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63 oodi priiusele

Naiskodukaitsjad keedavad
taasiseseisvuspäeval suppi
Eesti taasiseseisvumispäeva tähistatakse Otepääl traditsioonilise perepäevaga, kus naiskodukaitsjad õpetavad, kuidas keeta
sõdurisuppi.
Perepäev algab Otepää kultuurikeskuse pargis kell 10 kaitseliidu, naiskodukaitse ja jõustruktuuride tegevuse tutvustamisega. Näha saab relvanäitust, õpetatakse andma esmaabi.
Naiskodukaitse keedab kohapeal valmis supi.
Naiskodukaitse Otepää ringkonna esinaine Mari Mõttus
sõnas, et menüüs on hernesupp. “Näitame, kuidas keeta toitu
välitingimustes, kuna see ongi põhiline erinevus võrreldes
tavalise toidutegemisega,“ ütles Mõttus. „Tutvustame sõjaväekatelde eripära ning räägime erinevate toitude valmistamise
võimalustest.“
Perepäeval tutvustab oma raamatut „Kui Otepää ärkas“ Aili
Miks ja kuulata saab Kait Tamra kontserti.
Ürituse korraldavad kaitseliidu Valgamaa maleva Otepää
üksikkompanii ja naiskodukaitse Valga ringkonna Otepää jaoskond. Kaasatud on ka politsei ja päästekomando.

Pidupäev Kalevipoja juures
20. augustil kell 11 korraldab Tiigi seltsimaja vabariigi iseseisvuse taastamise mälestusürituse.
Tartlasi, linna külalisi ja kodanikeühendusi oodatakse Emajõe äärde
Kalevipoja ausamba juurde, et üheskoos tähistada Eesti taasiseseisvumise
22. aastapäeva. Kõnelevad linnapea
Urmas Kruuse, ajaloodoktor ja kaitseväe ühendatud õppeasutuste professor Kaarel Piirimäe ning filosoofiadoktor ja ajakirjandusloolane Krista Aru.
Esinevad Tartu Tamme gümnaasiumi
vilistlasorkester Gunnar Pettaigi juhatusel ja maaülikooli meeskoor Gaudeamus Lauri Breede juhatusel.

Linn võtab 40 puud maha
Tartus võetakse tänavaäärsete puude hoolduse käigus maha
40 puud ja umbes 900 puule tehakse hoolduslõikust.
Arborist Kaire Zimmeri sõnul võetakse maha puud, mis
on kahjustuste tõttu murdumisohtlikud või lihtsalt kuivavad.
Elupäevad lõpetatakse ka kahel paplil, mis kasvavad Jaamamõisa 11 garaažide välisseinast vähem kui kahe meetri kaugusel, kuna need kahjustavad ehitist. Kõik mahavõetavad puud on märgitud punase või oranži värviga.
Hooldustööde põhimahu moodustab nudipuude tüvevõsude eemaldamine Karlovas ja Puiestee tänaval. Teise suurema tööna lõigatakse Tammelinnas alleepuude alumisi oksi, et tagada teel liiklejatele nähtavus.
Raie- ja hooldustöid teevad Nordic Arb ja Green-Moto ning
tööd peaks valmis saama 20. septembriks.

Linnakassa täitub hoogsalt
Tänavu seitsme kuuga laekus Tartu linna eelarvesse tulusid 80
miljonit eurot, mis moodustab 60 protsenti tulude eelarvest.
Suurimaks tuluallikaks on Tartu linnas üksikisiku tulumaks,
mis moodustab ligi poole kõikidest põhitegevuse tuludest.
Toetusi põhitegevuseks tuli 23,6 miljonit eurot (põhiliselt riigieelarvest tasandus- ja toetusfondist).
Põhitegevuse kulud olid 58 miljonit eurot ehk 60% eelarvest. Suurimad väljaminekud on olnud hariduse valdkonnas.
Investeeritud on 21,7 miljonit eurot ehk 48% eelarvest. Üle
poole investeeringutest on läinud Tartu idapoolse ringtee
ehituseks. Muud suuremad objektid on olnud Tartu Loodusmaja (Lille 10) ehitus, täiendavate lasteaiarühmade rajamine ja
Nooruse 9 hoone ostmine.
2013. aasta esimese seitsme kuu tulud olid 0,2 miljonit
eurot suuremad kui kulud. Linn on tasunud 0,9 miljonit eurot
laenukohustusi ning 31. juuli seisuga oli linna raha jääk 4,6
miljonit eurot.

Taasiseseisvumispäeva
võtavad 19. augustil algusajaga kell 20 Tartu laululaval
vastu tuhatkond lauljat,
kelle esituses kõlab öölaulupeol “Järjepidevus” 63 pala.
„Järjepidevusel“ astuvad üles paljud tuntud lauljad ja muusikud eesotsas Lenna Kuurmaa, Siiri Sisaski, Peeter Volkonski, Hardi Volmeri, Tõnis Mägi ja Toomas Lungega.
Ansamblitest osalevad The Sun, Ultima Thule, Pantokraator, Justament,
Jäääär, Mahavok ja Singer Vinger.

Tuhat suud
Koore on laulupeole registreerunud 43, kokku 1000 lauljaga. Koore, ansambleid ja lauljaid toetavad
omalt poolt Big Band Tartu ning
Vanemuise sümfooniaorkester.
Esitamisele tulevate lugude hulgas
on Alo Mattiiseni viis isamaalist
laulu, aga ka palju teisi rahva südames elavaid lugusid: „Kaua sa kannatad“, „Lennelda priiks“, „Eesti
lipp“, „Liivimaa pastoraal“, „Massikommunikatsioon“, „Puu on puude
kõrgune“, „Eesti muld ja eesti süda”.
Kui kontserdi esimeses osas domi-

Mitu juubelit
Peoga tähistataksegi mitte
ainult iseseisvuse taastamist, vaid
ka 25 aasta möödumist Tartu kümnendatest muusikapäevadest, mis
said hilisema laulva revolutsiooni öölaulupidude avaakordiks.
Just seal kõlasid esmakordselt ter-

ületab minu eelmiste tööde oma
pea neljakordselt,” selgitas Varm.
“On suur väljakutse nii pika
kontserdi jaoks videokujundust välja mõelda. Minu erilise lemmikuna tuleb ettekandele Veljo Tormise muusikale
loodud film „Eesti muinasjutud”.”

Soojalt riidesse
v i k t s ü k l i n a Alo Mattiiseni viis
isamaalist laulu. Pisema juubelina
möödub viis aastat samuti Kasterpalu lavastatud öölaulupeost “Märkamisaeg”.
Lauluvalikut ilmestab foto- ja
filmimaterjal olulisematest 1988.
aasta sündmustest. Videoga saab
kaetud kogu Tartu laululava kaar.
Lahenduse autoriks on Taavi Varm,
kes on oma loomingut näidanud
nii Eesti Draamateatri 90. sünnipäevapeol, Tallinna merepäevadel
kui ka Euroopa kultuuripealinna
aasta lõputseremoonial, mil videopilti rüütati Jaani kirik.
„Öölaulupeol näeb suurimat ja
parima tehnikaga videolahendust,
mis Eestis seni tehtud. Kasutame
projektoreid, mille valgusjõudlus

Rahva sissepääs lauluväljakule algab kell 18.30 kõikidest väravatest. Kohapeal on korraldatud
toitlustamine. Öölaulupeo publikualal alkoholi ei müüda, kerge alkohol on saadaval publikuala
vahetus läheduses vastavalt tähistatud ja videoekraaniga varustatud
alal. Oma piknikukorvi võib ürituse meediajuhi Ave-Marleen Rei
sõnul kaasa võtta, ent isiklik vägijook tuleks siiski maha jätta.
“Kindlasti tasuks pealtvaatajatel
riietuda augustiööle vastavalt, et
niiskus ja jahedus ei sunniks keset
peo kulminatsiooni koju minema,”
lisas Rei. “Taskusse võiks pista vihmakeebi, sest vihmavarjude tagant
ei näe tagumised öölaulupeolised
laval toimuvat.”
Kaur Paves

Emajõe festival toob veele elu
16.–17. augustil toimuval
Emajõe festivalil peetakse
Võidu ja Kaarsilla vahel mitmeid võistlusi, imetletakse
erinevaid Emajõel liikuvaid
aluseid, püütakse kala ja
kuulatakse muusikat.
Emajõe paremkaldal laiuv, alapealkirja “Elu veel” kandev pidu
püüab näidata, kui palju erinevaid võimalusi on tegevusteks jõel.
„Üsna sageli ei märka Tartu inimene oma igapäevaaskeldustes kodulinna läbivat kaunist Emajõge.
Meie soov on tuua jõge tartlastele
lähemale,“ selgitas festivali projek-
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Telli ja igal neljapäeval on Tartu Ekspress
Sinu postkastis.

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

neerib kergem ja humoorikam
toon, näiteks kõlab teiste seas
Genialistide “Täna ma ei skoori”, siis kuus tundi vältava ürituse raames patriotism kasvab
ning saab lõppakordi Triin Kochi dirigeeritud looga “Ta lendab
mesipuu poole”.
„Seekordne kontsert on keskendunud muusikapaladele, mis
sündisid või kõlasid Tartu muusikapäevadel, pälvides juba toona žürii auhindu ja publikulemmiku tiitleid ning muutudes edaspidi märgilisteks. Paljud nendest lauludest ei jäänud omasse aega, vaid
on kõnekad ka praegu. Seda näitab
seegi, et noorema põlvkonna lauljad, kes praegu on 25-sed, tahavad
neid laule laulda ja laulavadki,“ rääkis seekordsest kavast peakorraldaja ja lavastaja Margus Kasterpalu.

telli@tartuekspress.ee
Ülikooli 1, 730 4455
www.tartuekspress.ee

tijuht Aile Parmsoo.
Festivali avab juba neljandat aastat toimuv Emajõe Karikas avaveeujumises. Võistlusele järgneb Laululahing, kuhu oodatakse laulusõpru kaasa laulma koos Estraadiraadio ja perekond Mõtsmehega tun-

tud jõe- ja merelaule. Festivali ajaks
sildub kahe silla vahelisele alale
praam, kus on avatud kohvik. Kaldapealsel esinevad ansamblid Estraadiraadio ja Zorbas.
Õhtuhämaruses kell 21.15 toimub traditsiooniline päikeseloojangu paraad, kus saab imetleda
Tartu väärikaid rauast laevu. Reedese festivaliõhtu lõpetab öökino
„Siin me oleme“.
Laupäeval algab päev kell 9.30
traditsioonilise kalapüügivõistlusega „Heade võtete jõgi“, mille võitjaks saab kahe tunni jooksul kaaluliselt kõige rohkem kalu välja püüdnud võistleja. Keskpäeval antakse

start avaveeujumise sprindidistantsile ja kell 16 heategevuslikule Pallirallile, mida tuleb kommenteerima
Lembitu Kuuse.
Festivali teisel päeval toimuvad
veekatsed Ahhaa teaduskeskuse
eestvedamisel, erinevad töötoad,
põnevaid tegevusi ja atraktsioone
jagub lastelegi.
Meelt lahutavad festivalialal veel
Alatskivi noormeeste bänd The
Uninvited, kandlemees Sander ja
Tuuli Trummid.
Festivali programm lõpeb lodjal
kell 21.30 Jürgen Rooste luuleõhtuga „Elu Mississippil“.
Kaur Paves
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ASPEKT
ASPEKT
Tartu ja Elva
postkastid on
Eesti räbalaimad

