivad Jaan Kirss ja Vello
Mäeots.
Annetusi saab teha kohapeal ning kõigile annetajatele kingivad korraldajad omalt
poolt esinejate parimaid palu
sisaldava CD.

Klaasime Teie rõdu

Taasavatud

Peetri turg

Kuurmaa.
Samas pole Tartuff Kuurmaa
väitel sugugi vaid pidu ja pillerkaar. “Puudutame kindlasti ka
tõsiseid teemasid, mis võivad hinge kriipida ja õudu tekitada. Spekter on lai, meistritest debütantideni, vanadest noorteni, tuliuutest
klassikani,” lausus Kuurmaa.

Lauljad tõttavad
Tõrvale appi

SUUR KATLAVALIK
Puiestee

Klaasvarikatused
Klaasvaheseinad

www.malmerkklaasium.ee

Parktartuekspress
tärkab helidega
UUDISED
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Turvavöö tikub
ununema
Järjekordse turvavarustuse
kontrollaktsiooni käigus tabati
Tartus paarkümmend rikkujat.
6. augustil viisid Lõuna prefektuuri liikluspolitseinikud
Tartus taas läbi turvavarustuse
kasutamise kontrollaktsiooni.
Rõõmustamiseks ei ole paraku põhjust, sest jätkuvalt on
palju juhte, kes turvavarustust
ei kasuta.
Reidi viisid liikluspolitseinikud läbi täpselt samal teelõigul, kus vaid 5 päeva varem
tabati 20 nõuetekohaselt
turvavööga kinnitamata juhti.
Kahetunnise sihtsuunitlusega
liiklusjärelevalve tulemusena
fikseeriti ka sel korral Tartu linnas Aardla tänaval üle paari
kümne väärteo. Kokku fikseeriti 23 väärtegu, millest 18 juhul
oli nõuetekohaselt turvavööga
kinnitamata sõidukijuht ning
kolmel korral ei kasutanud
ohutusrihma kaasreisijad.
Lõuna prefektuuri liiklusjärelevalve talituse juht Tõnu Kürsa
ei väsi liiklejate südametunnistusele koputamast, et sõitu
alustades kinnitaks iga liikleja
oma turvavöö, seda nii iseenda kui ka kaasreisijate elu ning
tervise huvides.
Liiklusseadusest tulenevalt
karistatakse turvavöö nõuetekohaselt kinnitamata jätmise
eest rahatrahviga kuni 200
eurot. Korduvrikkumise puhul
võib rahaline karistus küündida
aga juba 400 euroni.

Algas tänavavalgustite vahetamine
Sellel nädalal alustati Tartus
tänavavalgustite vahetamistöid. Olemasolevate valgustite
asemele paigaldatakse uued
energiat säästvad lambid.
Valgustite
vahetusega
seotud tööd toimuvad 8.–9.
augustini Puiestee tänaval
Narva maantee ja Pärna tänava vahelisel lõigul, 10.–13.
augustini Narva maanteel
Raatuse ja Staadioni tänava
vahel ning 14. ja 15.augustil
Roopa tänaval.
Liiklejail palutakse tööpiirkonnas olla tähelepanelikud.

ia
aastoran
res

E - R 11-22, L-P 12-20.30

Kl 11–16: päevapraad 3 €, päevasupp 1,9 €
õpilastele, tudengitele -10% • söögi kaasa tellimine -10%
742 9036, 5637 5330, kam296@hotmail.com
www.kitchenasia.weebly.com

konnahariduse keskuse juhataja Janika Ruusmaa. „Pargis saab
tundma õppida nii taimi, loomi
kui kive, kuid samas pakub park ka
silmailu ja võimalust puhata. See
on väga inspireeriv koht.“

Euroopa toel
Pargi avamisega antakse avalöök Tartu muusikanädalale,
mille mitmed kontserdid toimuvad vastses pargis asuval välilaval. LMK-s (Kalevi 13) asub ka festivali infopunkt, kus saab kuulda kontserdisoovitusi ja soetada

pileteid, samas toimub bändikoolitus muusika-asjaajamisest.
Laupäeval, 10. augustil on avatud
disainiturg.
Pargi rajamine läks maksma
313 450 eurot, millest Tartu linna
omafinantseering on 10%, ja see
on osa Tartu Loodusmaja ehitamise projektist, mida rahastab
SA Keskkonnainvesteeringute
Keskuse kaudu Euroopa Regionaalarengu Fond. Pargiala projekti autor on Karisma Arhitektid ja haljastusprojekti tegi TajuRuum. Töid tegi AS Merko Tartu.
Rasmus Rekand

Autokool kutsub vrakke lõikama
Autokool Zebra korraldab
10. augustil kell 12 Tarbusi
õuel (Ringtee 25) pere
päeva, mille käigus saavad
huvilised istuda nii rooli kui
õppida käitumist avarii järel.
Kohal on erinevad õppesõidukid, aga ka Renault Twingo ralliautod, millega saab teha proovi- ja vigursõitu. Huvilistele on
lahendamiseks liiklustestid,
samuti õpetatakse tundma liiklusmärke. “Lisaks jagame infot
õppetöö kohta ning esmaabikoolitaja juhendamisel saab õppida
nii elustamist kui lahastamist,”
märkis kooli juhataja Marek Petrenko.
Tulevased õpilased ja lapse-

hiina, tai ja india köök

AARDLA 25a

Täna kell 17 avatakse Tartu
Loodusmaja ja Tartu Loo
memajanduskeskuse vahel
olev põhjaliku uuendus
kuuri läbi teinud pargiala.
Pidulikule avamisele eelnevad
parki tutvustavad ringkäigud, mis
algavad kell 15 ja 16 loodusmaja
eest (Lille 10). Samal ajal on lapsed
oodatud pargimängudele. Avamisele järgneb kell 17.30 Wrupk Urei
kontsert, mis juhatab sisse algava
Tartu muusikanädala.
LMK ja septembris avatava
loodusmaja vahelisel alal korrastati umbes 9000 ruutmeetrit
põneva reljeefiga pargiala, kuhu
rajati loodusliku kattega jalgteed, valgustus ja rohkelt erinevaid väikeehitisi. Pargis on lastele liivakastid, kiiged, tasakaalurada, koprapesa ja liurada. Kasvamas on pajutunnel ning rajatud on kompostialad. Pargis on
rändkivirada, päikesekell, vaateplatvorm, veesilm ja välilava, kus
esimesena leiavad aset mitmed
8.-10. augustini toimuva Tartu
muusikanädala kontserdid.
„Iga atraktsioon ja ehitis uues
pargis kannab loodushariduslikku eesmärki,“ kinnitas Tartu kesk-

