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Kelmid petavad “hädaliste lähedastelt” raha välja

Alates esmaspäevast on politseile saabunud kümneid telefonikõnesid, kus Tartumaa inimestele teatatakse vene keeles
õnnetusse sattunud lähedastest ning pakutakse võimalust
raha või väärisesemete eest probleem lahendada.
20. augustil helistas vene keelt kõnelenud isik Tartus elava
vanema naisterahva telefonile ning väitis, et vanaproua lapselapselaps on sattunud liiklusõnnetusse. Naisele öeldi, et raha
eest on võimalik tekkinud probleem lahendada ja selleks anti
talle telefoninumber, millele tal tuli üksikasjade kokkuleppimiseks tagasi helistada.
Eakas naine püüdis küll ise välja selgitada, kas tema lähedastega on midagi juhtunud, kuid telefonitsi ta neid ei tabanud
ja nii helistaski tagasi antud numbrile, et üksikasjades kokku
leppida. Esialgu ütles vene keelt rääkiv kurikael naisele, et
probleemi lahendamiseks on neil vaja tema käest saada 6000
eurot, kuid lõpuks oli nõus väiksema summaga. Heausklik
naine andiski sularaha kelmile kätte.
”Politsei palub kõigil, kellele tehakse taolisi telefonikõnesid,
teatada nendest kohe politsei hädaabinumbril 110,” märkis
politsei pressiesindaja Ragne Keisk. “Kui tehakse ettepanek
tagasi helistada, siis tuleks number üles märkida ning samuti
politseile teada anda. Mitte mingil juhul ei tohiks raha maksta.”
Septembrist saab moodulitest konstrueeritud hoonest päevane kodu kolmele uuele lasteaiarühmale.

Teeäärne puu kustutas
roolijoodiku eluküünla
Pühapäeva õhtul hukkus Tartumaal autoga vastu puud sõitnud
raskes joobes 61-aastane mees. Õnnetus juhtus Rannu vallas
Sangla-Rõngu maantee 15. kilomeetril. Esialgsetel andmetel
kaldus sõiduauto Audi juht, 61-aastane alkoholijoobes mees,
sirgel teelõigul sõites vasakule poole teelt välja ning tabas puud.
Sõidukis üksi viibinud juht sai avarii tagajärjel raskelt vigastada ning kiirabi toimetas ta Tartu Ülikooli kliinikumi ravile.
Paraku suri mees saadud vigastustesse järgmisel hommikul.
Traagilist teelõiku katab asfalt, mis oli õnnetuse hetkel politsei teatel korras ning kuiv. Juht kasutas turvavarustust ning
sõiduki rehvid vastasid kehtestatud nõuetele.
Lõuna prefektuuri avariiteenistuse vanem Kaido Iste tõdes
aga, et sääraste raskete ühe sõiduki õnnetuste puhul on
enamlevinud põhjuseks paraku liigne sõidukiirus ja alkoholijoove, mille tõttu ei suuda sõidukijuht adekvaatselt olukorda
liikluses hinnata. „Nii sai vastu puud sõitnud juhile saatuslikuks
tema raske joove ning tugev kokkupõrge,“ lisas Iste.

Uuenenud Aura avab hooaja
Aura ujula ja veepark on pärast remondi- ja hooldustöid taas
avatud ning alanud on ka registreerimine laste ja täiskasvanute ujumise algõpetuse kursustele. Laste ujumiskursustele on
oodatud 5-8-aastased ilmakodanikud. Kursused algavad 26.
augustil ja toimuvad õhtustel aegadel.
Peale algõppe pakub keskus ka erinevaid vesiaeroobikatreeninguid nii hommikustel, lõunastel kui õhtustel aegadel.
Augustikuu treeningplaanis on beebide ujutamine, süvaveeaeroobika ja vesivõimlemine. Vesiaeroobikatreeningute tutvustuspäev toimub 8. septembril, alates 9. septembrist vesiaeroobika tunniplaan täieneb.
Remondi käigus ehitati keskuse kohviku kõrvale kaks uut
tualettruumi. Veel vahetati välja veepargi aknad. Uuenenud
spaa (endise nimega terviseklubi) avatakse septembris.

Augusti lõpuni

AKNAD
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%
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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

Rasmus Rekand

Kõrvekülas valmib
MOODULLASTEAED
Omavalitsus, kus pole ühtki
hinge lasteaiakohta ootamas? Tundub uskumatuna,
ent Tartu vald on sellele
saavutusele väga lähedal.

Andrei Vallimets näitab vallavanem Aivar Soopile, kuidas
mooduleid ühendatakse.

„Viie aasta eest oli meil tilluke
lasteaed. Kolm rühma, neiski vabu
kohti. Sellest sügisest on siin majas
10 rühma ja Raadi lastehoius veel
170 last,“ kirjeldas Kõrveküla lasteaia direktor Jana Rosenthal viimaste aastate arenguid.

Rentimine on mõttekam
Et valla lapsed enam ühe katuse
alla kuidagi ära mahtuda ei tahtnud, võeti ette vastuolulisi reaktsioone kaasa toonud laiendusplaan: eraldiseisev kolmerühmaline juurdeehitus rajati Cramolt renditud moodulitesse.
Vallavanem Aivar Soop tunnistab, et meie praktikas suhteliselt
uudne lahendus on naaberriikides
kasutusel juba mõnda aega. „Üht
taolist lasteaeda käisime uudistamas Riia külje all. Sealgi olid alguses vanemad väga umbusklikud,
ent hiljem käis rabamine selle
nimel, et laps saaks just uude rühma,“ meenutas Soop lõunanaabrite
kogemusi.
Cramo Lõuna-Eesti müügijuht
Andrei Vallimets täiendas, et kui