Kui sageli on teil juhtunud,
et saadetud kiri on postkastis
vihmast läbi vettinud või ajalehed-ajakirjad kortsunud?
Kuigi suur osa meie igapäevasest suhtlemisest on kolinud
arvutisse ja veebivõrgustikesse, on siiski tore aeg-ajalt sõbrale või kaugel elavale sugulasele sünnipäevakaart või kiri
saata, ja mis seal salata, alati
on hea meel selliseid üllatusi
oma postkastist leida. Paraku
tuleb ette olukordi, kus oodatud kiri saabub mitu päeva
hiljem, sest kirjakandja ei ole
õiget postkasti üles leidnud.
Üle Eesti on kokku ligi
39 000 ebakorrektset postkasti, neist pea kolmandik asub
Tartumaal. Enim on probleeme Tartu ja Elva linnas, kus
kokku vajab väljavahetamist
või märgistamist üle 8000
postkasti.
Seepärast vaata ka oma
postkast üle, ja kui leiad, et see
ei pea enam ilmale vastu ja on
katki, siis on ilmselt aeg see
uuema vastu välja vahetada.
Enne, kui hakkad uut kasti
paigaldama, veendu, et see on
piisava mahutavusega, ilmastikukindel ja selle ava piisavalt
suur, et kirjakandjal oleks võimalik saadetised neid rikkumata sisestada (postkasti ava
minimaalsed mõõtmed on 3 x
23 cm). Sobiva postkasti leiad
lähimast postkontorist või Eesti Posti kodulehelt.
Uus postkast kinnita kodu
piirava aia külge või selle puudumisel tänavapoolse välisukse lähedusse. Oluline on, et
see oleks kergesti nähtav ja
asuks koerte võimaliku rünnaku eest ohutus kohas.
Kortermajas elades paigalda
postkast esimese korruse valgustatud eesruumi ja kui sinna
pääsemiseks tuleb kasutada
võtit või uksekoodi, siis edasta
ka need postiteenuse pakkujale. Juhul, kui sinu kodu on asulast väljas, siis paiguta postkast
kohta, kuhu pääseb aasta ringi
transpordivahendiga ligi.
Märgista oma postkast
maja- või korterinumbriga või
talu nimega ning maapiirkonnas lisa kindlasti ka perekonnanimi, et kõik ajalehed, kirjad ja pakid ikka ilusti kohale
jõuaksid. Juriidilise isiku postkastile tuleb lisaks märkida
juriidiline nimi.

Jaan Vainult

Eesti Posti postiteenuste
divisjoni juht
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Suvine jooks

20. augustil kell 12 saab A. le Coqi
spordihoone parklas stardipaugu
Tartu jooksusarja teine etapp:
10-kilomeetrine Suvejooks. Kavas
on ka Suvekõnd (10 km) ja Mr Pritt
lastejooksud (400 m). Korraldajad
ootavad starti 700 osalejat.

4500

eurot eraldas linn Tartu spordiselts Kalevile vehklemise MM-il
kuldmedali võitnud tartlanna
Julia Beljajeva ning tema treeneri
Natalia Kotova premeerimiseks.

Naisele valu,
harakale haigus

Supilinna seltsi juht Mart Hiob tunnistas, et mõned
Marja tänava vanad pajud on tõepoolest üsna kööbakad, ent olemasolevaist sihvakaim peaks tema sõnul
küll alles jääma. 
Kaur Paves

Linna raieplaan ajas
supilinlased tigedaks
Endisest Marja tänava
alleest on alles vaid viis viimast puud ning linn plaanib needki ümberkaudsete
elanike vastuseisust hoolimata maha võtta.
„Need viis märgistatud paju
ongi kogu Marja tänava haljastus. Pärast nende mahavõtmist ei
jää tänavale ühtegi puud. Vaatasin puud üle ja need on küll halva
hoolduse tõttu suhteliselt räsitud,
kuid mitte ohtlikud,“ arvas Marja
tänava elanik, TTÜ Tartu kolledži maastikuarhitektuuri õppetooli juhataja Nele Nutt pärast puude
lähemalt inspekteerimist.
Juulis kuulutas linn kõik Herne ja Tähtvere tänava vahelisel lõigul alleele alles jäänud puud ohtlikeks ning määras hiljemalt 20. septembriks mahavõtmisele. Supilinna elanikud polnud armsaks saanud kodukandi allee hävitamisega päri ning asusid raie vastu võitlema. Teisipäeva õhtul kutsusid
maastikuarhitektid Nele Nutt ning
Supilinna seltsi esimees Mart Hiob
linna arboristi Kaire Zimmeri puid
uuesti üle vaatama. Üheskoos jõuti
kompromissile lähemale.
„Kolm puud kõiguvad korralikult, vaid ühte puud on kunagi
mõistlikult tagasi lõigatud. Kaks
tuleb kindlasti maha võtta, kolmel
võib üritada võra väiksemaks lõigata,“ tõdes Zimmer. Ta selgitas, et
puid on kunagi üsna vägivaldselt
väiksemaks lõigatud ehk tulbastatud. Sellest on puudel kuni 30sen-

timeetrised lõikehaavad, mille
kaudu on mädanik sisse pääsenud.
Lisaks mädanevad ka juured ning
see panebki puud kõikuma.
Ka Nutt oli pärast kordusvaatlust arboristiga pisut enam ühel
nõul. „Kuigi visuaalselt näeb Tähtvere tänava poolt teine puu päris
hea välja, on see tõesti ohtlik. Kui
puu tüve veidi kõvemini lükata,
kukub see lihtsalt ümber,” tunnistas Nutt. “Tema kõrval oleva
puu puhul on samasse staadiumisse jõudmine aja küsimus, sest
see kõigub. Teiste puhul tuleks aga
tegeleda hooldusega, mitte neid
ennatlikult maha võtma asuda.“

Uut alleed ei tule
Supilinna seltsi esimees Mart
Hiob ütles, et Marja tänava elanikud ei taha loobuda tänava viimasest haljastusest, liiatigi kuna
linn ei plaani sinna uusi puid istutada. „Me kardame, et kui puudeta aeg venib väga pikaks, siis see
võibki nii jääda. Kuigi vanad pajud
on üsna kehvas seisus, tahaksime
neid hoida viimase võimaluseni,“
lisas ta.
Zimmer ei osanud öelda, kui
vanad viimased kunagisest Oa
tänavani ulatunud alleest säilinud puud on. „Võib-olla on need
ise juba pärast sõda vahele istutatud puud, mis polegi enam osa esialgsest alleest,“ arvas ta. Uusi puid
ei istutata aga sellepärast, et pole
vastavat tänava rekonstrueerimise
projekti. “Marja tänaval pole isegi

asfalti,” lisas ta.
Hiob on arvamusel, et Marja
tänava rekonstrueerimist võikski
alustada majadevahelise ala korrastamisega, mitte sõidutee asfalteerimisega. „Autoga saab alati
kuidagi läbi, aga seal on keeruline
liigelda just jalgsi ning lapsevankriga, sest pole kõnniteid. Oleme
mõelnud, et võiks ju anda elanikele loa ise sinna puid istutada, panna paika liigid, parkimiskohad ja
muu. Eks me veel töötame selle
mõtte kallal,“ selgitas Hiob.
Zimmeri sõnul võttis linn aga
just elanike omavolilise lõikumise
tõttu hiljuti maha ka Alasi tänava
allee. Lisaks on arborist täheldanud vägivaldselt tulbastatud puutüükaid Hiinalinnas. „Ju ühistu
on neid ise kärpinud, kuid pidev
rohelise võra ära lõikamine võtab
puudelt elujõu,” lausus ta.

Politsei teatel põhjustas alkoholijoobes mees 11. augustil Ülenurme vallas Räni külas naisele
füüsilist valu.

Kirikutorn kuldseks
Kuna Pauluse kirikutorni 1999.
aastal kullatud ristil on kullakiht
maha koorumas, soovib pühakoda haldav sihtasutus selle uuesti
üle kullata. Annetusi saab teha SA
Tartu Pauluse Kiriku kontodele
Nordeas 17000913708 või Swed
bankis 221057433755.

Tartu poodi ei taheta
Et maist suletud endise Tartu
kaupluse (Riia 11) ruumide üürileandmiseks korraldatud enampakkumine nurjus, korraldab
linn uue pakkumise alghinnaga
2,5 €/m². Ruumid antakse üürile
viieks aastaks kasutamiseks toidu- või tööstuskaupade kauplusena.

Kuna Idaringtee ehituse tõttu on
rasketransport muutnud Ihaste
tee katte seisukorra ebarahuldavaks, siis algab augusti teises
pooles tee pindamine. Riigihanke võitis AS Kagu Teed hinnaga
82 080 eurot.

Õied on hetked
Tartu ülikooli botaanikaaed
alustab 15. augustil kell 16.30
sügishooaega näituse „Õied on
hetked“ avamisega. 17. augustil
kell 12–16 aga toimub ravimtaimepäev.

Külmkapp süütas köögi
13. augustil põles Tartus Anne
tänava kortermaja üheksanda
korruse korter lausleekides, mida
elanikust vanem naine ise kustutada ei suutnud. Õnnetuse põhjustas rikkis külmkapp.

Kiirem võrk bussidesse
Bussifirma Sebe paigaldas Tallinna-Tartu liinil sõitvatesse Täistunniekspressi bussidesse sellel
nädalal uued 4G modemid, mis
võimaldavad varasemast umbes
kolm korda kiiremat allalaadimiskiirust.