vanemad saavad küsida-uurida
õpetajatelt erinevate koolituste
kohta. Kohapeal loositakse välja
kaks B-kategooria kursust. Petrenko sõnul on ohutu ja turvaline liiklus kooli töötajate südameasi ning ennetus ja koolitus
peaksid käima käsikäes, et vältida raskeid tagajärgi. Seetõttu on
üritusele kaasatud politseinikud
ja päästeameti töötajad.
Politsei esindaja räägib tule-

vastele noortele autojuhtidele, millised on levinuimad vead,
mida värsked juhid liikluses teevad ning millele tuleks kõige
enam tähelepanu pöörata. Päästeameti esindajad aga selgitavad
liiklusõnnetuste tagajärgi – näitavad, kuidas avaneb turvapadi
ja milline on löögitugevus. Veel
näevad osalejad, kuidas avatakse avarii korral autouksi ja kuidas
käib autovraki lahtilõikamine, et
ohvreid päästa.
“Eelkõige on meie üritus suunatud tulevastele õpilastele ja
nende vanematele, kuid loomulikult on oodatud kõik, keda
huvitab liiklus- ja ohutusteema,”
resümeeris Petrenko.
Kaur Paves

TALLINNA OPTIKAS
AUGUSTIS:
PRILLIRAAMID kuni -70%
Kõik PROGRESSEERUVAD ja
KONTORIPRILLIKLAASID -20%

Silmaarstile ja optometristi
juurde võimalik registreeruda
tel 7 400 900.

TARTU • tel 740 0900
Rüütli 1/Raekoja plats 8
E-R 10-18, L 10-15

TARTU LAULUVÄLJAKUL, NELJAPÄEVAL,
8. AUGUSTIL, KL. 20.00 KONTSERT

SELLE SUVE
SUUR HEATEGU
ÜRITUSEGA TOETAME ÜHISELT 13. JUULIL VANDAALIDE TULE LÄBI
HÄVINENUD TÕRVA LINNA LAULULAVA ÜLESEHITAMIST.
ANNETADA SAAB KOHAPEAL. KÕIK ANNETAJAD SAAVAD
KORRALDAJATE POOLT CD PLAADI.
HEATEO JUHATAVAD SISSE :
TARTU LINNAPEA URMAS KRUUSE JA
TÕRVA LINNAPEA AGU KABRITS
OMA PANUSE ANNAVAD :

MAIT JA MIKKO MALTIS, TOOMAS JA TAURI
ANNI, VOLDEMAR KUSLAP, TOIVO ASMER,
RAMI VETERANIDE LÕBUSATE POISTE BÄND,
ERVIN LILLEPEA, ANMATINO,
ELUMEES JA CIIZUD
ÜRITUST JUHIVAD :
JAAN KIRSS JA VELLO MÄEOTS
PÄÄSE EELMÜÜGIST : 8 €, SAMAL ÕHTUL : 12 €
PENSIONÄRID SAMAL ÕHTUL : 10 €
LAPSED KUNI 12 A TASUTA
INFO : TANTSUOHTU.EE
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Tartu Maxima X/XX kauplused
ootavad oma meeskonda:
- KASSAPIDAJA-MÜÜJAID
- MÜÜJAID
- LETITEENINDAJAID
- SAALITÖÖTAJAID
- KORISTAJAT
Ettevõte garanteerib:
- stabiilse palga
- sotsiaalsed garantiid
- tasuta lõunasöögid
- erinevad motivatsioonipaketid
- tööalase tasuta koolituse
Täitke tööotsija ankeet meie kodulehel: www.maxima.ee
Saada CV: personal@maxima.ee
Info telefonil: 6023116
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Võsalõikur

• 2-T mootor
1,25 kW/42,7 cm³
• kompletis: trimmpea,
rohutera ja võsatera
• kaal 7,4 kg

Suruõhutööriistade
komplekt

• mutrikeeraja 1/2",
meisel, trell, otslihvija
• poleerija, padrunid
ja teised otsikud

99..90

Muruniiduk

• 4-T mootor 4 HP / 135 cm³
• lõikelaius: 42 cm
• koguja / taha väljavise
• reguleeritav lõikekõrgus:
20 - 75 mm
• koguja suurus: 60 l
• rattad kuullaagritel
• kaal: 31 kg

XAT5008

149−
.

99.90
XTP103

139−
.

169.−
.
XTP100

199−
.

Mutrikeeraja 1/2"

• max.väändemoment 340 Nm
• õhukulu 330 l/min
• komplektis 10 padrunit
• kaal 2,2 kg

29.90
XAT5004

43−
.
Saagide komplekt

• puidusaag 375 mm
• minirauasaag 300 mm
• rauasaag 300 mm
• vineerisaag 162 mm

Kompressor 1,5 kW

• imemisvõimsus 240 l/min
• paak 24 l
• max rõhk 8 bar
• kaal 30 kg

99.90

6.90
FIX4

1690
.

Universaalredel

• 16 - astmeline
• üldkõrgus 470 cm
• A - kuju kõrgus 230 cm
• tööalusena 126 cm
• max kandvus 150 kg
• kaal 13 kg

XT2424

149−
.

69.−
.

19.90

AT16

108−
.

Survepesur
STORM

AWD009002

Treppredel

• max.surve 120 bar
• veekulu 330 l/h
• pesuvoolik 4 m
• komplektis tava-ja
turbootsik
• kaal 5 kg

• tasapinna kõrgus 77 cm
• redeli kõrgus 145 cm
• max töökõrgus 285 cm
• kaal 4,8 kg

19.

90

85.−
.

Tugiratas
koos kinnitusega

19.90

43−
.

99−
.

2490
.

• toru Ø 48 mm
• kandevõime 150 kg
• täiskummist ja
metallist rummuga

AT004

LAV75

Tungraud
2T

PV0100/ PV0102

2490
.