Lätis oli tegu Rootsis juba kasutusel olnud moodulitega, siis Kõrvekülas tuliuutega. Ühe rühma kasutuses on 107 m². Parasjagu, et eraldi mängu- ja magamisruum ära
mahuks.
Rosenthali sõnul on erinevus
peamajas käivate lastega vaid selles,
et moodulite asukatel tuleb söökla
asemel oma rühmas süüa. Ka saali ja ujula kasutamiseks tuleb üle
hoovi lipata. Laienemise tõttu tuli
direktoril palgata ka kuus õpetajat
ning kolm õpetaja abi.
„Esimene reaktsioon nii õpetajatelt kui vanematelt oli tõrjuv.
Lasteaed konteineris?“ meenutas

Sõpruse pst 2, 3.korrus
50050 Tartu
Tel. 748 0202
ilu.kool@neti.ee
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Rosenthal. „Käidi ääri-veeri küsimas, et kellele palju peab maksma, et ikka majja lapsele koht saada. Nüüd on vastupidi – küsitakse,
kas ehk on just võimalik uude rühma kolida.“

Mured ei lõpe
Peale uute lasteaiakohtade rajatakse 100 lastehoiukohta Raadile.
Sealgi ei ehitanud vald ise midagi, vaid rendib kolme korruse jagu
ruume Merkolt. „Võib-olla mõne
aja pärast pole kitsas käes mitte
lasteaia-, vaid vanadekodu kohtadega,“ põhjendas Soop, miks ren-

timine on mõttekam kui ehitamine.
„Tegelikult oleks kindlasti tarvis üks lasteaed Raadile ehitada,
ent vahenditega on nagu on,“ nentis Soop. „Valla elanikkond kasvab pidevalt. Praegu on meid 6450.
Lisaks paras ports neid, kes elavad
vallas, ent pole sisse kirjutatud.“
20 aastat järjepanu valda juhtinud mees usub, et sügisest on
käes olukord, kus vald suudab täita
omale seadusega pandud kohustust
– igal lapsel on koht olemas kas aias
või hoius. Ent mured sellega ei lõpe.
„Nüüd pitsitab koolikohtadega.
Sestap rendimegi neidsamu mooduleid,“ viipab vallavanem kooli
kõrval toimuvale ehitusele. Millised kolm klassi just uutesse ruumidesse kolivad, selgub lähinädalatel.
„Demokraatia värk – ise otsustavad, meie ei suru peale. Aga kardan,
et siin võib sama lugu kujuneda –
algul ei tahtnud keegi, hiljem läheb
rabamiseks. Ikkagi omaette, hubased, uued, värsked, vastse sisustusega.“
Palju täpselt moodulite rentimine vallale maksma läheb, Soop
öelda ei oskagi – hinnakauplemine on lõpusirgel ning kusagile 10 €
kanti ruutmeetrist see ilmselt jääb.
Lisaks sisustus. Rendileping tehakse esmalt viieks aastaks.
Rasmus Rekand
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LENDAVAD TALDRIKUD
Vastvalminud taldrikugolfi radadele Tähtveres on
oodatud nii tippsportlike
ambitsioonidega kettamehed kui õllepudeliga
jalutajad.

Puu purustas liinid

17. augusti varahommikul kukkus
Tartu vallas Haava külas elektriliinidesse puu, mille päästjad pidid
tee vabastamiseks tükeldama.

229
km/h fikseeris liikluspolitsei kiiruseks reedel Tallinna-Tartu maanteel Tiksoja kandis kihutanud
juhtimisõiguseta mootorrattur
Jaanil.

Kuigi taldrikugolf (disc golf )
on Eestis kanda kinnitanud
juba 11 aastat, jõuab Tartu esimese võistluseni alles sel reedel:
Eesti paremik koguneb Tähtvere dendropargi avamisvõistlusele. Sellega saavad lõpu Tartu Discgolf Massive‘i nimelise
ühingu ümber kogunenud entusiastide aasta otsa kestnud pingutused.

Tartu kunstimaja ootab 30. septembrini taotlusi näitusepindade
kasutamiseks tuleval aastal. Avaldusi võib saata postiga (Vanemuise 26), tuua samal aadressil
kantseleisse või saata e-postiga
aadressile taotlus@kunstimaja.ee.
Galeriid antakse rendile tasuta.

Pildistades või puudutades
telefoniga peatuses olevat kleebist, saab nutitelefonidega kiirelt
infot busside saabumisaja kohta. Peatustesse kleebitud märgised on üheks osaks mobiilirakenduste kasutamisest ühistranspordis. Tartu plaanib lähiaastatel ühistranspordis kasutusele võtta ka mobiiliga ostetava
pileti, mis põhineb lähiväljasidel.

Klubist maratonile
24. augustil kell 23 algab ööklubis
Atlantis 7. Tartu rulluisumaratoni
soojenduspidu. Maratoni 48 km
distantsile antakse start järgmisel päeval kell 11 Jõgeval ja 19
km läbijad saavad minema kell 13
Tabiverest.

Mustlaste õhtu

Tartu taldrikugolfarite eestvedaja Harri Reimand loodab, et Taaralinna tervisesportlased leiavad tee Tähtverre
ning erinevalt Keilast kettakorve metsloomade söögikohtadega segi ei aja. 
Kaur Paves

lõppsihtmärgist, punase ringina
säravast metallist korvist, kõige
kaugemale. Nii on minimeeritud
oht, et tugevaimate taldrikugolfarite käes üle 100-kilomeetrist
tunnikiirust arendav ketas kaaslast tabaks.