Kuulmatud rannalised
G4Si valvatavates Kesk- ja LõunaEesti randadest oli kahel esimesel
suvekuul enim probleeme Anne
kanalis, kus fikseeriti 596 rikkumist. Alates 1. augustist on terviseamet hoiatanud kanalis ujumise eest, sest sealse vee kvaliteet
ei vasta normidele.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

Raiehirm ka Ihastes
Kevadel ehmusid ka Ihaste elanikud Lammi tee noore tammeallee puudel punaseid riste märgates. Alles 2005. aastal istutatud
noortest ja tugevatest tammedest
oli märgistatud 64 puud. Tegemist
on tänavaga, millega ristub tulevikus küll Idaringtee, kuid mitte
64 puu ulatuses. Toona tõdes Andres Pool linnamajanduse osakonnast, et tegemist oli siiski Idaringtee ehitaja apsakaga ning tegelikult eemaldatakse vaid umbes viis
puud.
Mari Mets

Uudisteankrud eksisid oma nimedega, ilmateateks kommenteeriti
seda, mis aknast paistis, kuulajaid oli kuni musttuhat ... Nii juhtus
1993.–1995. aastal Tartus tegutsenud Q-raadios, mille sünnist
möödus üleeile 20 aastat. Sünnipäevapeol kehastus kitarrist ja
helimees Sulev Salm mannekeeniks, kellele Tartu Loomemajanduskeskuse ettevõtluskonsultant Juta Kuhlberg aitab selga raadio
logoga autentset särki. 
Kaupo Torim

SUUR KATLAVALIK

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

Ihastes läheb
pindamiseks

E-POOD AVATUD 24/7 WWW.PLASTO.EE/EPOOD
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Tangijevi narkosüüdistus jõudis kohtusse
Narkokuriteo kahtlustusega kinni peetud
Ruslan Tangijevist kirjutas Tartu Ekspress
2011. aasta novembris. Toona kinni peetud
ja kunagiseks kohalikuks allilmategelaseks
tituleeritud mehe tegusid asus sel nädalal
arutama kohus.
Prokuratuur on kokku pannud piraka, 12 episoodiga kriminaalasja. Süüdistuse kohaselt äritses Tangijev
narkootikumidega. Peitis neid oma kodu lähistel kasvava puu juurde, kust käsilased need siis üle piiri Valka toimetasid. 2010. aasta oktoobrist kuni 2011. aasta
juunini veetud sedasi Lätti pool kilo amfetamiini ja 4
grammi fentanüüli („valge hiinlane“).
Uurimise algus ulatub aga veel kaugemale. 2010.
aasta suvel tekkis prokuratuuril kahtlus, et Galina
Suhhodintseva Volkswagen ning Vladimir Kovõlini
Mercedes ei põrganud 27. juulil Tabiveres kokku sugugi juhuslikult. Tahtlikult esile kutsutud avarii ning
kindlustuselt 260 000 krooni välja petmise süüdistus
lasub nüüd mõlemal.
„Kohtueelse menetluse käigus kogutud tõendid aga
viitasid sellele, et nii isikute kui ka kuritegude ring on
palju suurem,“ selgitab prokuratuur, kuidas pealtnäha süütust autoavariist hargnesid niidid Tangijevini.
Süüdistaja andmeil aidanud just Kovõlin Tangijevit
mõnuainete transpordil.
Kovõlinile ja Jelena Vaksile arvatakse süüks veel
kahe varastatud auto dokumentide võltsimist. Nende kasutuses olnud BMW X5 ja Audi Q7 olid varastatud Saksamaalt ja Taanist. Lätist soetatud sõidukeid üritati Eestis arvele võtta. Virumaa autoregistri teravsilmsetes ametnikes tekitasid dokumendid
ja „töödeldud“ kerenumbrid kahtlust. Enne politsei
kohale jõudmist aga Kovõlin pages ning varjas autosid Virumaal, kust seadusesilm need leidis ja ära võttis. Audi õnnestus tegelikult ühele finantsettevõttele
juba mahagi müüa, ent politsei sekkumise tõttu jäi
39 000 € kätte saamata.
Viiendale asjaosalisele Vitali Doguzovile panevad uurimisorganid süüks, et peale varastatud auto

ütlesid, et armas
Kui kunagi Tartu allilma juhtfiguuriks tituleeritud Ruslan Tangijev 2011. aastal taas kinni
peeti, algatati uurimine, kus ühe asjaosalisena märgiti ka ta elukaaslase nimi. Peale
Tartu Ekspressis ilmunud artiklit võttis naine
toimetusega ühendust, et ümber lükata oma
igasugune seotus kuritegeliku eluga.

Ruslan Tangijev viibib juba kaks aastat vahi all.

Rasmus Rekand

kasutamise ja hoidmise leiti tema sõidukist ka imitatsioon-lõhkepakett. Aga oma Jaguariga 57 grammi trotüüli sõidutamine võrdub lõhkematerjali ebaseadusliku käitlemisega.
Vaid Tangijev viibib vahi all. Kolm süüdistatavat on
varasemalt mitmel korral kriminaalkorras karistatud.
Ükski neist kohtunik Ingeri Tamme ees oma süüd ei
tunnistanud. Ainult Kovõlin möönis, et varastatud
BMW-d ta tõepoolest varjas.
Tangijevi advokaadi Meelis Masso sõnul on narko
episoodide süüdistus rajatud prokuratuuri poolt ära
ostetud ja mõjutatud isikute ütlustele. „Fabritseeritud
süüdistus, mis on kunstlikult haagitud ühe Lätis läbi
viidud kriminaalasjaga.“
Prokuratuuri esindab Marek Vahing, ent asja on
kokku pannud ja kohtusse saatnud Marju Persidskaja. Toonane eriasjade prokurör kannab nüüdseks kohtunikutalaari.
Konfiskeerimise tagamiseks on selles kriminaalasjas arestitud kinnistu, sularaha ja jalgratas – vara
koguväärtusega üle 107 000 euro.
Rasmus Rekand

Ka edasised kaks aastat pole
Tangijevi elukaaslasel just idülliliselt möödunud. Oma pehmelt öelda kummaliste kogemuste baasil
on ta erinevate uurimisasutuste
töövõtetele mitmel korral varemgi vihjanud. Nüüd, mil anti stardipauk tema elu karmilt õõnestanud kohtusaagale, otsustas naine
rääkima hakata. Nii tunnistajana
peatselt kohtuniku ees kui ka avalikkusele.

Kirjeldage, kuidas kõik
Teie jaoks algas?

Hakkasime koos elama 2011.
aastal. Suve teisel poolel helistas
narkokuritegude talituse toonane juht Jarek Pavlihhin, et Ruslan
jaoskonda tuleks. Läksin kaasa.
Pavlihhin pani lauale isikute fotod
ja käskis rääkima hakata. Päris
infot Tartu turu seltskonna kohta
– kes illegaalse suitsuäriga tegelevad, kes keda „katab“.
Käivad jutud, et seniajani on
kontrollide tuleku aeg turukauplejaile aegsasti teada, süsteem töötab „õlitatult“. Ruslan soovitas tal
oma riigilt saadav palk ausalt välja
teenida, ise uurida.
Peatselt märkasime, et meid
jälitatakse igal võimalikul moel.
Tegin isegi kaebuse – kui meil on
mingi patt, süüdistage, aga ärge
häirige eraelu. Vastus tuli mõistagi, et kõik on igati normipärane.
6. novembril tormas koju kohale umbes paarkümmend, sealjuures ka relvastatud meest. Mul pandi käed raudu. Maja pöörati pahupidi, tuhniti narkokoertega läbi.
Midagi keelatut ei leitud. Kaasa
võeti kõik paberid, arvutid.
Meie koer pandi uinutiga magama, et saaks kuudi läbi otsida. Kui
ta toibuma hakkas, läksin värisevale loomale tekki peale panema.
Šokis loom hammustas mind, ent
politsei keeldus vaatamata mu palvetele kiirabi kutsumast.
Arestimajas ähvardas Pavlihhin,
et kui ma ei hakka andma sobivaid
tunnistusi, lähen pikalt vangi.
Koridoris müksas, sõnades: „Kas
kavatsed veel kaua politsei peale
kaevata?“.
Mind peeti rahapesu kahtlusega kinni 48 tunniks. Rahapesu,
see oli siis oma maja soetamine ja
parendamine paarikümne tuhande euro väärtuses. Isegi tunnistama viidi mind kui ohtlikku kurjategijat ikka raudus kätega. Irvitati näkku – protseduur on selline.
Olen elanud täiesti seaduskuulekalt, ilma ühegi trahvita. Nüüd
selline šokk politsei käitumisest,
ja kuulsin, et olen nüüd ka kurjategija.

Milles seisnes siis arvatav
süü?

Mul oli raske sellest sel ajal aru
saada, ei mõista siiani. Olin ostnud Ruslanilt maja, nende arvates alla turuhinna. Maja oli kehvas

seisus. Matsin sinna oma vahendeid, et seda korrastada. Kõik on
dokumentaalselt tõendatud.
Kohe elavnes maksuamet. 2011.
aasta novembris alustatud maksurevisjon käib siiani! Vahetunud on
kolm satsi revidente. Kõigile olen
pidanud oma elu otsast peale hakkama rääkima, tõendama.
Maksuametisse jutule on kutsutud kõik minuga seotud inimesed läbi erinevate eluperioodide. Kui mu eksabikaasa ei saanud
jalaoperatsiooni tõttu kohale minna, olid vaprad ametnikud valmis
isegi haiglasse voodiäärele minema, peaasi, et ütlusi saaks. Ühelt
tuttavalt päriti maksuametis olles
rahaasjade selgitamise vahele ühtäkki, mida ta arvab Tangijevist.
Pika staažiga pearaamatupidajana on kõik mu paberid korras.
Nüüdseks oleme maksuametiga jõudnud otsaga 1997. aastasse.
Suhe Ruslaniga tekkis tosin aastat hiljem. Miks riik oma ressursse
sedasi kulutab ning mida taotleb?

Ruslani minevikus on
üksjagu varje. Kas Te ei
kartnud, et need võivad
tulevikus kummitama
hakata?

Nüüd, mil mees on sisuliselt
kaks aastat istunud loetud ruutmeetritel eeluurimisvanglas, ei saa
ju öelda, et olen endiselt õnnelik.
Aga meil on koos olnud super aeg.
Raske, aga õnnelik.
Mind ei häiri see, mis olnud. Ta
on rääkinud palju oma elust, tehtud vigadest. Kahetsenud, et me ei
kohtunud varem, oletades, et siis
läinuks asjad algusest peale teisiti.
Tahtsime koos keerata uue lehekülje elus. Meil olid tehtud oma
plaanid ja liikusime sinnapoole
vaikselt. Kahjuks aga kisub vana
vägisi tagasi, sest nii on mugav.
Kui Ruslanil järelevalveaeg lõppes, soovitas üks kriminaalhooldusametnikki – istu rongile ja sõida, siin sind rahule ei jäeta.