Aiakäru

9.

90

DM5006

Säilituskast

19.90

• maht 45 l
• mõõdud P580 x L380 x K315 mm

XK6200

Töötuli Led 5 x 3W

• valgusvõimsus 900 lm
• alumiinium korpus
• 128 x 110 x 46 mm

24.90
ST86005

Hinnad kehtivad kuni 18.08.2013 või seni kuni kaupa jätkub. Hinnad sisaldavad käibemaksu. Jätame endale õiguse teha muudatusi. Tulge tutvuma!
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Kristjan Tiiriku ja Jürgen Lorenzi tabamuste toel surusid tartlased esmakordselt klubi ajaloos kodumurul põlvili kõrgliiga liidri FC Levadia. 
Veiko Soo / JK Tammeka

ESIMEST
KORDA

i
Stockholm
laevaon
ekskursio

9. SEPTEMBRIL
SEENIORIDE
ERIKRUIIS
STOCKHOLMI!
Kutsume taas kõiki seeniore Stockholmi kruiisile 9.–11. septembril. Kruiisilaeval
Victoria I saate meelt lahutada kruiisijuht Inda Kõiva eestvedamisel, lisaks on oodata külalisesinejaid. Stockholmis pakume seekord täiesti ainulaadset ekskursiooni,
avastades Rootsi Kuningriigi pealinna vee pealt. 2,5-tunnine laevaretk algab otse
sadamast, meie kruiisilaeva kõrvalt. Sõidame mööda Lidingö saarest, Stockholmi
populaarsest piknikusaarest Fjaderholmist, möödume kuninglikust Vasa sõjalaevast, kuningalossist ja teistest huvitavatest vaatamisväärsustest.

Stockholmi ekskursioon
laevaga

20 €

/reisija

NB!
Ekskursiooni kohtade arv
on piiratud

Grupi (alates 10 inimest)
liikmele
kruiis Stockholmi
al.

41.25 €

/in.

Hind sisaldab
• kohta aknata neljakohalises
B-klassi kajutis
• 1 õhtusööki Rootsi lauas
vabalt valitud suunal
• Grupijuhile on kruiis, õhtuja hommikusöögid TASUTA

Tartu Tammeka
alistas liiga liidri
Eesti jalgpalli kõrgliiga
liider FC Levadia lahkus
teisipäeval üllatuslikult
Tartust kaotusega. JK
Tammeka jaoks oli see esi
mene kord, kus õnnestus
pealinlastel selg prügiseks
teha.

med meie põhimehed ei saanud
erinevatel põhjustel kaasa lüüa.
Olime äärmiselt närvilised avapoolajal, aga teisel nägin meie
poiste esituses parimat jalgpalli
tänavu üldse. Mängisime tehniliselt kõrgel tasemel, täpselt sedamoodi, nagu soovin näha.“

Kohtumise algus ei tõotanud
kodumeeskonnale midagi head.
17. minutil viis Ingemar Teever
Levadia juhtima, ent 33. minutil Kristjan Tiirik viigistas. Teise
poolaja hakul viis enda jaoks ebaharilikul positsioonil, keskkaitses
mänginud Jürgen Lorenzi tabamus tartlased juhtima ning skooriga 2 : 1 kohtumine ka lõppes.
„Uskumatu saavutus,“ rõõmustas tartlaste peatreener Uwe
Erkenbrecher. „Seda enam, et mit-

Kurnav mängugraafik
Treener saatis kiidusõnad ka
meeskonna poolehoidjatele, keda
oli tribüünidele kogunenud ligi
pool tuhat. „Nad on meid alati
toetanud, ka raskes seisus. Nüüd
saime tõestada, milline potentsiaal meis on ja loodan, et järgmisel mängul on vaatajaid veelgi rohkem.“
Järgmine kodumäng on juba
reedel, liigatabelis koht kõrgemal

Üksikreisijale kruiis
Stockholmi

al.

42.75 €

/in.

(tingimusel, et kajutis on 4
maksvat reisijat)

Hind sisaldab
• kohta aknata
neljakohalises B-klassi kajutis
• 1 õhtusööki Rootsi lauas
vabalt valitud suunal

Info ja broneerimine telefonil 669 6564 või
e-posti aadressil grupid@tallink.ee
www.tallink.ee

Kvaliteetsed rõduklaasid Teie koju!
Nüüd ka Tartus, Raatuse 20, III k

• rõduklaasid
• klaaslahendused
• piirded
• voldikkardinad
rõduklaasidele

• terrassiklaasid
• varikatused
• liuguksed
• garderoobid

TULE TUTVU NÄIDISTEGA!
www.roduklaasid.ee
www.aruum.ee
Tel 7736 185, 555 200 15.

asuva Paide Linnameeskonna vastu. Sakslasest treener siunas mängudegraafiku koostajaid ning pelgab, et taastuda mehed nii kiiresti ei suuda. „Kardan, et nad on nii
väsinud, et pean mõned süles platsile tooma. Ma ei mõista jalgpalliliitu – miks me ei võiks mängida
pühapäeval?“
Eesti jalgpalliliiga arenemiseks polegi Erkenbrecheri arvates vaja paremaid treenereid ega
osavamaid mängijaid, vaid ennekõike kvaliteetsemaid kohtunikke. „Jälle löödi meile värav suluseisust!“
JK Tammeka kerkis võiduga
kahe pügala võrra, olles 22 punktiga kuues. Selja taga olevatel FC
Infonetil on punkte 21 ja Narva
Transil 20. Paidel on punkte 30.
Rasmus Rekand