Eripalgelised naudingud
Küll aga pole välistatud, et taldrik maandub korvi asemel puu
otsas või tiigis. Raja profiil on mitmepalgeline ja sportlased peavad
viset planeerides oskama arves-

tada nii maastiku kui tuultega.
Nimetatud ekstreemsete juhtumite korral siiski kettale järele ronima ei pea, vaid saab võistlust jätkata keelutsooni äärelt.
USA tudengite maisipurgikaante lennutamisest inspireeritud ala sobib Reimandi sõnul nii
6- kui 80-aastastele huvilistele.
“Seda võib harrastada tippsportlase tasemel ja väga tervislikult
kui ka hobi korras ja selle kõrvalt
igasugu pahesid nautides,” viitas Reimand, et kokkuleppel kolleegidega võib taldrikulennutaja

rajal ka sigareti süüdata või õllepudeli avada.
Sarnaselt pärisgolfiga vajavad
taldrikuloopijad erinevate soorituste jaoks eri spordivahendeid.
Kui proffide arsenal koosneb 10–25
taldrikust, siis algaja saab Reimandi kinnitusel hakkama ka kahega.
Piisab keskmaakettast, millega
sooritada avavise ja putter’ist ehk
viimase heite kettast. Ühe ketta
hind jääb 10 ja 14 euro vahele, kuid
kasutatud peast võib neid soetada
ka 5–6 euroga.
Kaur Paves

Linn testib bussipeatustes mobiilirakendust
Sel nädalal paigaldati Tartu
suurematesse bussipeatustesse QR-koodidega ja NFC
ehk lähiväljaside kiipidega
kleebised.

1. augustist ujumist keelavat
punast lippu kandvas Anne kanalis on ohtlike bakterite osakaal
küll vähenenud, ent suplus võib
endiselt tervist kahjustada. Soole enterokokkide väärtus ületab
seisuga piirnormi 4,9-kordselt ja
kolibakterite väärtus 2,38-kordselt.

Kunstimaja pakub
pinda

Linna toel
“Möödunud aasta sügisel pöördusid minu poole disc golf ’i harrastajad ja tegid ettepaneku Tartusse park rajada. Projektlahenduse väljatöötamine võttis üsna kaua
aega, sest korvid paiknevad samal
alal, kus ka suusa- ning jooksurajad,” selgitas abilinnapea Raimond
Tamm 8000 eurot maksma läinud
tööde kulgu.
Omavalitsuselt rajamistööd
tellinud DG Evolution OÜ juht
Harri Reimand kinnitas, et teiste tervisesportlaste ohutus on
dendropargis siksakina kulgeval
rajal taldrikut loopivate mängijate prioriteediks. Võistlus toimib
nimelt tavalise golfiga sarnasel
põhimõttel, mille kohaselt järgmine vise sooritatakse kohalt,
kuhu eelmine taldrik kukkus.
Uut ringi alustab esimesena aga
sportlane, kelle mänguvahend jäi

Bakterid endiselt
kanalis

Projekti lõpptulemusena luuakse
mobiilirakendus, mis lihtsustab
ühistranspordi kasutamist – võimaldab saada infot busside liikumisest reaalajas, planeerida oma
sõite ning osta kohe ka pileti.

Puutevaba piletiost
Rakenduse loonud Tartu Smart
City Labi arendusjuhi Hannes
Astoki sõnul on Tartu ideaalne
linn selliste lahenduste loomiseks
ja katsetamiseks. “Tartus on kümneid tuhandeid aktiivseid inimesi, kellel on taskus nutitelefonid ja
kes ihkavad proovida uusi lahen-

dusi. Uute NFC ehk lähiväljasidega varustatud telefonide kasutajad saavad aga peagi proovida ka
puutevaba piletiostmist telefoniga,” märkis Astok. Pilootprojekti
õnnestumise korral saavad kõik
bussipeatused peagi vastava märgistusega kiibid.
2013. aastal loodud Tarkade eja m-linna lahenduste klaster ehk
Smart City Lab ühendab ettevõtted, linnakodanikud, avaliku võimu, teadus- ja arendusasutused
ning innovatsiooni tugistruktuurid.
Projekti kaasfinantseeritakse EASi
klastrite arendamise meetmest.
Kaur Paves

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

Naine pääses jõest
Ööl vastu 20. augustit kukkus
naisterahvas Atlantise klubi juures Emajõkke, ent paari minutiga
kohale jõudnud päästjatel õnnestus appi karjuv hädaline viimasel
hetkel välja tõmmata.

Viiepäevane lodjapidu
Emajõe lodjaselts korraldab Emajõe-Suursoo looduskeskuses laupäevani kestva lodjafestivali, mille
ajaks pannakse Tartu vahet sõitma ka laev. Neljapäev on ristitud
kala-, reede küla- ja laupäev järvepäevaks. Igal päeval kell 14–19
toimuvad temaatilised õpitoad.

22. augustil kell 20 esitavad
Claudia Ševtšenko, Jaan Sööt,
Toomas Lunge ja Indrek Kalda
Muusikasuve raames Antoniuse
õues mustlaslaule. Lisaks kirglikele rütmidele heidetakse pilk ka
mustlaste kommetele ja traditsioonidele. Pilet maksab kontserdipäeval 20 eurot.

Hele hääl Hongkongist
Eesti Kontserdi suvehooaja
Jaani kirikus
lõpetab 22.
augustil kell
20 Hongkongi kontratenor Ka Bo
Chan. Teda saadab rahvusmeeskoori liikmetest koosnev ansambel Kuninglik Kvintett, esitades
tuntud vaimulikke teoseid läbi
mitme sajandi.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

Korvpalliplatsi asemel on TÜ/Rocki tantsutüdrukud hõivanud Eesti
üksuste soomiku Afganistanis Camp Bastionis.  Eesti kaitsevägi

e-mail:

klaasium@malmerk.ee

www.malmerkklaasium.ee

Eedeni kauplustes 22.08–4.09.2013

SOODUSKUPONGIGA kuni -30%
Ühest poest ostes saad kupongi, mis annab mõnes teises Eedeni kaupluses soodustust.