Miks? Kes ei jäta?
Ma ei tea, ainult oletan. Võibolla ta teab varasemast liiga palju. Aga ta on üksik hunt, ei hakanud koputajaks, tahtis eluga edasi
minna.
Keegi ei usu. Prokurör Aro Siinmaa saatis talle pärast esimest
vabanemist telegrammi „Taaskohtumiseni!“. Selle levitamise korral
lubati eriti pikk paragrahv väänata. Ähvardati, et kas hakkad koputajaks, maksma või saad uue asja
kaela.
Eelmisel korral, kui oli salasigarettide süüdistus, survestati samuti lähedaste kaudu. Siinmaa lubas
tema naise vangi panna, kui Ruslan kokkuleppele ei lähe. Kodus oli
8kuune tütar. Surutigi nurka. Lootis, et saab rahatrahvi, väänati 4,2
aastat reaalset.
Selgi korral pakuti välja variant,

et maksku ma 50 000 eurot, siis
maja ei konfiskeerita ja teeme kokkuleppega Ruslanile vanglakaristuse. Mille eest ma pean maksma
ja kellele? Oma raske töö eest, et
maja korda tegin. See on riiklik
maffia!
Tekib paratamatult küsimus, et
kas prokuröridele makstakse selle
eest tulemustasusid või preemiaid?
Pavlihhin rääkis igatahes karjäärihüppest, mis teda ees ootab, kui
Tangijevi asja ära teeb. Nüüd tuleb
Pavlihhinil endal süüalusena vastuseid anda. Teda kaitseb aga meie
asja uurinud prokuröri (nüüdseks
kohtunik) Marju Persidskaja elukaaslane Tanel Pürn.
Oleme otsustanud, et ei lase
endid ära pressida. Läheme lõpuni, tulgu lahendus milline tahes.
Räägin kõigile, nii kohtus kui avalikkusele, mismoodi Eestis uurimine, politsei ja prokuratuur töötavad. Mis võtetega üritatakse asju
kraesse keerata. Sest sa kunagi
tegid midagi, ju oled nüüd ka süüdi! Ja miks sa nüüd kokkuleppele
ei lähe?!
Faktilisi tõendeid pole, midagi leitud pole. Ainult tunnistajad.
Needki narkomaanid, kellele sõnad
suhu surutud. Kes tunnistas Ruslani vastu, sellel lõpetati üldse kriminaalmenetlus, kes hakkama ei saanud, läks trellide taha.

Olete Te mõelnud, et äkki
ongi kõik teistpidi – tegemist on kurjategijaga?

Ei. Mitte korrakski. Ma ei saa
seda uskuda. Ma elasin temaga
koos 24/7, nägin iga ta liigutust.
Ta ei armasta alkoholi, ei suitseta.
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astan vale meest!“

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

Pole kahtlustki, et selles asjas ta mulle valetaks.
Ma ei võitleks praegu muidu ju niimoodi.
Kui ta rääkis, mismoodi prokuratuuris asju
aetakse, ei suutnud ma uskuda. Nüüd, protsessi
osalisena … see pole aus mäng.
Minu eraelu riive on kohutav. Ma ei räägi ainult majanduslikust kahjust, mida need
kaks aastat on teinud. Ainuüksi advokaatide
tasud nii kohtus kui maksuametis. Ja protsess
alles algas. Maja küttesüsteem külmus lõhki,
sest töö jäi pooleli, ehitusmaterjal läheb raisku,
mina olen üksi ja tema ootab türmis, kuna ükskord asja arutama hakatakse. Konstrueeritud
süüdistus kuidagi kokku suudetakse pusida.
Uurijad ütlesid kohe ja keerutamata: mina pole
nende silmis keegi, aga olin valel ajal vales kohas,
vist ka armastan vale inimest. Ja seepärast võib
mu elu põrguks keerata? See on solvav ja alandav!

Millised tulevikustsenaariumid Te
olete enda jaoks paika mõelnud?

Aro Siinmaa
ringkonnaprokurör

Esiteks puudub minul üldse igasugune seos Ruslan Tangijevi
praegu kohtus arutamisel oleva
kriminaalasjaga – ma ei ole selles asjas juhtinud kohtueelset
menetlust ega oma mingit puutumust kohtumenetlusega. Seda
menetlust juhtis minu teada eriasjade prokurör Marju Persidskaja ja
uurimist viis läbi Lõuna prefektuuri
kriminaalbüroo narkokuritegude
talitus, kohtus esindab süüdistust
ringkonnaprokurör Marek Vahing.
Mina juhin organiseeritud ja raskete kuritegude talituse, mitte narkokuritegude talituse menetlusi, ega
oma ülevaadet kolleegide menetletavatest kriminaalasjadest.
Tangijevi isikuga olen kokku

Minu suhtes kriminaalasi lõpetati, isegi ebaõiglaselt kinnipidamise eest maksti hüvitist.
Ruslan on lõpuks ometi kohtus. Seni ei lubatud teda isegi deponeeritud tunnistuste andmise juurde, väites, et need inimesed kardavad.
Mina seda ei usu!
Pole mõtet ennast petta – ma ei mõtle pikalt
ette. Kui palju on kulutatud auru ja võib-olla kulutatakse veel nende raamatupidamiste uurimisele,
mis ei ole kuhugi ikka viinud. Millel pole ega ajaliselt saagi olla mingit puutumust Ruslaniga.

Enamik löönuks kirju minevikuga
mehele käega?

Sedagi küsitakse minult sageli. Imestatakse.
Aga miks peaksin! Ta pole mulle midagi halba kunagi teinud. Millegagi alt vedanud, miks
ma peaks talle selja pöörama. Ma ei tee seda!
Ka tema ei teeks mulle, kui oleks vastupidine
olukord.
Minu lähedased ja tuttavad hindavad teda

puutunud kahe varasema menetluse raames – esimest korda aastal
2000, mil esindasin kohtus riiklikku süüdistust (eeluurimisega kokkupuude puudus, sest sel ajal ei
juhtinud prokuratuur kohtueelset
menetlust ja järelevalvet uurimise
üle teostas sellele spetsialiseerunud prokurör). Tangijev mõisteti
siis süüdi ähvardamises ja vägivallategudes ning karistati arestiga.
Süüdistatav kasutas kaebeõigust
ning asja arutamisel kõrgema astme kohtutes osalesid juba hoopis
teised prokurörid. Süüdimõistev
kohtuotsus jäi jõusse.
Teist, ja ühtlasi viimast korda,
tuli mul Tangijeviga kokku puutuda 2007. aastal, mil juhtisin menetlust salasigarettide ja alkoholiga
kauplemisele spetsialiseerunud
kuritegeliku ühenduse kriminaal-

ning peavad temast lugu. Ruslan on ääretult
soe ja suure südamega inimene. Ta on nõus
aitama ka võõrast inimest. Kui ta viibis haiglas,
siis palus ta, et viiksime bussijaama tema palatikaaslase ning me ostsime talle ka kojusõidupileti. Üks võõras vana mees. Ta oli nii üllatunud, et tänupisarad voolasid. See on üks näide
paljudest. Mind mõnikord isegi ärritas omadus
anda viimane enda hinge tagant ära, et hädalist aidata.

Kas Te ei karda, et selline paljastus
võib Teile sekeldusi juurde tuua?

Kardan küll. Ma olen näinud, kuidas jõustruktuurid käituvad. Aga ma ei kavatse sellest
enam vaikida. Räägin kõigile ja valjul häälel!
Muidu ei muutugi miski!
Soovime oma eludega edasi minna. Ma ei
tea, millal see õnnestub. Aga ühel päeval kindlasti.
Rasmus Rekand

asjas. Saatsin nimetatud kriminaalasja 8 isiku süüdistuses, kelle
hulgas olid ka Tangijev ja tema
toonane elukaaslane, kohtusse
üldmenetluses, kuid kohtuistungi
alguses avaldasid süüdistatavad
ja nende lepingulised kaitsjad
soovi pidada kokkuleppemenetluse läbirääkimisi. Kohtualused
ja kaitsjad möönsid süüdistuse
põhjendatust, allkirjastasid kokkulepped ning kinnitasid kohtule, et
on nõus asja sellise lahendusega.
Kohus tunnistas Tangijevi süüdi
kuritegelikku ühendusse kuulumises ning alkoholi- ja tubakatoodete ebaseaduslikus käitlemises ja
mõistis talle karistuseks 4 aastat
vangistust. Elukaaslane tunnistati
süüdi tubakatoodete ebaseaduslikus käitlemises ning teda karistati
25 000 krooni suuruse rahalise

karistusega. Kohtuotsus on loomulikult jõustunud ning karistusedki ammu ära kantud.
Lisaks sooviksin märkida, et viimasel ajal on kujunemas äärmiselt kahetsusväärne tendents, et
süüdistatavad või nende huvides
tegutsevad isikud püüavad meedias käsitleda õigusasutuste töötajaid justkui isiklike vaenlastena, kuigi politseinike ja prokuröride vaatepunktist ei ole ühegi konkreetse
süüdistatava ega kriminaalasja
näol tegemist millegi muuga kui
lihtsalt järjekordse tööülesandega.
Prokurör lähtub oma tegevuses
seadusest ja siseveendumusest,
süüküsimus lahendatakse kogutud tõendite põhjal, ning seda, kas
õigus on prokuratuuril või kohtualusel, otsustab kolmeastmeline
kohtusüsteem.

Täitke tööotsija ankeet meie kodulehel: www.maxima.ee
Saada CV: personal@maxima.ee
Info telefonil: 6023116
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Julia Beljajeva võtab pärast sensatsioonilist tiitlivõitu aja maha ja puhkab nädala
kodus Annelinnas. 
Siim Kaasik

KÕIK ALGAB UUESTI
Vehklemise maailmameister Julia
Beljajeva seisab kahe jalaga maa
peal ning mõtleb juba järgmistele
võistlustele.
Samal ajal, kui Gerd Kanter Moskvas oma
neljandat heitevooru alustab, kohtun Annelinnas Julia Beljajevaga. Tegemist on sellesama tüdrukuga, kes eelmisel nädalal kogu
Eesti meedia ahhetama pani, võites kõigest
21aastaselt oma esimese MM-tiitli.
Julia alustas vehklemistreeningutega teises klassis, kui tema tädist treener Natalia Kotova ta trenni kutsus. Tegelikult Julia
sinna minna ei tahtnud. Ta tahtis tantsida
ja võimelda. Juba noorelt teistest pikema ja
füüsiliselt tugevama Julia jaoks möödus esimene aasta trennis raskelt.
„Mulle ei meeldinud. Tavaliselt esimesel
aastal lapsed jooksevad ja mängivad, mina
tahtsin vist midagi konkreetsemat. Ma ei
saanud ilmselt aru, mida ala endast kujutab,“ arutleb Julia.
Raskusi on Julial treeningutega olnud
ka karjääri hilisemas faasis. Veel kaks aastat tagasi ei suutnud ta järjest ilma valudeta
üle 15 minuti joosta, olgugi, et just jalgade
töö on vehklemises kõige olulisem. „Hakkasin spetsiaalselt jooksmisega tegelema.
Arcticu spordiklubist üks treener tegi mulle eriprogrammi. Iga kuu jooksin üha rohkem ja rohkem. Nüüd saan valudeta joosta
45 minutit. See on juba normaalne,“ arvab
Julia.