tartuekspress
Rahapuudus kärbib
SPORT
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tulevaste Huntide tiibu
Nelja aasta eest loodud
Tartu Ameerika jalgpalli
klubi Titansi mängijate arv
kahanes juba esimese tren
ni eel poole võrra.
Esialgne arutelu spordiala Taaralinna toomise teemal toimus
pealinna Ameerika jalgpalli klubi Tallinna Tormi foorumis. Mõte
leidis pooldajaid ning esimesel
koosolekul oli kohal umbes 30
huvilist. Esimesse trenni tulijaid
oli aga juba poole vähem.
Peamiseks põhjuseks, miks
Ameerika jalgpalli treeningud
pooleli jäetakse, on ala harrastamisega seotud kulutused. Kui klubi kuu liikmemaks (13 eurot) on
ilmselt üks madalamaid Tartus,
siis varustusega on hoopis vastupidi. Titansis loomisest peale võistkonnas mänginud OrmGregori Joost ütles, et täiskomplekti hind sõltub eelkõige mängija
positsioonist, kuid minimaalselt
200eurose väljaminekuga peaks
huviline arvestama. Lisaks tuleb
osta 80 eurot maksev klubi võistlussärk.
Praegu on Vägilastel aktiivseid liikmeid 25, kellest mängule jõuab enamasti umbes 20. Teisipäevaõhtuses trennis oli kohal
ühe koosseisu jagu mängijaid.
„Mängida tahavad kõik, aga trenni ei viitsita tulla,“ sõnas treenerikohustusi täitnud Joost. Ideaalis
näeb Joost võistkonnas 50 mängijat. „Siis saaks juba õigesti trenni ka teha,“ põhjendas ta. Samas
tõdes treener kohe, et seda niipea
ei juhtu ning ta oleks rahul ka sellega, kui mängudele saaks kokku
kahe koosseisu jagu mängijaid.
„22 mängijaga saaksime teha juba
ründava ja kaitsva koosseisu,“ selgitas Joost.

Näpud tagurpidi
Seni on Titans uusi mängijaid trenni kutsunud nii tänavalt
kui sõprade kaudu. Mõned liikmed on tulnud kuulutuse peale, mõned on ise huvilised olnud
ning klubiga ühendust võtnud.
Kuna tegemist on täiskontakt
spordialaga, siis võiks eeldada, et
sellega tegelemiseks peavad olema mingid kindlad füüsilised
eeldused. „Ameerika jalgpall on
mäng, mis sobib tegelikult väga
erinevatele inimestele, kuna väljakul on väga palju erinevaid
positsioone,“ ütles Joost.
Ameerika vutt on tuntud rohkete vigastuste poolest. Näiteks
maailma tugevaimas liigas NFLis
kestab keskmiselt ühe mängija
karjäär veidi üle kolme aasta. Joosti sõnul on nende ala ainult natuke ohtlikum kui teised. „Õige tehnika ja hea treenitusega ei juhtu midagi hullu,“ ütles Joost ning
lisas, et peamised traumad on võrreldavad tavalises jalgpallis esinevate vigastustega. Titansite cor-

Tartu Titansi jalgpallurid võtavad treeningul üksteiselt
mõõtu legendaarses võistlusolukorda imiteerivas Oklahoma harjutuses: ründaja üritab kaitsjat blokeerida, viimase
ülesanne on aga blokeerija maha paisata. 
Siim Kaasik

Ameerika
jalgpall
USAs football‘i nime all tuntud
võistkondlik pallimäng, mille
eesmärk on teenida vastasest
rohkem punkte, viies palli vastasvõistkonna lõpptsooni.
Korraga viibib väljakul ühe
võistkonna poolt 11 mängijat.
Igal väljakumängijal on oma
ülesanne, mille järgi jagunevad nad kaitse- või ründemängijateks. Mängu mängitakse
ovaalse munakujulise palliga.
Erinevalt klassikalisest jalgpallist võib
Ameerika jalgpalli
väljakul
liigutada
ka kätega.
Veel võib vastasvõistkonna rünnakuid takistada
jõuliste mahavõtmistega.

nerback (ründava meeskonna sööte blokeeriv kaitsja – toim) Kevin
Koppel tõdes, et algajatel lähevad
tihtipeale sõrmed tagurpidi.
Eestis palju tähelepanu saanud
Margus Hundi edulugu on Titansi mängijatele andnud lootust, et
ehk hakkab ka koostöös lätlastega
loodud Balti liiga kiiremini arenema. Titansitel on plaan tulevikus
Hundiga ühendust võtta, et tema
toetusel ala Eestis edasi arendada.
Hundile kavatsetakse võistkonnaga kaasa elada juba täna öösel,
kui Hundi koduklubi mängib oma
esimese hooajaeelse mängu.
Siim Kaasik
Ameerika jalgpalluri standardvarustus maksab kokku vähemalt 202,5 eurot.

LEOKI KALAKIOSK Lõunakeskuse
Taluturul
UUDIS: SÄGA
Müügil veel:
• vikerforell
• angersäga
• tuur

(värske, suitsutatud, marineeritud)

ALATI VÄRSKE KAUP!

LEOKi

KALA

Tel 505 4303.

E - P 10 - 19

Kiiver
30 €
Õlakud
50 €

Hamba
kaitsmed
5€

Kubeme
kaitse
10 €

Kindad
17.50 €
Reie- ja
põlve
kaitsmed
40 €

Saapad
50 €

I
L
L
E
T
T
H
LE

Telli ja igal neljapäeval on Tartu Ekspress
Sinu postkastis.

3 KUUD = 9 €
6 KUUD = 18 €
1 AASTA = 36 €

telli@tartuekspress.ee
Ülikooli 1, 730 4455
www.tartuekspress.ee
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anekdoodid
sudoku
anekdoodid
sudoku
Arsti juures.
„Pean ütlema, et kahjuks on
teil marutaud.“
„Lubage mulle paberit ja
pliiatsit.“
„Soovite kirjutada testamendi?“
„Ei. Tahan kirja panna kõik
need, keda hammustada
tahan.“
***
Mees kihutas igavese ajuga mööda käänulist teed. Ei
olnud palju puudu, et ta oleks
eidekese alla ajanud.
„Siga! Siga!“ hüüdis naine.
Mehel läks hari punaseks. Ta
avas autoakna ja karjus vastu:
„Lehm! Lehm!“
Ja hetke pärast ajaski mees
keset teed seisva sea alla.
***
„Ema tahab kaalus alla võtta
ja sellepärast käib iga päev ratsutamas.“
„On ta siis saledamaks jäänud?“
„Ei. Aga hobune on küll kümme kilo kergemaks jäänud.“
***
„Isa pesi täna hambaid
habemevahuga.“
„Oli ta tige ka?“
„Oli küll, nii et suu vahutas.“
***
„Liisa, kas sa tuled laupäeval
mu sünnipäevale?“
„Muidugi tulen. Mis su aadress on?“
„Kuuse tee 35. Ja kella saad
anda küünarnukiga.“
„Küünarnukiga?“
„No ega sa tühjade kätega
tule.“
***
„Ega sa ometi siit pudelist
joonud?“
„Jõin küll. Mis siis?“
„See oli juuksevesi.“