Kaubandus- ja
vabaajakeskus Eeden
Kalda tee 1c, Tartu
www.eeden.ee
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Palametsa
pajatused

Maadlus – meie
meeste meelisala
Nüüd, mil ROK tuleb peagi Buenos Aireses kokku, et muude küsimuste kõrval arutada, kas oma kunagise atraktiivsuse ja populaarsuse minetanud maadlus sobib ikka 21. aastasaja olümpiamängude kavva, on paras aeg pajatada selle põlise spordiala algusaegadest
Eestis. Sest sel ammusel ajal, mil spordi asemel kasutati veel oma
sõna jõustik, oli just raskejõustik meie eelkäijatele meelepärane. Just
maadluses hakkasid rahvusvahelises ulatuses silma paistma eestlastest rammumehed. Tõsi – neil olid saksapärased perekonnanimed
ja taskus tsaaririigi passid, aga nad ei salanud maha oma maad ja
rahvast, mida laiemas
maailmas veel õige
19. sajandi keskel oli
vähe teati ja tunti.
tavaline maadlusmatš
On rõhutatud, et
20. aastasaja alguses
kestnud 20 minutit.
viisid eesti rahvuse
Selle ajaga tuli vastane
maailmakaardile just
kolm suurt elukutseselili panna.
list maadlejat: Georg
Lurich, Georg Hackenschmidt ja Aleksander Aberg. Ühtaegu aateja spordimehed. Lurich veel spordifilosoof ja tervete eluviiside propageerija, seda eelkõige nooremate meeste hulgas. Mõni aeg hiljem kerkis nende kõrvale veel Jaan Jaago – seitsmekordne kutseliste
matimeeste maailmameister ja viiekordne Euroopa meister. Kõik
nad paistsid silma suure jõu, vastupidavuse ja viimistletud tehnikaga.
19. sajandi keskel oli tavaline maadlusmatš kestnud 20 minutit.
Selle ajaga tuli vastane selili panna. Vastasel korral kuulutati välja
viik. Sagedased viigid aga vähendasid publiku huvi ja koos sellega
korraldajate sissetulekuid. Siis pikendati matši aega, kuni üks pool
oli saanud seljavõidu. Osavate vastaste puhul võis selleks kuluda
tund või kauemgi. Et publikut pika pusimise ajal lõbustada, pandi
võistluse ajal puhkpilliorkester mängima. Palju kära, aga vähe villu.
Maadlemine käis kas tsirkuseareenil või mõne avarama saali laval.
Atleedid eelistasid tsirkust. Areeni pehme pinnas, puldaniga üle
tõmmatud, leevendas kukkumiste valu ja vähendas vigastuste ohtu.
Laudpõrandaga lavale oli küll laotatud paks kiht õlgi ja heina, mis
kaeti tugeva rohelist värvi riidega – kuid see muutus rassivate meeste jalgade või kehade all peagi peeneks põhuks. Parterisse virutatu
võis päris tõsiselt viga saada. Halvemal juhul isegi sandiks muutuda.
Ega kutseliste atleetide rändurielu just mõnus olnud. Ühest suuremast linnast teise, ühelt tšempionaadilt teisele. Elamine õige väheste mugavustega võõrastemajades. Tsaaririigis veel lutikadki öörahu segamas. Võistlused reklaamiti taevani üles, ikka „maailma“ või
Tähe 110,
vähemalt „Euroopa“ tšempioni tiitlile. Sageli jäeti maadlemine kaheTartukolmandaks osaks. See võis veniosalise tsirkuseetenduse eraldi
tel 56 202
300, kui palju ühel või teisel
da õige hilise tunnini, sest polnud
ju teada,
tartu@olly.ee
vägilasel kulub võidu saamiseks.
Ja kas üldse täna võitja selgub. Siis
tuli publikul järgmiselgi õhtul tulla maadlust vaatama. Ja muidugi
uus pilet osta.

vägilase MM-ile

Aerutamise MM-ile suunduva enesekindlusest
pakatava Kaarel Alupere
tõi veele ema, kes tundis
muret lipuvarda otsast
kukkunud ja lahtise kannamurru saanud võsukesele
lisandunud kilode pärast.

Lapsepõlve rasvakihist pole 20aastasel Kaarel Aluperel enam jälgegi.
Ega ka häbelikkusest.  Siim Kaasik

Eesti taasiseseisvumise 22. aastapäeval kohtun Emajõe ääres
tartlasest aerutaja Kaarel Aluperega, kellega veame ellingult sillale kaks paati, et alustada näidis
treeningut. Kaarel istub enda 3500
eurot maksvasse sõiduvahendisse, et näidata ette põhilised liigutused. Minus lööb välja väike ebakindlus, sest Kaarel ütleb, et olen
väga kõva mees, kui kuivaks jään.
Tema sellesse ei usu.

Kapten ja mootor
Kõigepealt proovime koos Kaarliga kahest süsta. See on paatkond,
kus 20aastasel noormehel on koos
paarilise Tarmo Tootsiga ette näidata seni kõige kõrgem tulemus –
täiskasvanute EMi kaheksas koht.
Kuna paadis on kaks kohta, tuleb
välja selgitada, kuhu mul mõistlikum istuda oleks.
Võistlustel sõidab Kaarel esimesel istmel, kapteni kohal. Tema
ülesandeks on hoida sobivat sõidurütmi. Taga istuvat sõitjat kutsutakse mootoriks, kes peab tagama selle, et paat veelgi kiiremini
edasi liiguks ning kogu jõu tõmbesse saaks.
Arutelu tulemusena leian end
esimeselt istekohalt. Tundub, et
kaheses pole mul tasakaalu hoidmisega mingisugust probleemi.
Ometigi pole olukorraga rahul
Kaarel. Saan temalt teada, et ta
näeb kurja vaeva, et meid vee peal
hoida. Põhjus on arusaadav – Kaarel ei mäleta, millal ta viimati süs-