Tartus on kvaliteeti
Juliale tundub, et lõviosa Tartu tublidest
vehklejatest läheb Tallinnasse. Näiteks treenib tänaseks Tallinnas Erika Kirpu, Julia

kooliõde ning praegune koondisekaaslane.
Samuti on oma eluga pealinna kolinud juunioride maailmameister Olga Aleksejeva.
„Võib-olla mõned arvavad, et seal on rohkem vehklejaid, kellega treenida, aga mina
arvan, et asi ei ole selles, kui palju neid on, vaid
selles, kuidas nad vehklevad. Tartus on inimesi vähem, aga kvaliteet on väga
hea,“ kiidab Julia treeningupartnereid. Ta lisab, et vehkleb treeningutel ka viievõistlejatega.
Tartu Annelinna gümnaasiumi vilistlane Julia
on oma kooli teine maailmameister. Julia endise klassijuhataja Olga Jonova sõnul
ennustas ta tüdrukule tiitlit juba
2011. aastal. Nimelt on Annelinna gümnaasiumis komme, et lõpuaktuseks valmistatakse iga õpilase jaoks luuletus. Klassijuhataja loodud värsiread kõlavad eesti keelde
tõlgituna järgmiselt: „Julia jaoks ei ole maailmas mitte midagi võimatut, olgu selleks
või maailmameistriks tulemine.“

Katus pea kohal
Jonova toob esile kaks asjaolu, mille põhjal ta taolise ennustuse tegi: Julia töökus ja
tagasihoidlikkus. Kooli direktor Hiie Asser
kinnitab klassijuhataja öeldut ning toob
omaltki poolt näite: „Sportlased jagunevad
kahte leeri: need, kes tõstavad oma sportlaselu esiplaanile ja teevad sellest numbri,
ning need, kes seda igal sammul ei rõhuta.
Julia puhul ei mäleta, et ta oleks sporti toonud esile, et saada koolis mingisugust hinnaalandust.“
Annelinna gümnaasiumi õppealajuhataja Julia Trubatšova mäletab oma nimekai-
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mu emotsionaalse inimesena. Trubatšova
meenutab seika, kui Julia lõpukirjandit kirjutas. „Kui teemad olid etteloetud, siis esialgse reaktsioonina olid tal pisarad silmis,
et ta ei oska mitte midagi kirjutada. See oli
minu jaoks huvitav, sest ta on tippsportlane,“ sõnab Trubatšova.
Ka Julia ise mäletab seda
olukorda. Ta kinnitab, et toonane olukord oli sarnane seisuga enne MMi veerandfinaali, kus ta läks vastamisi maailma esinumbri Ana
Maria Branzaga. „See vastane oli juba teisest klassist ja
ma arvasin, et võib-olla ei saa
hakkama, aga sain,“ rõõmustab
Julia ning lisab, et finaalis sellist pinget
enam ei olnud, sest medal oli käes ja see oli
tema jaoks juba suurepärane tulemus.
Loorberitele Julia puhkama ei jää. Teda
ootavad ees uued võistlused ning saavutatule pole tema sõnul mõtet liiga palju keskenduda. „Ma ei mõtle medalile, sest ma
pean mõtlema tuleviku ja järgmiste võistluste peale. Ei saa mõelda, et olen maailmameister. Kõik algab uuesti!“ ütleb Julia.
Nüüd ootab meie epeetüdrukut ees kahenädalane hingetõmbeaeg. Sellest esimese
poole veedab ta Tartus ning juba järgmisel
nädalal sõidab sugulastega Türki väljateenitud puhkusele. Esimese võistluse maailmameistrina teeb Julia 8. septembril, kui
esindab Eestit Tallinnas toimuvatel Põhjamaade meistrivõistlustel.
Viimaks uurin Julialt, kas ta Kanterile ka
kaasa elada jõudis. Õnneks natuke jõudis.
„Arvan, et ta tuli kolmandaks,“ ütleb Julia.
Ning tal on jälle õigus.
Siim Kaasik
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Kampaania kehtib püsikliendile kuni 31. august kõikides Goldtime kauplustes.

juveelikauplused
Täna (15.08) toimub Lõunakeskuse Goldtime kauplustes JUVEEL toodete kliendipäev.
Kell 10-19 on kaupluses kohapeal juveelitehase spetsialistid, kes nõustavad ja abistavad.
Lisaks kehtib samal päeval Tartu Goldtime kauplustes eripakkumine, mille raames on
JUVEEL tooted s.h. kuld- ja hõbeehted ning hõbedast lauanõud 20% soodsamad.
Kliendipäev kulmineerub loosimisega, kus loositakse sama päeva ostu sooritanute
vahel välja võitja, kellele kingib JUVEEL kaks pääset ansambli Dagö kontserdile.
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Georetk viib
osalejad uutesse paikadesse

Palametsa
pajatused

Õllelinn Tartu
sajand tagasi
Teadusmaailmas oli Tartu 1913. a tuntud eelkõige ülikoolilinnana.
Tsaaririigis lisaks veel õllelinnana, kuna siin pruuliti kallist, kanget
ja kvaliteetset inglise tumedat õlut stout‘i, laiemalt tuntud porteri
nime all. Põhjaliku ülevaate sellest on andnud Andres Sepp 2007. a
ilmunud igati soliidses üllitises „Õllelinn Tartu“. Olen minagi tema
tööd kasutanud käesoleva kirjatüki tarvis.
Seni oli Tartus porterit valmistatud 19. saj lõpul Tähtvere pargi
serva, Emajõe ürgoru kõrgele kaldale püstitatud monumentaalses
punasest tellisest hoones, mis püsib praeguseni ja mis esialgu kuulus AS Tivolile. Kuna siinsete puurkaevude vesi osutus kvaliteetõlle pruulimiseks eriti sobivaks, ostis selle 1913. a ära Londonis asuv
A. le Coqi enam kui saja-aastase ärinimega aktsiaselts, mis oli seni
varustanud tsaaririiki porteriga. Aga Tartu oli Neevalinnale hoopis
lähedam kui London. Logistikaprobleemid lihtsamalt lahendatavad.
1913. aastast hakati Tartus inglise retseptide ja tehnoloogia alusel
pruulima porterit. Jook leidis turgu pea kõigis tsaaririigi suuremates
linnades. Eelkõige Peterburis, Moskvas, Riias ja Tallinnas. A. Le Coqi
peakontor asus otse raekoja taga, praeguse Pirogovi platsi servas.
Siin olid koos firmapood õllesaaliga, hulÜldse olid õllepoed
gimüügilaod ja koguni
ühed patupesad, kus
väike viinavabrik.
Tänu õllelembelisenoored käisid raha peale buršielule oli Tartu
le kaarte mängimas.
nõudmine nii kallima
kui odavama kesvamärjukese järele õige suur. Egas asjata olnud ühele Tartu karskusapostlile Jaan Tõnissonile kuulunud Postimees õige
kuri õllemüüjate, eelkõige aga joojate suhtes. Linn olevat õllepoodide
rohkuse ja arutu alkoholipruukimise poolest halvas mõttes kuulsaks
saanud. Augustikuu alguses 1913 kirjutas Postimees: Raatuse ja Jaama tänava nurgal armastavad maamehed õllepoes aega veeta, jättes
hobused järelevalveta lahtiselt uulitsale. Pruugib mõnel juhuslikul
automobiilil sealt mööda sõita, hakkavad loomad perutama, põhjustades suure segaduse. Hea, kui mõni möödamineja, sageli on nendeks soldatid, lõhkuvaid hobuseid veidigi taltsutavad.
Linna servas seovad talu- ja voorimehed oma setukad õllepoodide juures kasvavate põlispuude külge. Igavusest hakkavad loomad
puude koort närima ja nii on mõnigi täies elujõus lehtpuu hävimisele määratud. Ja ega ainult see. Puude ja põõsaste all armastasid
oma joomaväsimust välja puhata mõnedki napsivennad. Ühel sellisel varastatud uinaku ajal saapad jalast, nii et mehel tuli kurval meelel paljajalu koju kõndida.
Üldse olid õllepoed ühed patupesad, kus noored mehed käisid
Tähe 110,
raha peale kaarte mängimas. Siis läksid joomase peaga omavahel
Tartu
tülli ja kippusid kaklema, nii et
veri väljas. Kardavoil tuli neid lahutatel laatsaretti
56 202 300,toimetada. Vahepeal levis
da ja haigevankril kannatanuid
tartu@olly.ee
mingi „lotto“ mäng, kus panga
pidaja pistis alati priske summa oma
karmanisse, jättes kergeusklikud pika ninaga. Postimehe paljastuse
peale keelas politsei selle hasartmängu hoopiski ära.

Tuhatkond rullitajat
valmistub stardiks
Pühapäeval, 25. augustil
toimuva 7. Tartu rulluisumaratoni distantsidele on
kokku registreerunud juba
üle 1000 rulluisutaja.
Pikemale, 48kilomeetrisele distantsile, mis kulgeb Jõgevalt mööda Piibe maanteed Tartusse, on
end kirja pannud 696 osalejat.
Lühemast, Tabiverest algavast ja
samuti Tartus finišeerivast distantsist plaanib osa võtta 304 rulluisusõpra.
Veel ootab ületamist eelmisel
aastal registreerunute arv, mis oli
kahe distantsi peale kokku 1281.
Finišisse jõudis tookord 1075 rulluisutajat.
16. augustil leiab Inglimäel
aset ühistreening, kus algajad
saavad kogenud uisuspetsidelt
õpetussõnu ja kogenumad võivad lihtsalt üheskoos kilomeetreid mõõta.
Ühistreeninguks kogunemi-

Kiviprofiil
Valtsprofiil
Trapetsprofiil
Klassikprofii

ne toimub mäe all, endises Aovere toitlustuspunktis kell 19.15. Seal
jagunetakse ka kolmeks grupiks
vastavalt sellele, kuidas keegi ühiselt treenida soovib.
Esimene grupp on mõeldud
päris algajatele, kes on vähe
uisutanud, tulevad ehk esimest
korda maratonile ja kellel pole
suuri kogemusi laskumistega. Teises grupis stardivad edasijõudnud, kes siiski soovivad
pisut õpetussõnu. Kolmas grupp
on aga sportlastele, kes juhendamist ei vaja. Nemad saavad
sõita omapäi või vajadusel ise
teisi juhendada.