„Sellepärast see siis kohe
pähe lõigi.“
***
„Kui kaua su õde autojuhtimist õppis?“
„Ütleme, et viis või kuus…“
„Kuud?“
„Ei. Autot.“
***
„Ma olin nooremana hea
korvpallur.“
„Sa oled ju ainult 152 cm
pikk?“
„Olen küll, aga ma valetasin
neile.“
***
„Kalle, mitu päeva on aastas?“
„Seitse.“
„Ei. Nädalas on seitse päeva,
aga mitu päeva on aastas?“
„Seitse.“
„Mõtle hästi järele, Kalle. Ma
küsisin mitu päeva on AASTAS.“
„Esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, neljapäev, reede,
laupäev ja pühapäev… Rohkem ma ei tea,“ vastab Kalle
solvunult.
***
„Pööra sõna jooma eri
aegades.“
„Ma joon, ma jõin, ma olen
joonud.“
„Kuidas saab tulevikku väljendada?“
„Jään täis.“
***
Laev sõitis vastu veealust jäämäge ja hakkas põhja vajuma.
„Kas reisijate hulgas on
kedagi, kes usub palve jõudu?“
„On küll.“ Kostis hääl.
„Tore, meil on üks päästevest puudu.“
***
Mis on suur, punane ja limane?
Pahupidi elevant.

ristsõna
Ristsõna
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Kino

Cinamon

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
9.–15.08 kell 20, 22.15 Elüü
sium
9.–15.08 kell 14.30, 17.05
Päevade vaht
9., 12., 14.–15.08 kell 10.45, 11.,
13, 13.15, 15.10, 15.30, 17.45;
10.–11.08 kell 10.45, 11, 13,
13.15, 15.10, 17.45; 13.08 kell
11, 13, 13.15, 15.10, 15.30, 17.45
Kollide ülikool (eesti keeles)
9.–15.08 kell 11.25, 13.45,
16.15, 18.35, 21 RED: Eriti
ohtlikud agendid 2
9.–14.08 kell 22; 15.08 kell
12.30 Suured 2
9.–15.08 kell 15.05, 19.15,
21.45 Wolverine
9.–15.08 kell 19.35 Nüüd sa
näed mind
9.–12., 14.08 kell 10.15, 10.30,
12.30, 17.15; 13.08 kell 10.30,
11.10, 12.30, 17.15; 14.08
kell 10.15, 10.30, 17.15 Mina,
supervaras 2 (eesti keeles)
10.–11, 13., 15.08 kell 20.10,
22.30; 9., 12., 14.08 kell 22.30
Karm paar
9.–15.08 kell 17.35 Vaikse
ookeani võitlus

Kollide ülikool
9.08 kell 10.45 Cinamonis
Mike Wazowski ja James P. „Sully“ Sullivan on lustakast animaloost
„Kollide kompanii“ tuntud lahutamatute sõprade tandem ja tundub
olevat täiesti uskumatu, et mitte alati ei ole Mike ja Sully olnud parimad
sõbrad.
Kaugel sellest. Kui need kaks muhedat tegelast alustasid aastaid
tagasi õpinguid prestiižikas Hirmuülikoolis, ei sallinud nad teineteist
silmaotsaski. „Kollide ülikool“ toobki meieni selle, kuidas Mike ja Sully
ületasid nende vahel valitsevad erimeelsused ning said parimateks
sõpradeks.
Taas kord annavad lahutamatule tandemile (kes selles filmis polegi
teab mis lahutamatud) Mike Wazowskile ja James P. Sullivanile eestikeelsed hääled sellised tuntud tegijad nagu Tiit Sukk ja Indrek Ojari.
Nendele sekundeerivad Kollide ülikooli tudengite, õppejõudude ning
teiste tegelaste rollides Indrek Taalmaa, Ülle Kaljuste, Uku Uusberg,
Kaspar Velberg, Andres Raag, Jaan Rekkor, Priit Pius, Sandra Uusberg, Kristjan Üksküla, Karin Rask, Margus Tabor, Juhan Ulfsak, Anne
Reemann, Piret Kalda, Andero Ermel, Priit Võigemast, Anne Paluver,
Karl-Andreas Kalmet, Henrik Kalmet ja paljud teised. Eestikeelne dublaaž valmis stuudios Orbital Vox Priit Võigemasti lavastajakäe all.

22.08 kell 20 Ka Bo Chan
(kontratenor) ja Kuninglik
Kvintett

9.–15.08 kell 12.15 Uljas ratsanik

27.08 kell 12.15 Keskpäeva
muusika veerandtund

10.–11.08 kell 15.30 Esilinas
tus: Smurfid 2 (eesti keeles)

27.08 kell 21 Uued hääled,
keeled, tuuled

9., 12., 14.08 kell 20.15 Esili
nastus: Percy Jackson: Kole
tiste meri

30.08 kell 12.15 Keskpäeva
muusika veerandtund

15.08 kell 22 Esilinastus:
Nimekiri

Tartu laululava

Kontsert
Antoniuse õu
8.08 kell 20 Best of Tango:
Nueva to Nordic Sounds
15.08 kell 20 Vastu kerkivale
kuule: Liisi Koiksoni & Raivo
Tafenau ansambel
22.08 kell 20 Õhtu mustlas
laulude ja -tantsudega
29.08 kell 20 Muusikasuve
lõpupidu: Svjata Vatra

Hansa hoov
15.08 kell 21 Kõrsikud ehk
Bonzo, Pehk ja Päss

Tartu Jaani kirik
09.08 kell 17.30 Aroonia
plaadiesitluskontsert
10.08 kell 20 Senza arco /
Poognata. Tõnis Leemets
(elektrikitarr)
13.08 kell 21 K8hekesi –
Maarja Pärtna (luule) ja Riho
Kall (kitarr)
20.08 kell 12.15 Keskpäeva
muusika veerandtund

IT
TERVIST!
VALI 37.

TERVE EESTI KIIDAB!