Kiviprofiil
Valtsprofiil
Trapetsprofiil
Klassikprofii

taga ümber käis.
Võistlussüsta istudes tunnen,
kuidas see minu alt kaduda tahab.
Vaid tänu Kaarli abile saan sinna
kuidagi sisse, kuid sedagi vaid korraks. Ma saan seal viibida umbes
kolm sekundit, kui koos paadiga
ümber käime. Proovin ka teist korda, stsenaarium on sisuliselt sama
– pärast seda, kui Kaarel oma käed
paadilt eemaldab, kukun mina
vette. Kahjuks tuleb mul tunnistada Kaarli ettenägelikkust ja tõsiasja, et kõva mees ma täna ei ole.
Hea suhtlejana oskab Kaarel
tuua värvikaid võrdlusi elust ning
huumoriga läheneda ka kõige tõsisematele olukordadele. See, kuidas
noormees aerutamiseni jõudis, on
samuti trükimusta väärt lugu.

Reaalsed eesmärgid
Kõiges on süüdi üks vihane
päev, kilepüksid ning lipuvarras.
Nimelt nende asjaolude kokku-

KINDEL KATUS
OTSE TOOTJALT!

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

langevusel juhtus õnnetus, mille
kirjeldamine võib nõrganärvilise
inimese minestama panna.
Lipuvardast tuletõrjuja moodi alla lasknud 12-aastane Kaarel
murdis lahtiselt oma kanna. Eestis polnud arstid sellist laadi luumurdu veel varem näinud. „Alguses arvati, et trauma on väga tõsine ja pakuti umbes 8 kuud kipsis
olemist. Sõin kõvasti putru ja jõin
rammusat piima. Kahe ja poole
kuu pärast võeti juba maha, see oli
ka arstidele üllatuseks,“ meenutab
Kaarel.
Pärast õnnetust istus Kaarel pikka aega kodus. Ta ei saanud seal mingisugust füüsilist
koormust ning seega kogus kaalu. Kaarli emale pilt ei meeldinud
ning ta otsustas poja enda kunagise treeneri Helle Kulmari juurde trenni viia. Tänaseks on Kaarel tänu sellele 15kordne täiskasvanute Eesti meister ning tõsine
kandidaat osalemaks järgmistel

olümpiamängudel Rio de Janeiros. „Kui kõik samamoodi läheb,
siis ei tohiks olümpiale pääsemisega probleemi olla,“ pakatab ta enesekindlusest.
Juba järgmisel nädalal lendab
Kaarel koos paarilisega Saksamaale. „Üritame kahesüstal Tarmoga
finaali saada, see on ka meie põhidistants ja eesmärk,“ räägib Kaarel ootustest. Ta lisab, et võtab osa
veel ka 5000 meetri individuaalsest distantsist, kus peaeesmärk
on võitjast võimalikult vähe maha
jääda.
Keskmiselt umbes 15 korda
nädalas treenival Kaarlil on ka
üks rituaal, mida ta enne võistlusi teha armastab. Ta loputab oma
suud kohaliku veega. „Vett ei joo,
aga lihtsalt loputan, et niisutada,“
muigab Kaarel. „Kõige mõnusama maitsega vesi on Eestis Pühajärvel. Toda olen isegi paar lonksu
joonud, kui jooki kaasas pole.”
Siim Kaasik

LEOKI KALAKIOSK Lõunakeskuse
Taluturul
UUDIS: SÄGA
KINDEL
KATUSEALUNE.
Müügil veel:
IGA ILMAGA!
• vikerforell
LEOKi
• angersäga
KALA
• tuur

www.olly.ee

(värske, suitsutatud, marineeritud)

ALATI VÄRSKE KAUP!

Tel 505 4303.

E - P 10 - 19
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Hea noor tööotsija vanuses 16-24!
pakub TASUTA praktilist KOOLITUST

„Kuidas jõuda oma unistuste töökohani“,

kus saad teada rohkem enda võimaluste ja tööturu
kohta ning julgust teha häid valikuid.
Koolituse (kokku 120 tundi) osad on:
1. Ettevalmistus tööotsinguks, 4. Karjääritee planeerimine,
2. Töövestlus,
5. Arvutiõpe,
3. Tööõigus,
6. Tööklubi.
Koolitusele järgneb tööpraktika,
samuti võimalus minna erialasele kursusele.
Transpordikulud kompenseeritakse,
koolitusel on tasuta toitlustamine.
Vajalik on registreerumine enne infotundi,
mis toimub 28. aug. kl 13, kontakt 526 5488
või 744 1702 või ingrid.purje@jmk.ee
Asukoht: Tartus Lutsu 14a, II korrusel
Vaata ka www.jmk.ee

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

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 €.

• rõduklaasid
• klaaslahendused
• piirded
• voldikkardinad
rõduklaasidele

• terrassiklaasid
• varikatused
• liuguksed
• garderoobid

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

hiina, tai ja india köök

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

AARDLA 25a

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

3.-5. sept.
8.-10. okt.