Sõber saab tasuta
Ühistreeningul juhivad gruppe Tartu Rulluisuklubi liikmed, kes tutvustavad soovijatele laskumise, tõusmise, grupisõidu, teeninduspunktis käitumise ja pidurdamise põhitõ-

KINDEL KATUS
OTSE TOOTJALT!

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

desid. Samuti vaadatakse kriitilise pilguga üle varustus.
Ühistreeningu seltskonda saab
nautida kuni kella 21ni. “Või kui
veab ja leiad sobiva seltskonna –
miks mitte sumedas suveöös rullitada kuni hommikuni,” märkis
ürituse pressiesindaja Peeter Liik.
Kuni 16. augustini on 48kilomeetrise distantsi osalemistasu
25 eurot, 19kilomeetrisele sõidule
saab 20 euroga. Alates 17. augustist on osalustasud juba vastavalt 40 ja 30 eurot. Võistluspäeval
enam registreerida ei saa.
Selle aasta maratonile on aga
võimalik saada isegi tasuta. Kõigil, kes on osalenud vähemalt ühel
varasemal võistlusel ning plaanivad tulla ka sellel aastal, on võimalus kaasa võtta sõber, kes rulluisumaratonil varasemalt osalenud ei
ole. Kui koos registreerida, saab
sõber maratonielamusi kogeda
täiesti ilma rahata.
Kaur Paves

Linnafestivali UIT raames Tartu linnaruumis ringi rändav
GPSi põhine mäng georetk_
tartu kutsub osalejaid põnevaid ja seninägematuid paiku
avastama.
15.–17. augustini kestva UITi
üheks eesmärgiks on julgustada inimesi rohkem ringi
uitama. „Ehk teisisõnu uusi,
veidraid ja ägedaid paiku avastama,“ märkis korraldaja Janno
Pikkat. „Olgu selleks siis mõni
eriti kummaliste aiapäkapikkudega hoov kuskil äärelinnas
või varem märkamata jäänud
hubane nurgake kesklinnas.“
Aga kust ometi alustada?
Siin tulebki appi 12. augustil
stardipaugu saanud georetk_tartu ehk „reis ühte
täiesti kindlasse, kuid juhuslikku punkti“. Avastamisrõõm
on Pikkati väitel garanteeritud
ning pealekauba võib võita ka
auhindu.
Kuuel päeval järjest määravad
korraldajad kolme kilomeetri
raadiusesse Uuest Õuest viis
täiesti juhuslikku punkti. Ühekuni viieliikmelised võistkonnad
peavadki neisse punktidesse
jõudma – olgu siis rattaga, autoga, bussiga või jalgsi. Esmaspäeval alustas võistlusega 13 tiimi,
ent liituda saab korraldajate kinnitusel iga päev.
Punktidesse jõudmine tuleb
tõendada, osalemiseks piisab
nutitelefonist või mõnest
muust GPS-seadmest. Päeva parima võistkonna liikmed
saavad Genialistide Klubist
pool liitrit lahjat alkoholi. Kuue
päeva kokkuvõttes parima
tulemuse saavutanud võistkonda premeeritakse aga UITi
lõpupeo ning Uue Teatri ja
Elektriteatri piletitega.

KINDEL KATUSEALUNE.
IGA ILMAGA!

www.olly.ee

Augusti lõpuni

SOODNE LAEN KODU OSTUKS,
REMONDIKS, EHITUSEKS.
LAEN KORTERELAMULE.
Tutvu tingimustega
www.eluasemefond.ee
ja vajadusel konsulteeri telefonil 742 3292.
Krediidi kulukuse määr on 6,35% tingimusel,
et laenusumma on 5000 €, intressimäär 6% aastas,
tähtaeg 5 aastat ja lepingutasu 25 €.

%
0
-6

AKNAD
kuni

Kehtib, kui tellite korraga aknad, aknalauad,
paigalduse ja sisepalede taastamise.

Järelmakusvõimalus kuni 6 kuuks
(intress 0%)
Palju eri mõõdus valmis aknaid laos!
Tel 736 6886, 5645 2502, 501 6158
Aleksandri 1-4, Tartu
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Ajage 1 l vett keema ja lisage sinna
ühtlaselt segades paki sisu.
Keetke segu 5-6 min, pidavalt segades.
Jahutage mannavaht u 30 kraadini
ja kloppige või mikserdage
korralikult vahtu. Serveerida piimaga.
Tartu Milli mannavaht on lisaaineteta.
Nagu kodus tehtud!
Saadaval kõigis Selverites.

Raha ei kasva puu otsas,

VAID SAMBLA SEES
Tööpuudust kurtvad inimesed võiksid suviti pöörduda
koriluse poole, sest nii
marja- kui seenekorjamisega on võimalik teenida
arvestatavat lisaraha.
Pühapäeva hommik Setomaal
on külm ja tuuline. Hommikused
ettevalmistused seenele minekuks
on ebameeldiva ilma tõttu aeganõudvad. Vaja on üles leida kummikud, sääsetõrje, müts ning muidugi ämber ja nuga. Stardime kell
kaheksa.
Täna lähme metsa neljaliikmelise seltskonnaga. Kuna grupiga
on liitunud 83aastane Veera ning
kagupiiri metsadega mittetuttav Mari, siis otsustab rühmajuht
Jaanus, et külastame rahvametsa.
Ta selgitab, et nii-öelda rahva- või
turistimetsas on raske ära eksida
ning väga kerge liikuda, kuid oma
populaarsuse tõttu võib sealt korjatud seenesaak väikeseks jääda.
Teine variant, mis Jaanusele
endale väga meeldiks, oleks minna Tedremäele. Sinna pääsemiseks tuleks minna läbi mitme soo
ning ainuüksi õigesse kohta jõudmine võtaks tunnijagu aega.

Sõnajalad ja kuused
Pärast 10-minutilist autosõitu
jõuame metsa äärde. Jaanus loeb
Veerale sõnad peale, et too väga
kaugele ei läheks ning näitab talle,
et pani autovõtme kivi alla. Mina
ja Mari liigume aga koos Jaanusega Siidisilla poole. Sellest, et tegemist on tõepoolest rahvametsaga, annab aimu teele jääv RMK
puhkeplats. Infosilti lugedes saan
teada, et olen Petseri Lõunalaagri matkarajal. Tegemist on Eesti Vabariigi aegse välilaagri alaga,
mis kuni 1940. aastani oli kohaliku seltsielu keskpunkt.
Nagu igal kohalikul, on ka Jaa-

nusel aastatega oma seenekohad
kujunenud. Jutte suurtest kollastest kukeseenelaikudest võib ta
tunde rääkida. Näiteks ühel korral olevat ta kõigest 10-ruutmeetriselt alalt ämbritäie seeni korjanud.
Täna ta suurt saaki meile ei luba,
kuid kinnitab, et ühe ämbri saab
kindlasti täis.
Jaanus tahab üht padrikut läbi
vaadata, kuid mind ja Marit ta
kaasa ei võta. Ta näitab näpuga,
kus meie auto peaks olema ning
õpetab päikese järgi vajadusel
metsast välja tulema. Maksimaalselt tunni pärast lubab ta meid
üles otsida. Kuna Mari pole varem
väga seenel käinud, siis võtan juhirolli üle mina. Laon lagedale kõik,
mis mul esimese korraga seenelkäimisest pähe tuleb. Soovitan
Maril vaadata ringi sõnajalgade
all ning kuuskede ümbruses, sest
just sellistest kohtades olen varasematel kordadel hea saagi saanud. Ei möödu palju aega, kui me
mõlemad esimesed kollased laigud leiame.
“Siim! Mari!“ kostuvad hüüded metsast. See on Jaanus, kes
oma madala häälega meie asukohta üritab määrata. Pärast lühikesi kontrahüüdeid leiame teineteist. Jaanuse mahult kaks korda
suurem ämber on juba täis korjatud. Meil Mariga on sama aja peale umbes kolm korda vähem seeni. Ka ajataju oleme täiesti ära kaotanud, sest Jaanuse väitel on kell
pool 11 ning aeg liikuda koju.

Seentega matuseraha
Auto juures ootab meid juba
Veera, kellel sarnaselt Jaanusele
suur ämber seeni täis. Nüüd hakkavad pihta seenejutud, mis taolisele väljasõidule väga omased. Jaanus ja Veera räägivad kohtadest,
kust nad oma seened korjasid. Küll
ühes kohas olid kõik seened ära

tallatud ning teises jälle sellised
suured seenelatakad, mida isegi
hea meelega näha oleks tahtnud.
Üksteise ülekuulamine kestab veel umbes kümmekond
minutit ning siis hakkame tagasi sõitma.
Tee peal uurin Veeralt, palju ta
aastatega seeni metsast välja on
toonud. Täpset arvu 83-aastane
vanamemm teadagi öelda ei oska.
Ei oska ka umbkaudset. Siiski on
tal väga täpselt meeles, kui palju ta
2001. aastal korilusega raha teenis.
„11 040 krooni tõin metsast välja,“
kostis Veera, kes toona oli 72-aastane. Ta lisas, et raha ei teeninud
ta ainult seentega, vaid ka mustikate ja jõhvikatega. „6000 krooni
panin sealt matuserahaks kõrvale,“ rääkis ta. Kuna kokkuostjad
hakkavad seeni vastu võtma juuni lõpus ning lõpetavad jõhvikate vastuvõtu septembri lõpus, siis
võib hooaja pikkuseks lugeda kolm
kuud.
Ka meie tahame enda korjatud
seened kokkuostu viia. Selleks
tuleb aga esmalt seened ära puhastada. See on kogu protsessi kõige tüütum osa. Eriti tüütu on see
täna, sest seened on märjad ning
mustus on seene külge eriti hästi haakunud. Tänase saagi, 15 kilo
seente puhastamisele kulub kahel
inimesel umbes 1,5 tundi. Kui seened on kuivad, siis oluliselt vähem.
Kokkuost toimub meist umbes
kilomeetri kaugusel. Otsustame,
et paneme kõik seened ühte punti ning seeni lähen müüma mina.
Tavaliselt saabub kokkuostja platsile kell 17.15. Jõuan kohale varem
ning uurin klambritega männile
kinnitatud plakatit. Sealt selgub,
et praegu toimub ainult kukeseente vastuvõtt.
Kell 17.18 saabub sinine mikrobuss. Kiirelt vaatan ümberringi ja tõden fakti, et olen täna selle punkti ainus seenetooja. Kok-

kuostja tegutseb kiiresti, et järgmisesse punkti õigeaegselt jõuda.
Uurin, miks mustikaid vastu ei
võeta. Vastus on lihtne – mustika
aeg on läbi.
Mitte et neid metsas ei oleks,
aga nad on üleküpsenud ja pehmed. Samal ajal, kui kokkuostja
seeni kaalub, jõuab ta mulle natukene seeneärist rääkida.