19.08 kell 20 öölaulupidu
Järjepidevus

Tartu Maarja kirik
15.08 kell 19 heategevuskontsert Transitus animae

Tammelinna
raamatukogu
kuni 16.08 Tartu Puuetega
Inimeste Koja käsitööringi
lapitööde näitus Loojangu
kumas on koidiku algus

Linnaraamatukogu
kuni 9.08 näitus Giuseppe
Verdi 200
kuni 14.09 raamatunäitus
Hugo Raudsepp – 130 aas
tat sünnist
kuni 10.08 Marika Naadeli
näitus Mõned värvilised pil
did

Vilde

kuni 23.08 raamatunäitus
Kirjanduspealinn Pariis

8.08 kell 19 Terrassimuusika:
Andres Vago (kitarr)

kuni 10.08 Hille Kõrgesaare
näitus Täis silmini Tõtt

10.08 kell 19 Vilde terrassi
kontsert: Kati Siht ja Ragnar
Häide

EELK NÕO KOGUDUSE
KUULUTUSNÄDAL 2013

Näitus
Karlova-Ropka
raamatukogu
kuni 30.08 Katri Ottani maalinäitus Värvide maailmas

Nõo Püha Laurentsiuse kirikus
ja kirikuaias
Tartu tn 2, Nõo
N, 8. aug kl 18
Jumalateenistus. Armulaud.
Jutlustab Soome Lauttasaari koguduse
õpetaja Erkki Auranen (tõlkega).
R, 9. aug kl 18
Kirikukontsert “Suvehelid”.
Esinevad Külli Kudu (akordion),
Lande Lampe-Kits (flööt)
ja Elke Unt (orel).
L, 10. aug kl 18
Koguduse nimepäeva jumalateenistus.
Armulaud. Jutlustab EELK Valga praostkonna praost emeeritus Peep Audova.
Laulab Nõo kiriku meesansambel.
P, 11. aug kl 11
Jumalateenistus. Jutlustab EELK õpetajaameti kandidaat Diina Tuulik.
Laulab Audru naisansambel Vahtraõied.
P, 11. aug kl 18
Juhani Püttsepa näidendi “Metsast
leitud kirik” esietendus kirikuaias.
Kõik kuulutusnädala üritused on tasuta.
Kontserte toetab
Eesti Kultuurkapital

www.eelk.ee/noo
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Ehitus

tartuekspress

Kinnisvara müük

Aitan müüa kinnisvara Tartus ja
Tartumaal. Tel 5558 8642, jaanika.
kallejarv@domuskinnisvara.ee

3toal ahik korter Vabriku tn hoovipealse maja 0 korrusel (eraldi
sissepääsuga, 80,9 m², saun, dušš,
uued ahjud, 4. toa juurdeehitamise
võimalus). Sobib ka vahetus 2toal
keskküttega korteri vastu kuni 10
km Tartust. Tel 525 7647,
www.aabakv.ee.
Aedade, väravate, väravaauto
maatika müük, paigaldus ja hool
dus. Tel 501 6453, www.nr1aiad.ee.

Kinnistu Nõo v (3 ha, oja kaldal,
ehitusluba, el-liitumine, 10 000 €).
Tel 5809 7140.

Ehitan eramaju vundamendist katuseni. Pikaajaline kogemus ja korralik
töö. Võib pakkuda ka muid üldehi
tuslikke töid. Tel 5560 8400.
Ehitus, remont, siseviimistlus.
Tel 5622 9840.
Fassaadide, vundamentide
soojustamine ja renoveerimine.
Tel 5815 2101.

reklaam

saab peale kooli, enne trenni õppida ja mõnel korral nädalas ööbida.
Tel 512 0988.

Koolitus

Sõiduõppe ABC pakub A-, B-, Cja CE- kategooria, ADR- ja ametining lõppastme libedasõidu koo
litusi soodsalt. Tel 507 8230, Kalda
tee 30, www.sõiduõppe.ee.

Küte

Ostan Moskvich 408IE/412, 19721975 a AZLK, kandilised tuled.
Varuosadeks. Tel 5593 8361

Maja Kõrvekülas järve ääres (kinnistu 2054 m², üp 203 m², elamispind
166 m², 4 tuba, 2 korrust, kivimaja,
saun, haljastus, müüakse võtmed
kätte valmiduses, 200 000 €). Tel
525 7647, www.aabakv.ee.

Üldehitustööd: katused, fassaa
did, aknad, kortermajade soojus
tamine. Tartus ja Lõuna-Eestis.
Tel 5809 6966,
kristjan@krestonehitus.ee.

Materjal

Taluelamu Terikeste külas Võnnu
vallas (36 000 €). Tiina Aunap,
tel 508 4683.

Kinnisvara ost
1-2toal korter omanikult, võib
vajada remonti, hind kuni 37 000 €.
Helista julgesti. Raha olemas.
Tel 5648 0009.
1-2toal korter. Tel 5770 2222.
3-4toal korter. Tel 5770 2688.
Baltic Forest ostab metsakin
nistuid üle kogu Eesti, ka koos
hoonetega. Hinnapakkumine
paari päeva jooksul, sobivusel kiire
tehing. Tel 508 0065.

Dalmaatsia koera
kutsikad tervetelt,
ilusatelt vanematelt.
Tõutunnistus, kiip,
1. vakts. Hind soodne! Tel 528 2179,
dalylove@hot.ee.
Eesti hagija kutsikad 22.05.13,
tuntud kennelist, http://jahisarv.
onepagefree.com. Tel 504 1924.
Lääne-siberi laika lõbusad kut
sikad (tõutunnistus). Tel 504 1924,
http://jahisarv.onepagefree.com.

Aedade, väravate, väravaauto
maatika müük, paigaldus ja hool
dus. Tel 501 6453, www.nr1aiad.ee.
Boilerite puhastus, veemõõtjate
vahetus, san-tehnilised tööd.
Tel 5646 9025

Keha trimmi
Olimpi tippkvali
teetsete toidulisan
ditega, telli turvaliselt
e-poest: olimp.ee.
Sensitiiv Peeter (alkoholisõltu
vus, haigused, ennustamine).
Tel 5842 0180.

Muu

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.
Plaatimistööd. Tel 5645 9625.

Salvkaevu kaevamine, puhasta
mine, süvendamine, rakete vahe
tamine ja remont. Tel 5672 7555.