REITING KOOLITUSKALENDER SÜGIS 2013, TARTU
RAAMATUPIDAMINE
Raamatupidamtise algõpe (ÕHTUNE)
Raamatupidamise kursus (ÕHTUNE)
TURUNDUS
Turundusstrateegia intensiivkursus
MÜÜK
MÜÜGIJUHTIMISE KOOLITUS! Meisterlik müügitöö viib
tehinguni
Väikeettevõtte müügiargumendid ja reklaamivõimalused
ETTEVÕTLUS
Ettevõtluskoolitus koos äriplaani koostamise ja kaitsmisega
Ettevõtluskoolitus: Elukogemus on edu võti!
HARIDUSTÖÖTAJAD
Väikelaste loovetegevused lastega töötajatele
Lapsehoidjate kursus (koos juhendatud praktikaga)
Lapse erinevad arengufaasid, arengut mõjutavad tegurid ja
sotsiaalsed hoiakud
Esmaabikoolitus (lastega tegelejatele)
Suhtlemisoskused lapsehoidjatele
Erivajadustega lapsed
Arenguvestlused
Lapsehoidjate kursus (koos juhendatud praktikaga)
TÖÖTERVISHOID, TÖÖOHUTUS
Töötervishoiu ja tööohutuse koolitus
TOIDUHÜGIEEN
Toiduhügieeni koolitus (HACCP)
Toiduhügieeni koolitus hooldus ja haridusasutustele
KINNISVARA
Kinnisvaramaakleri baaskursus koos üürikoolitusega
PROJEKTIDE KOOSTAMINE
Projektide koostamine, läbiviimine ja aruandlus

MAHT
60
120
MAHT
24
MAHT
24

HIND*
365 €
722 €
HIND*
185 €
HIND*
175 €

ALGAB
18.09.
ALGAB
04.10.
ALGAB
24.10.

12
MAHT
160
120
MAHT
8
240
16

96 €
HIND*
913 €
780 €
HIND*
58 €
1,118 €
112 €

13.11.
ALGAB
27.08.
01.10.
ALGAB
27.08.
03.09.
04.09.

16
12
18
4
240
MAHT
24
MAHT
6
17.10.
MAHT
23
MAHT
48

80 €
78 €
126 €
28 €
1,188 €
HIND*
124 €
HIND*
42 €

09.09.
23.09.
02.10.
15.10.
18.11.
ALGAB
03.09.
ALGAB
20.09.

HIND*
184 €
HIND*
380 €

ALGAB
10.09.
ALGAB
01.10.

REGISTREERU KOOLITUSTELE koolitus@reiting.ee või telefonidel
733 3690 või 5332 6481 *Hinnale lisandub käibemaks 20%
Vaata veel koolitusi:
www.reiting.ee
TEGEVUSALAD

TARTU ESINDUS

· Täiskasvanute tööalane koolitus
Kastani 39-12, Tartu
· Raamatupidamisteenus
telefon 733 3690, 5332 6481
· Raamatupidamise sisekontroll
· Projektide, toetuste ja äriplaanide
koostamine
· Finantskonsultatsioon ettevõtetele
OÜ Reiting PR on Eesti Töötukassa
koolituskaardi partner

SUUR KATLAVALIK
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anekdoodid
sudoku
anekdoodid
sudoku
„Härra Peterson, te lubasite ju oma naise reisile kaasa
võtta.“
„Võtsingi. Ta on mul kotis.“
„Kas ta on teil lilliput?“
„Ei, ta on kummist.“
***
Mees sisenab Nõukogude
ajal gastronoomi ning näeb
letis isuäratavat vorsti. Palub
300 grammi.
„See on butafooria,“ seletab
müüja.
„Palun mulle siis tükk seda
juustu...“
„Ka see on butafooria,“ selgitab müüja.
Mees läheb väljudes kassiirist mööda ning jääb teda
pikemalt silmitsema. Torkab
talle siis näpud silma, ise pomisedes:
„Oh sa, täitsa nagu päris!“
***
„Noh, kuidas saun oli, kas oli
ka palju rahvast?“
„Meestesaunas, teenindav
personal saunanaiste näol
kaasa arvatud - ükssada neliteist...“
***
„Tahtsin endale lipsu osta,
aga see maksab ju terve varanduse! Selle eest saab juba paari kingi!“
„Kingad kaelas võid sa küll
ütlemata kentsakas välja näha.“
***
Mees patsutab koera kõhu
alt.
Sõber: „Mis sa Pontuga
teed?“
„Talle meeldib, kui ma teda
kõhu alt sügan.“
„Miks?“
„Sest see tundub nii mõnusana.“
„Tõepoolest paistab, et
see meeldib talle. Võin ma ka
sügada?“

„Jah, loomulikult,“ ütleb
mees, heidab selili ja paljastab
kõhu.
***
Tööpäev on läbi ja Jack
otsib oma pluusi taga. John
imestab:
„Mida sa otsid, pluus on sul
ju seljas!“
„Jumal tänatud, et ütlesid,
muidu oleksin jälle ilma pluusita koju läinud.“
***
Uksekell heliseb. Tütar läheb
avama ja hüüab emale:
„See on korjandus uue basseini jaoks!“
„Eks anna neile siis paar
ämbritäit vett!“ hüüab ema
vastu.
***
Tänaval on suur rahvahulk.
„Mis juhtus? Mis juhtus?“
„Midagi pole juhtunud.“
„Aga miks siis siin selline
rüselemine on?“
„Igaüks tahab ise veenduda,
et midagi pole juhtunud.“
***
Leitnant viib noorsõduritega
läbi taktikalist õppust.
„Mida on vaja teha, noorsõdur Peterson, et vaenlane ei
saaks kasutada raudteetransporti?“
„Tuleb kõik sõidupiletid ära
põletada, härra leitnant!“
***
„Kas sind tõesti huvitab telefoniraamat, et oled sellesse nii
süvenenud?“
„Ei, kallis. Aga sa ju tead, et
ma ei pane ühtegi raamatut
enne käest, kui ma pole seda
läbi lugenud.“
***
Kaks kirpu väljuvad restoranist.
„Mis me teeme,“ küsib üks.
„Kas läheme jala või võtame
koera?“

ristsõna
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Kino

2 relva

Cinamon

29.08 kell 19.45
Cinamonis

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
23.–28.08 kell 20.15, 22.30;
29.08 kell 17.30, 22 Kurja
kutsumine
23.–28.08 kell 17.15, 22;
29.08 kell 14.45, 19.30 KickAss 2
23.–28.08 kell 11.30, 14,
16.30, 19, 21.30; 29.08 kell
11.15, 14, 16.35, 19.10 Surmav
arsenal: Luude linn