Inimesi pole
Tema sõnul on kahte sorti kokkuostjaid. On nagu tema, kes
käib hooaja jooksul regulaarselt iga päev omad punktid läbi
ning müüb oma seened lattu.
Teist sorti kokkuostjaid nimetab
ta üksiküritajateks, kes pakuvad
temast küll kõrgemat kilohinda, kuid ei ole stabiilsed. Nemad
lähevad kokkuostetud seente ja
marjadega turule.
Kohalik kokkuostja jõuab veel
enne ärasõitu mainida, et võrreldes kümne aasta taguse ajaga on
korilasi kõvasti vähemaks jäänud.
„Inimesed surevad ära ja noored
metsa ei kipu. Õigemini siin ei olegi väga noori,“ tõdes ta. Ometigi
kinnitas kokkuostja, et korilusega
rahateenimine on siin kandis alati populaarne olnud ning sellega
on võimalik arvestatavat lisaraha
teenida.
Tõesti, nii on. Täna korjasime
kokku 15 kilo seeni ning saime
kamba peale 52,50 eurot (kilohind
kokkuostus 3,5 eurot). Seente korjamisele kulus 2,5 tundi, puhastamisele 1,5 tundi.
Seega, keskmiselt on tänane
tunnipalk inimese kohta 3,3 eurot.
Samas mustikahooajal kulus ühe
ämbri ehk 11 kilo korjamiseks
3 tundi. Keskmiselt oli musta mustika kokkuostuhind Setomaal
tänavu 2 eurot, mis teeb tunni aja
teenistuseks 7,3 eurot.
Siim Kaasik

6. aastakäik

Pane tähele, et
5. septembril kantakse seitung
Tartu ja Elva linnas postkastidesse laiali. Trükiarv 43 000 lehte.

Kui sul on ilmarahvale midagi kirjutada, postita kiri info@tartuekspress.ee
Kui aga kuulutada või lausa reklaamida tahad, siis kirjuta
reklaam@tartuekspress.ee või telefoneeri 511 6923.
Kui juhtub, et leht 5. septembril sinu postkasti kogunisti kandmata jääb, võta siis kirjutada info@tartuekspress.ee või kõlistada 730 4455.
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anekdoodid
sudoku
anekdoodid
sudoku
Maadeuurija ja tema naine
langesid inimsööjate ohvriks.
Mees pisteti kohe patta keema
naine aga seoti puu külge oma
järge ootama. Kokk käis vahetevahel ja lõi mehele kulbiga
pähe.
„Kas sellest juba ei aita, et
teda keedetakse?“ ahastas
õnnetu naine.
„Nojah, aga ta sööb ju kõik
juurviljad ära.“
***
„Kummaline, ma olen juba
kusagil teie nägu näinud.“
„Tõepoolest kummaline,
nägu on mul ju alati kaasas.“
***
„Nõuan lahutust. Me ei leidnud naisega ühist keelt.“
„Pöördunud siis tõlgi poole...“
***
„Mis koer see on?“
„Politseikoer.“
„Aga ta ei näe üldse politseikoera moodi välja.“
„Ta ei peagi nägema. Ta on
salapolitseist.“
***
Kaks viikingit mööduvad
mäletsevast lehmakarjast.
„Muu!“ ütlevad lehmad.
„Rumalad loomad,“ ütleb
üks viiking teisele. „Ei tee lihtlabasel sõjakiivril ja sarvedel
vahet!“
***
Sõjaväkke vabatahtlikke
värbav ohvitser rõõmustab,
kui näeb, et tema tuppa astub
rühikas noormees.
„Ma lugesin plakatilt üleskutset astuda sõjaväkke,“ lausub
noormees.
„Väga hea! Tähendab, et te
tahate hakata vabatahtlikuks?“
„Ei!“
„Ei? Aga miks te siis siia tulite?“
„Ma tahtsin teile öelda, et te

minuga ei arvestaks.“
***
Purjus mees möödub lõbumajast. Must iludus meelitab:
„Noh, musike, kas tuled
minu juurde?“
Mees lällutab:
„Ja mida ma seal Aafrikas
peale hakkan?“
***
Miks elevandid sandaale
kannavad?
- Nii ei vaju nad liiva sisse.
Miks jaanalinnud pea liiva
alla peidavad?
- Et otsida elevante, kes on
unustanud sandaalid jalga
panna.
***
Punamütsike kõnnib metsas. Põõsas kükitav hunt hõikab:
„Mis sul korvis on?“
„Kooki ja veini vanaemale.“
„Mille sees sul koogid on?“
„Paberi sees.“
„Anna paber kohe siia!“
***
Ameerika dessantvägede
ohvitser viib läbi noorsõdurite
õppust:
„Pidage meeles, et ka venelastel on õhudessantväed. Üks
selline tuleb toime kolme teiesugusega. Neil on ka meredessantväed, kus teeniv dessantväelane tuleb toime viie
teiesugusega. Ja veel raiuge
endale pähe, et peale eelpoolnimetatute on venelastel veel
mingi stroibat, milles teenivad
sellised metslased, et neile ei
anta isegi relvi kätte.“
***
Autoinspektor peatab auto.
„Kas te märki ei näe? Siin
on lubatud sõita ainult ühes
suunas.“
„No ja mis siis? Kas ma sõidan kahes suunas või?“

ristsõna
Ristsõna
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Kino

Cinamon

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
16.–22.08 kell 10.30, 13,
15.15, 17.30 Smurfid 2
16.–22.08 kell 11.45, 16, 18,
20 Percy Jackson: Koletiste
meri
16.–22.08 kell 19.45, 22.15
Nimekiri
16.–22.08 kell 20.10 Kon-Tiki
16.–21.08 kell 21.45; 22.08
kell 19.35 Elüüsium
16.–22.08 kell 12.30 Päevade
vaht
16.–22.08 kell 10.15, 13.45,
15, 17.45 Kollide ülikool (eesti keeles)
16.–22.08 kell 14.15, 18.45,
22.30 RED: Eriti ohtlikud
agendid 2
16.–22.08 kell 11.30, 22 Wolverine
16.–18.08 kell 17.15 Nüüd sa
näed mind
16.–22.08 kell 11, 13.15, 15.30
Mina, supervaras 2 (eesti
keeles)
16.–22.08 kell 16.30, 21 Karm
paar
16.–21.08 kell 19.35; 22.08
kell 17.15 Suured 2
22.08 kell 21.45 Esilinastus:
Kurja kutsumine

Kontsert

Kurja kutsumine
22.08 kell 21.45 Cinamonis
Enne Amityville’i oli Harrisville. Tõsieluline “Kurja kutsumine” jutustab
loo paranormaalsete juhtumite uurijatest Ed ja Lorraine Warrenist, kes
lähevad appi üksildases farmis elavale ja mustade jõudude küüsis vaevlevale perele. Võimas deemon, kellega Warrenitel tuleb rinda pista,
osutub nende kõigi aegade koletumaks juhtumiks.
Film põhineb abielupaarist demonoloogide Ed ja Lorraine Warreni
toimikutel. Peaosas abielupaar Warrenitena Oscari-nominent Vera
Farmiga ja Patrick Wilson, Ron Livingston ja Lili Taylor Roger ning
Carolyn Perronina.
Joey King, Shanley Caswell, Haley McFarland, Mackenzie Foy ja
uustulnuk Kyla Deaver mängivad Perronite viit tütart, Sterling Jerins
Warrenite väikest tütart Judyt.
Chad ja Carey W. Hayesi stsenaariumi põhjal on filmi lavastanud
James Wan. Produtsendid Peter Safran, Tony DeRosa-Grund ja Rob
Cowan, tegevprodutsendid Walter Hamada ja Dave Neustadter. Lavastaja on kaasanud “Astraali” loovtiimi – operaator John Leonetti, monteerija Kirk Morri ja kostüümikunstnik Kristin M. Burke’i ning ka “Sae”
kunstilise juhi Julie Berghoffi. Muusika on loonud Joseph Bishara.

Hansa hoov

Volga7

15.08 kell 21 Kõrsikud ehk
Bonzo, Pehk ja Päss

16.08 kell 22 Anna-Liisa
Supp ja DJ Ronald Väli

Tartu Jaani kirik

17.08 kell 22 Paul Neitsov ja
Kaisa Lillepuu

16.08 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund
20.08 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund

24.08 kell 22 DJ Marc F

Näitus

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

Karlova-Ropka
raamatukogu

27.08 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund

kuni 30.08 Katri Ottani maalinäitus Värvide maailmas

22.08 kell 20 Õhtu mustlaslaulude ja -tantsudega

27.08 kell 21 Uued hääled,
keeled, tuuled

Tammelinna
raamatukogu

29.08 kell 20 Muusikasuve
lõpupidu: Svjata Vatra

30.08 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund

Tartu laululava

kuni 16.08 Tartu Puuetega
Inimeste Koja käsitööringi
lapitööde näitus Loojangukumas on koidiku algus

19.08 kell 20 öölaulupidu
Järjepidevus

Linnaraamatukogu

Antoniuse õu
15.08 kell 20 Vastu kerkivale
kuule: Liisi Koiksoni & Raivo
Tafenau ansambel

Feel Good Music Café
16.08 kell 22 Blueshound
17.08 kell 22 Caldan

Tartu Maarja kirik

kuni 14.09 raamatunäitus
Hugo Raudsepp – 130 aastat sünnist

23.08 kell 22 Esco Compton
& The Southerners

15.08 kell 19 heategevuskontsert Transitus animae

Genialistide klubi

Uus Õu

kuni 23.08 raamatunäitus
Kirjanduspealinn Pariis

15.08 kell 18 Müürileht
5(000)

17.08 kell 21 Hello Aadla
plaadiesitluskontsert

kuni 10.08 Hille Kõrgesaare
näitus Täis silmini Tõtt

Malle!
Eesti Vabariigi
teenelist reklaamitöötajat
tervitavad tema äsjasel hällipäeval
töökaaslased nomenklatuurist.

Ehitus

tartuekspress

Hoonestatud kinnistu Torma vallas (11,5 ha, elamu vajab remonti,
30 000 €). Tel 5841 7373.

Suvila Räpina linna piiril (sobib elamiseks aasta ringi, Võhandu jõeni
80 m, 24 000 €). Tel 5841 7373.

Kinnisvara ost
1-2toal korter omanikult, võib
vajada remonti, hind kuni 37 000 €.
Helista julgesti. Raha olemas.
Tel 5648 0009.
Aedade, väravate, väravaautomaatika müük, paigaldus ja hooldus. Tel 501 6453, www.nr1aiad.ee.
Annan Tartus rendile miniekskavaatori (1,6 t; 75 €). Tel 5551 0990.
Bobcati rent koos juhiga 20 €/t.
Tartu, tel 503 5917.
Ehitus, remont, siseviimistlus.
Tel 5622 9840.
Fassaadide, vundamentide
soojustamine ja renoveerimine.
Tel 5815 2101.
Korstnad, korstnapitsid, plekitööd.
Töö kiire ja korralik. Tel 5625 1750.
www.tomeli.ee.
Kõik elu- ja äriruumide ehitusja remonditööd. Tel 5837 2544,
viimistlus.lammutus@mail.ee.