Kogemustega lapsehoidja
otsib tööd.
Täpsem info tel 5805 7504.

Abi alkoholisõltuvuse korral.
Hiina prof Ly Chini meetod. 98%.
ESRÜ Lootus, tel 505 8381.

Müüa toimiv veebikeskkond VIP
KUPONG.EE koos Facebooki lehe
ja domeeniga + e-post!
Tel 5697 9991.

Vaba aeg

Tasuta kodumasinate äravedu.
Tel 5386 9008.
Veo- ja kolimisteenused, utiliseeri
mine suure kaubikuga. Tel 501 5312,
www.kutotootmine.ee.

Erootilise massaaži salong „Vir
gin“ ootab mehi külla! Pärnu, Hospidali 1, tel 5811 1171.

Veo- ja kolimisteenused. Mööbli
transport ja utiliseerimine.
Tel 5620 0065,
www.kolimisteenused.ee.

Käsitööpood Avalancel. Kingi
tused ja suveniirid igale maitsele.
Tartu, Turu 7. www.avalancel.eu

Võtame enda juurde koju hooldada eaka. Tel 5364 1761.

Kirbuturg Kaagveres 11. augustil
kell 12. Info tel 5801 4211, Piret.

Est-Veih OÜ raamatupidamistee
nus. Tel 5567 2877.
FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.
Firma teeb majaümbruste koris
tust ja niitmist, san-tehnilisi töid
jt hooldustöid. Tel 509 0750.

TÕNU SILLO
kiviraidur

Üürile anda
Naispensionär või pensionäri
dest abielupaar leiab TASUTA
elamise Jõgevamaal (40 km Tartust). Aiamaa kasutamise võimalus.
Tel 509 0837.

1-2toal korter Tartus taskukohase
hinnaga. Tel 5322 9676.

Aiavõrgud, paneelid, postid,
okastraadid, kinnitustarvikud,
väravatarvikud, väravad, metall
aiad, väravaautomaatika, garaa
žiukse automaatika jpm.
Tel 520 7419, mexlem@mexlem.ee,
www.mexlem.ee.

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

Küttepuud, küttepinnud, kütte
klotsid lahtiselt ja võrgus. Koju
vedu tasuta. Tel 5193 8862.

Loomad

Üürile võtta
Terrassi- ja välisvoodrilauad,
saematerjal, höövelmaterjal, küt
teklotsid soodsalt. Tel 509 2168,
laur.pojad@gmail.com.

Ohtlike puude mahavõtmine.
Tel 505 4983, www.ohtlik.ee.

Raamatupidamisteenus väikefir
madele. Hind kokkuleppel, vastavalt mahule. Tel 5332 5496, Kaiu.

Lemmikloomade ravi ja vaktsi
neerimine. Tel 514 8998.

Tänavakivide paigaldus, aedade
ehitus, ehitus- ja remonditööd.
Tel 5815 2803, saluehitus@hot.ee.

Muruniitmine Tartus ja Tartu lähiümbruses. Tel 5633 1461, e-post
merikenakk@hot.ee.

Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.

Septikud ja mahutid. Müük ja
paigaldus üle Eesti! Tel 5373 8556,
info@redsom.ee, www.redsom.ee.

Teenustööd 18tonnise ekskavaa
toriga (40 €/tund). Tel 5661 5334.

Kütte- ja ventilatsioonitööd.
Tel 5660 1567.

Pulmapäeva pildistamine (regist/
laulatus ja kogu pidu). Fotod plaadil
(150 €). Tel 5599 7591.

Halupuud (lepp: 50, 40, 30 cm;
veoga al 32 €/rm). Tel 529 0183.

Toores lepp, kask. Tel 5683 3404.

Teeme Teie katused uueks ja vas
tupidavaks kogu eluks. Paigalda
me valtsplekk- ja profiilkatuseid
ning vihmaveesüsteeme. Töö
oma ala professionaalidelt.
Tel 5695 6885.

Külmikute remont. Tel 505 0124.

Pottsepatööd. Tel 507 9037.

Haavapinnud (3 m, jämedad,
koorem 7 rm). Tel 529 0183

Piirdeaedade, väravate ja vära
vaautomaatika müük ning pai
galdus. Tel 520 7419, mexlem@
mexlem.ee, www.mexlem.ee.

Teeme ehitus- ja remonditöid. Tel
5683 5395, siseehitus@gmail.com.

Sõidukid

Korstnapühkimisteenus 4 kutsetunnistusega profilt. Akt tasuta. OÜ
Tartu Tuli, info ja broneerimine tel
730 5387.

Pottsepatööd ja materjal. Kon
sultatsioon. Remonttööd eelis
järjekorras. Ahjukestad.
Tel 503 2665.

Miniekskavaatori rent Tartus 75 €.
Tel 5551 0990.

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

Pakume tasuta riideid ja jalanõu
sid 22.-25. augustini kl 10–16
Tartu Laste Turvakodus (Tiigi 55).

Teenused

Kõik elu- ja äriruumide ehitusja remonditööd. Tel 5837 2544,
viimistlus.lammutus@mail.ee.

Miniekskavaatori rent Tartus
(80 €/päev). Tel 511 5786.

Anne 51 asub kasutatud riiete
pood STIIL, oleme avatud
E-R 10-18, L 10-15. Külastage meid!
Tel 522 3936.

Autorent Tartus (hinnad alates
23 €/päev). Tel 517 9445, 521 6571,
www.baltasar.ee.

Korterid, majad, majaosad Tartus
ja maakonnas. Aitame kinnisvara
müümisel tel 742 0240, 506 2212
ja üürimisel tel 742 0656, 511 5949.
www.robinsonkv.ee.

Tervis

Otsime hoidjat aastasele tüdru
kule paaril korral nädalas hommikupoolikuti alates septembrist.
Tel 516 7731.

Riided

Korstnad, korstnapitsid, plekitööd.
Töö kiire ja korralik. Tel 5625 1750.
www.tomeli.ee.

Kõik üldehitustööd, katused, fas
saadid (ka krohvitavad), saunad,
plekitööd, sisetööd. Tel 516 6152,
info@ramest.ee, www.ramest.ee.