Märuli „2 relva“ peaosades
on Oscari-võitja Denzel
Washington ja Mark Wahl
berg.
DEA agent Bobby Trench (Washington) ja USA mereväeluure ohvitser Marcus Stigman (Wahlberg) töötavad juba aastajagu külg külje
kõrval, kattevarjuna küll narkosündikaadi heaks. Kuid selles ametis ei
usalda nad ei kurjategijaid ega oma paarimeestki. Kummalgi mehel
pole aimugi, et tema paarimees on salaagent.
Mehhiko narkokartelli imbudes jätavad ülemused Trenchi ja Stigmani omapäi. Loota saavad nad ainult teineteisele, sest mõlemale peetakse jahti. Töötamine kurjategijate seas on aga meestele õpetanud
nii mõnegi asjaliku nipi.

23.–28.08 kell 11.15, 12.30,
13.30, 15.45; 29.08 kell 10.45,
13 Smurfid 2

23.–28.08 kell 21 Karm paar

23.–28.08 kell 11, 13.15, 18.45;
29.08 kell 11, 15.45, 18 Percy
Jackson: Koletiste meri

29.08 kell 21.45 Argo

23.–28.08 kell 19.30; 29.08
kell 17.05 Nimekiri
23.–28.08 kell 16.15; 29.08
kell 13.40 Kon-Tiki
23.–28.08 kell 18; 29.08 kell
15.15 Elüüsium
23.–28.08 kell 10.30, 11.40,
14.45, 17.45; 29.08 kell 10.15,
12.30, 13.15 Kollide ülikool
(eesti keeles)

29.08 kell 19.45 Esilinastus:
2 relva

29.08 kell 20 Muusikasuve
lõpupidu: Svjata Vatra

Feel Good Music Café

29.08 kell 21 007 Skyfall

23.08 kell 22 Esco Compton
& The Southerners

29.08 kell 20.15 Hea päev, et
surra

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

Kontsert

27.08 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund

Antoniuse õu
22.08 kell 20 Õhtu mustlaslaulude ja -tantsudega

27.08 kell 21 Uued hääled,
keeled, tuuled

23.–28.08 kell 20, 22.15;
29.08 kell 18.30, 22.15 RED:
Eriti ohtlikud agendid 2
23.–28.08 kell 13.45; 29.08
kell 16 Wolverine
29.08 kell 21.35 Nüüd sa
näed mind
23.–28.08 kell 15.30; 29.08
kell 11.40 Mina, supervaras 2
(eesti keeles)

Ristsõna

Ülikooli 2, III korrus, SEB pangahoones.
Sissepääs pangahoone kaudu E-R 11-18
Vanemuise pargi poolt lahtioleku aegadel.

Uus hooaeg uued mänguasjad!

Laste sünnipäevad, peod
Tulbi 2c, Tartu
E-R 18-21, L 10-21 ja P 12-19
Laste Mängumaailma
lastehoid
Tulbi 2c, Tartu
E-R 7.30-17.30

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

kl 11-15 päevapraad 3€, päevasupp 1,9€
ISIC kaardiga -10% • söögi kaasa tellimine -10%

Toit koju linna piires 3,50 €, üle 20 € tellides kojuvedu TASUTA! Küsi pakkumist 747 7093, 5691 4817
kam296@hotmail.com
Väljaspool linna piiri transport alates 0,90 €/km.
www.vagamama.weebly.com
Tasuda saab nii sularahas kui kaardiga.

Taasavatud

a
Ülikooli 2, III korrus,
Tamme Lastehoid
asioran
SEB pangahoones.
a
Tamme pst 58a, Tartu
st
e
Sissepääs ka
r
E-R 7.30-18
Vanemuise
Vaata lisa kodulehelt
pargi poolt.
E
L
11-22,
P
12-21
www.seremaro.ee/mangumaailm
Tule ostma,
Küsi infot 53345299 või kirjuta
mangumaailm@seremaro.ee
müüma,
kl 11–15 päevapraad 3 €, päevasupp 1,9 € • õpilastele, tudengitele -10%
vahetama
peolaua või söögi kaasa tellimine -10%
http://vagamama.weebly.com
Küsi pakkumist
tel
747
7093, 5691 4817.
või lihtsalt
mõnusalt

Peetri turg

hiina, nepaali ja tai toidud
perega aega veetma.
Turg on avatud
L - P 8 - 15

Tel 5880 0579 või 505 4356.
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Kinnisvara müük

tunnistusega profilt. Akt tasuta. OÜ
Tartu Tuli, info ja broneerimine tel
730 5387.

Sõidukid

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.

Annan rendile miniekskavaatori
(1,6 t; 75 €). Tel 5551 0990.

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.
Miniekskavaatori rent Tartus
(80 €/päev). Tel 511 5786.
Puidust uksed ja aknad, uued ja
kasutatud. Tel 512 1766.
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.

Kuiv lepp, poolkuiv kask.
Tel 5683 3404.

Müüa hea asukohaga maakodu
Mooste vallas (0,9 ha, saun, ait,
kuur, kaev). Küttepuud talveks olemas. Tel 512 8727.

1-toal korter. Tel 503 2345.
2-3toal korter. Tel 5561 4114.
3-4toal korter. Tel 5770 2688.
Baltic Forest ostab metsakinnistuid üle kogu Eesti, ka koos
hoonetega. Hinnapakkumine
paari päeva jooksul, sobivusel kiire
tehing. Tel 508 0065.

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

Üürile võtta
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.
1-toal korter. Tel 503 2345.

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

3-4toal korter. Tel 502 2728.

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

2-3toal korter. Tel 5561 4114.

Koolitus

Küte

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

Müüa pikakarvalise collie kutsikad (isased, tõutunnistusega, sündinud 05.06.2013). Tel 5395 4260,
anne@wau.ee.