Septikud ja mahutid. Müük ja
paigaldus üle Eesti! Tel 5373 8556,
info@redsom.ee, www.redsom.ee.
Soojustamine puistevillaga.
Tel 5665 0604, 502 0066,
puistevill@gmail.com.
Teeme ehitus- ja remonditöid. Tel
5683 5395, siseehitus@gmail.com.
Teeme Teie katused uueks ja vastupidavaks kogu eluks. Paigaldame valtsplekk- ja profiilkatuseid
ning vihmaveesüsteeme. Töö
oma ala professionaalidelt.
Tel 5695 6885.
Tänavakivide paigaldus, aedade
ehitus, ehitus- ja remonditööd.
Tel 5815 2803, saluehitus@hot.ee.
Üldehitustööd: katused, fassaadid, aknad, kortermajade soojustamine. Tartus ja Lõuna-Eestis.
Tel 5809 6966,
kristjan@krestonehitus.ee.

Baltic Forest ostab metsakinnistuid üle kogu Eesti, ka koos
hoonetega. Hinnapakkumine
paari päeva jooksul, sobivusel kiire
tehing. Tel 508 0065.

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

Aiavõrgud, paneelid, postid,
okastraadid, kinnitustarvikud,
väravatarvikud, väravad, metallaiad, väravaautomaatika, garaažiukse automaatika jpm.
Tel 520 7419, mexlem@mexlem.ee,
www.mexlem.ee.

Teenused

Kuiv lepp, poolkuiv kask.
Tel 5683 3404.

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

Korstende ja korstnapitside ehitus koos kõige vajalikuga. Töö
kvaliteetne, pikaajaline kogemus.
Hind kokkuleppel. Tel 5618 9517.

Kogemustega lapsehoidja
otsib tööd.
Täpsem info tel 5805 7504.

.EU
vanavara ost ja müük
Aedade, väravate, väravaautomaatika müük, paigaldus ja hooldus. Tel 501 6453, www.nr1aiad.ee.

Müüa pikakarvalise collie kutsikad (isased, tõutunnistusega, sündinud 05.06.2013). Tel 5395 4260,
anne@wau.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
saab peale kooli, enne trenni õppida ja mõnel korral nädalas ööbida.
Tel 512 0988.

Koolitus

Korstnapühkimisteenus 4 kutsetunnistusega profilt. Akt tasuta. OÜ
Tartu Tuli, info ja broneerimine tel
730 5387.
Korstnapühkimisteenus. Korralik
töö ja hea hind. Tel 5347 4363,
www.tahmatoomas.ee.
Kütte- ja ventilatsioonitööd.
Tel 5660 1567.

Põllumajandus
Müün küüslauku (hoidiste tegemiseks valmis puhastatud, hind 4 €).
Tel 5551 0633.

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

Arvutite ost, müük ja hooldus.
Joorami pood, Struve 8.
Tel 5657 7785.
Boilerite puhastus, veemõõtjate
vahetus, san-tehnilised tööd.
Tel 5646 9025.

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

Elektritööd ja fonosüsteemid.
Tel 528 5831.

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

Est-Veih OÜ raamatupidamisteenus. Tel 5567 2877.

Pauska Talu OÜ valmistab kleebisetikette ja teeb arvutitele hooldust. Tel 5566 1245.

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

Plaatimistööd. Tel 5645 9625.

Firma teeb majaümbruste koristust ja niitmist, san-tehnilisi töid
jt hooldustöid. Tel 509 0750.

Sensitiiv Peeter (alkoholisõltuvus, haigused, ennustamine).
Tel 5842 0180.

Vaba aeg
Võrkpallihuvilised veteranid
(50+) teevad 2 korda nädalas
trenni. Grupis on paar vaba kohta.
Täiendav info tel 511 1097.

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

Pottsepatööd ja materjal. Konsultatsioon. Remonttööd eelisjärjekorras. Ahjukestad.
Tel 503 2665.
Pottsepatööd. Tel 507 9037.
Veo- ja kolimisteenused, utiliseeri-

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

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

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

Ostan Moskvich 408IE/412, 1972.75. a AZLK (ees kandilised tuled).
Varuosadeks. Tel 5593 8361.

Kojameheteenus korteriühistutele, trepikodade koristus. Tel
5646 5323, propuleed@gmail.com.

REHVID 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

195/65 R15 al 38 € AUTOAKUD al 40 €/tk
205/55 R16 al 55 € AUTOABI 24h:
225/45 R17 al 65 €
5345 6242

PIRELLI rehvidel laiendatud garanii!

BETOONI

www.sadloy.ee
www.pkp.ee

E-R 8-17, L 9-14, tel 5618 5701.
Ravila 51, Tartu. Tel 744 7719, 501 9739, 5345 3499.

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

Küte

piirkonna

rvu ja
rima trükia

suu

odavaima

ht

hinnaga le

KUS KUULUTADA?
Tartu Ekspress 1€

Müüa soodsalt saematerjali.
Tel 528 7510.

Hoonestatud kinnistu Luunja
vallas (elamu renoveeritud seest ja
väljast, 170 000 €). Tel 5841 7373.

Keha trimmi
Olimpi tippkvaliteetsete toidulisanditega, telli turvaliselt
e-poest: olimp.ee.

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

Terrassi- ja välisvoodrilauad,
saematerjal, höövelmaterjal, kütteklotsid soodsalt. Tel 509 2168,
laur.pojad@gmail.com.

Kinnisvara müük

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

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

Üürile võtta

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

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

Tervis

Kaardid ennustavad! Tel 900 1727,
24 h, 1.09 €/min. ennustus.ee

le. Tel 508 7457.

Dalmaatsia koera
kutsikad tervetelt,
ilusatelt vanematelt.
Tõutunnistus, kiip,
1. vakts. Hind soodne! Tel 528 2179,
dalylove@hot.ee.

mine suure kaubikuga. Tel 501 5312,
www.kutotootmine.ee.

REHEALUNE

Pakun tööd

Loomad

11

Võtame enda juurde koju hooldada eaka. Tel 5364 1761.

Toores lepp, kask. Tel 5683 3404.

2toal mug korter Tartust 10 km.
Tel 523 8589.

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

Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.

Vajame
poisilecombine
lapseKatus + tekst
= 3aastasele
ctrl+L ehk
hoidjat, kui laps on haige ja ei saa
1-2toal korter. Tel 5770
2222.
Pilt (logo taustapilt.jpg)
siia6014.
- Effects - Power Clip - Place Inside Container
lasteaeda minna. Tel 5810
3-4toal korter. Tel 5770
2688.
ja siis klikidVajatakse
combainitud
teksti+katuse peale.
ausat müüjat kirbuturu-

Miniekskavaatori rent Tartus
(80 €/päev). Tel 511 5786.
Piirdeaedade, väravate ja väravaautomaatika müük ning paigaldus. Tel 520 7419, mexlem@
mexlem.ee, www.mexlem.ee.

reklaam

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

Tartu-Pärnu ühine Linnaleht 5,76€
Tartu Postimees 10,80€

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

www.tartuekspress.ee/kuulutused
kuulutus@tartuekspress.ee

Halupuud (lepp: 50, 40, 30 cm;
veoga al 32 €/rm). Tel 529 0183.
Väljaandja: Ajaleht OÜ
Aadress: Ülikooli 1, 51003 Tartu
E-post: info@tartuekspress.ee
Internet: www.tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress

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

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

LEOKI KALAKIOSK Lõunakeskuse
Taluturul
UUDIS: SÄGA

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

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

Müügil veel:
• vikerforell
• angersäga
• tuur

Nüüd ka Tartus, Raatuse 20, III k
• terrassiklaasid
• varikatused
• liuguksed
• garderoobid

LEOKi

KALA

(värske, suitsutatud, marineeritud)

ALATI VÄRSKE KAUP!

Kvaliteetsed rõduklaasid Teie koju!

• rõduklaasid
• klaaslahendused
• piirded
• voldikkardinad
rõduklaasidele
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Tel 505 4303.

E - P 10 - 19

Taasavatud

Peetri turg

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

TULE TUTVU NÄIDISTEGA!

Turg on avatud
L - P 8 - 15

www.roduklaasid.ee
www.aruum.ee
Tel 7736 185, 555 200 15.

Tel 5880 0579 või 505 4356.

Klaasime Teie rõdu
Rõduklaasid
Rõdupiirded
Terrassiklaasid
Tutvu näidistega igal tööpäeval kell 8.00 – 16.30
Tallinnas Valdeku 132, tel: +372 6599 247
Tartus Tähe 114, tel: +372 7360 041

Klaasvarikatused
Klaasvaheseinad

www.malmerkklaasium.ee

AUTO KOOLIKS KORDA!

+
5

Üle 25
erineva
tööoperatsiooni

SMILE SERVICE

99 €

(bensiinimootor)

149 €

(diiselmootor)

õli ja
õlifilter
hinna sees
Aardla 25a
TARTU

Tel 736 6399
www.eurostauto.ee

salongi- ja õhufiltri seisukorra kontroll generaatori
rihma kontroll laadimispinge kontroll siduripedaali
vabakäigu kontroll (ja vajadusel reguleerimine)
summuti seisukorra kontroll kliimaseadme seisukorra
kontroll (kas jahutab) jahutusvedeliku taseme ja
võimalike lekete konroll pidurivedeliku taseme ja
võimalike lekete kontroll rehvide seisukorra ja
rõhkude kontroll veovõllide kaitsekummide kontroll
õli taseme kontroll käigukastis ukselukkude
määrimine klaasipesu vedeliku taseme kontroll aku
elektrolüüdi taseme ja tiheduse kontroll (võimalusel)
akuklemmide puhastamine ja määrimine käsipiduri
seisukorra kontroll hoiatustulede, kontrolltulede ja
helisignaali kontroll varuratta seisukorra kontroll
mootoriõli ja õlifiltri vahetus klaasipuhastajate
seiukorra kontroll veermiku ja pidurite seisukorra
kontroll aku ja generaatori seisukorra kontroll tulede
reguleerimine ja valgustugevuse kontroll vedelike
tasemete ja lekete kontroll vee sisalduse määramine
pidurivedelikus jahutusvedeliku tiheduse
(külmakindluse) kontroll alusvankri hoobade,varraste,
liigendite ja vedrude kontroll hooldusjärgne
hooldevälba nullimine kanne hooldusraamatusse,
Mazda puhul Mazda serverisse