Melliste Algkool-Lasteaeda, Melliste, Mäksa vald, 62318 Tartumaa või
meilile info@melliste.ee.

1-2toal korter. Tel 501 3219.
1-toal korter või tuba Tallinnas
Mustamäel, Nõmmel või Kristiinel,
sobib ka mujal (1-5 kuud, ühikakoha
saamiseni). Üür võiks olla tudengile
taskukohane. Tel 5692 1994.
3-4toal korter. Tel 502 2728.
Tuba kesklinna läheduses, kus
gümnaasiumis õppiv tütarlaps
Väljaandja: Ajaleht OÜ
Aadress: Ülikooli 1, 51003 Tartu
E-post: info@tartuekspress.ee
Internet: www.tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress
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Taks (pikakarvaline, emane, 2aastane, tõupaberitega, suurepärase
näitusehindega). Tel 504 1924.

Tartu
Tammelehe 4
738 3204
501 7237
kiviraidur

Jalgrataste müük, hooldus ja
remont Tartus Võru 132a.
Master Sport OÜ, tel 659 1109,
www.mastersport.ee.

HAUAKIVID
MATUSEPLAADID

Hauakivid ka tellija
materjalist-maakividest.
Vedu ja paigaldus.

Mööbel
Sisustuspood müüb kasutatud
mööblit ja võtab komisjonimüü
ki. Tel 5342 7690, Teguri 30.

Pakun tööd
Melliste Algkool-Lasteaed otsib
lasteaiaõpetajat. Töö toimub
vahetustega graafiku alusel. Vajalik
õpetaja kvalifikatsioonile vastav
haridus või selle omandamine. CV
ja haridust tõendavad dokumendid saata hiljemalt 10. augustiks

Kaardid ennustavad! Tel 900 1727,
24 h, 1.09 €/min. ennustus.ee
Kojameheteenus korteriühis
tutele, trepikodade koristus. Tel
5646 5323, propuleed@gmail.com.
Korstende ja korstnapitside ehi
tus koos kõige vajalikuga. Töö
kvaliteetne, pikaajaline kogemus.
Hind kokkuleppel. Tel 5618 9517.

TOIMETUS • tel 730 4535
Peatoimetaja: Kaur Paves kaur@tartuekspress.ee
Reporter: Rasmus Rekand rasmus@tartuekspress.ee
Kujundaja: Priit Kivisoo priit@tartuekspress.ee
Keeletoimetaja: Terje Jepiselg terje@tartuekspress.ee

piirkonna

rvu ja
rima trükia

suu

odavaima

ht

hinnaga le

KUS KUULUTADA?
Tartu Ekspress 1€

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

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

REKLAAM • tel 730 4455
Müügiesindaja: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee
Kuulutuste vastuvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee
LEHE TELLIMINE (9 € / 3 kuud) • telli@tartuekspress.ee
Vastutav väljaandja: Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee

tartuekspress

12 reklaam

Neljapäev, 8. august 2013

www.tartumaraton.ee

Maraton on
elamus!

2013

10. AUGUSTIL KL 20:00 / VESKIJÄRVE VEEREL / VÄRAVAD KELL 19.00
SUURIM TULE, VEE JA MUUSIKA VABAÕHU-VAATEMÄNG SELLEL SUVEL

JAAN TÄTTE

JA ANSAMBEL UDUPASUN

THE GREATEST HITS
OF KALEVIPOEG

TANEL PADAR & THE SUN

TÕRVA NEIDUDEKOOR
PÄÄR PÄRENSON

25. august
48/19 km

300 TANTSIJAT, 200 KOORILAULJAT,
MAAILMA SUURIMAD TRUMMID (
).
Lavastaja MART KOLDITS / Koreograaf MÄRT AGU

Peasponsor:
Rulluisupartner:

Piletid eelmüügis hinnaga 10/16, samal päeval 15/20. Saadaval soodsa hinnaga perepääsmed,
alla 8. aastased lapsed tasuta. Vaata lisa Piletilevist ja www.tõrvaloits.ee

WWW.TÕRVALOITS.EE

107€

PIMENDAV RULOO
Koerte ja kassidega

134€

1000mm

TEKSTIILKARDIN

Valge lainelise triibumustriga

35€
mehhanism
Ø 25mm

*Valikus erinevad värvitoonid

1100mm

*Valikus erinevad mustriga
pimenduskangad

TANK
GARDEROOBIKAPP

74€

57€

1800mm

1400mm

Suurtoetajad:

109€

2500mm

ECO AO10, vabaltlangev

1300mm

Lisaks valik
pimendavaid
aknakatteid
kuni -40%

*Valikus erinevad kangad

11€

2500mm

Kõik tooted valmistatakse
kliendi soovitud mõõtude alusel

Alumiinium
Sisu: Kirgas peegel ja
valge melamiin

250€
337€

2106mm

järelmaksu
kuumakse

LIUGUKSED TANK 062, 2tk

kask

järelmaksu
kuumakse

9€

323€
523€

2500mm

327€

TANK
GARDEROOBIKAPP

440€

2106mm

M
Meediapartner:
d

Eripakkumised
augustis

PIMENDAV VOLDIKKARDIN

Helehall

Autopartner:

järelmaksu
kuumakse

Kappide ja liuguste
valmistamise tähtaeg
2 nädalat!
*kappide ja liuguste sisu
materjalivalikus kõik melamiinid.

11€

1800mm
1800mm

Toodete juures näidatud järelmaksu kuumaksed on sissemaksega 25% ja tagastamise tähtajaga 2 aastat.
Teenuse pakkujaks on Swedbank Liising AS. Tutvu teenuse tingimustega kaupmehe klienditeenindaja
juures, vajaduse korral konsulteeri asjatundjaga. Krediidi kulukuse määr on 15,01% aastas
järgmistel näidistingimustel: järelmaksu summa 500€, sissemakse 10%, tagastamise
tähtaeg 2 aastat, intress 9,9% aastas, lepingutasu 19€. Määr on arvestatud
eeldusel, et põhiosa ja intress makstakse tagasi igakuiste
annuiteetmaksetena.
Tartu salong i Sõbra 54 (Turu Ärimaja) i Tel 7 340 096

Eripakkumised
kehtivad Sunoreki
sisustussalongides üle Eesti

www.sunorek.ee