Põllundus
Müün kooritud küüslauku (st. valmis hoidistamiseks). Tel 5551 0633.

Pakun tööd
Koristajale Tartu lähedal Reolas
Tartumaal. Tööaeg E–R kella
17–20.30. Töö sisuks on kontoriruumide koristamine. Tel 5850
7706, personal@kendra.ee.

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

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

Tartu Lasteaed Sirel kuulutab välja
konkursi muusikaõpetaja ametikoha täitmiseks (osaline töökoormus, vajalik vene keele hea oskus).
Kandideerijalt soovime vastavust
kvalifikatsiooninõuetele. Avaldus,
CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt
27.08.2013 Tartu Lasteaed Sirel,
Lubja 14, 50303 Tartu.
Info tel 736 1596, 5645 2891,
sirel@raad.tartu.ee.

AS Finak (Tartumaal) võtab tööle
laudseppi ja aknadetailide pahteldajad. Info tel 730 3465 või
saatke CV iraritsi@hot.ee.

Riided

Ostame käibemaksukohuslase
firma. Tel 5800 9939.
Pauska Talu OÜ pakub tugiteenuseid erivajadustega ja eakatele
inimestele. Tel 5566 1245.

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

Pottsepatööd ja materjal. Konsultatsioon. Remonttööd eelisjärjekorras. Ahjukestad.
Tel 503 2665.

Est-Veih OÜ raamatupidamisteenus. Tel 5567 2877.

Pottsepatööd. Tel 507 9037.

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

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

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

Muu
Ostan EW korporatsioonide esemeid, uuriripatseid, plekist silte,
münte, märke. Tel 5649 5292.

Veo- ja kolimisteenus maksikaubiku ja tagaluukveoautodega.
Tel 5826 4050.

59 a naine soovib tutvuda ausa
härraga. Tel 5373 6053.

Vaba aeg

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

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

Otsime hoidjat aastasele tüdrukule paaril korral nädalas hommikupoolikuti alates septembrist.
Tel 516 7731.
Jalgrataste müük, hooldus ja
remont Tartus Võru 132a.
Master Sport OÜ, tel 659 1109,
www.mastersport.ee.

Veo- ja kolimisteenused.
Mööbli transport ja utiliseerimine. Tel 5620 0065,
www.kolimisteenused.ee.
Võtame enda juurde koju hooldada eaka. Tel 5364 1761.

Suvine tantsuõhtu Antoniuse
õues 30.08 kl 20. Elav muusika.
Info tel 511 4081.
Võrkpallihuvilised veteranid
(50+) teevad 2 korda nädalas
trenni. Grupis on paar vaba kohta.
Täiendav info tel 511 1097.

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

Anne 51 asub kasutatud riiete
pood Stiil, oleme avatud
E-R 10-18, L 10-15. Külastage meid!
Tel 522 3936.
Pakume tasuta riideid ja jalanõusid 22.-25. augustini kl 10–16
Tartu Laste Turvakodus (Tiigi 55).

Väärispuit (tamm, saar, punane
puu). Tel 512 1766.

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

Ostan vanu raamatuid, märke,
münte, medaleid, postkaarte,
nõusid ja muud vanavara.
Tel 5649 5292.

Kogemustega lapsehoidja
otsib tööd.
Täpsem info tel 5805 7504.

Vajatakse ausat müüjat kirbuturule. Tel 508 7457.

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

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

Tutvus

Kinnisvara ost

1-2toal korter. Tel 501 3219.

Ehitusmaterjal

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

Loomad

Teen ehitus- ja remonditöid nii
sees kui väljas. Tel 5344 1511.

Üldehitustööd: katused, fassaadid, aknad, kortermajade soojustamine. Tartus ja Lõuna-Eestis.
Tel 5809 6966,
kristjan@krestonehitus.ee.

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

Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.

1-2toal korter. Tel 5770 2222.
Fassaadide krohvimine.
Plekitööd. Ramest Ehitus OÜ,
tel 516 6152, info@ramest.ee,
www.ramest.ee.

Kütte- ja ventilatsioonitööd.
Tel 5660 1567.

Tervis

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

1€

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

TÕNU SILLO
kiviraidur
Tartu
Tammelehe 4
738 3204
501 7237
kiviraidur

HAUAKIVID
MATUSEPLAADID

Korstnapühkimisteenus 4 kutse-

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!

www.sadloy.ee
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.
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

Hauakivid ka tellija
materjalist-maakividest.
Vedu ja paigaldus.

RAV
ILA

Ehitus, remont, siseviimistlus.
Tel 5622 9840.

Teenused

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

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

Bobcati rent koos juhiga 20 €/t.
Tartu, tel 503 5917.

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

Korstnapühkimisteenus. Korralik
töö ja hea hind. Tel 5347 4363,
www.tahmatoomas.ee.
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www.sadloy.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
reklaam
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www.tartumaraton.ee

Maraton on
elamus!

25. august
48/19 km
Peasponsor:
Rulluisupartner:

Autopartner:

M
Meediapartner:
d

Suurtoetajad:

Eripakkumised
augustis

PIMENDAV VOLDIKKARDIN

107€

PIMENDAV RULOO
Koerte ja kassidega

35€

1000mm

mehhanism
Ø 25mm

*Valikus erinevad värvitoonid

1100mm

*Valikus erinevad mustriga
pimenduskangad

TANK
GARDEROOBIKAPP

109€

1300mm

Lisaks valik
pimendavaid
aknakatteid
kuni -40%

*Valikus erinevad kangad

327€

TANK
GARDEROOBIKAPP

440€
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

Helehall

74€

57€

1800mm

1400mm

134€

TEKSTIILKARDIN

Valge lainelise triibumustriga

2500mm

ECO AO10, vabaltlangev

2106mm
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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

