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JA ISELÕIKAVAD KÄÄRID

Tsiklimeeste baari varemed hõivab Konsum
Mais traagiliselt hukkunud motoentusiast Aare Kõutsi elutöö
klubi Trehv lammutati nädalavahetusel maatasa, krundi saab
endale seitsmes Tartu Konsum.
Linnavalitsus andis loa pankrotistunud Trehvi hoone ümberehitamiseks toitlustushoonest kaubanduspinnaks 14. augustil,
töödega alustati 21. augustil. Esitatud lahendus sobib rae
korralduse kohaselt ümbritsevasse linnaruumi, loob parema
liikluslahenduse, ei piira ühegi naaberkinnistu omanike õigusi
ja on kooskõlastatud Punga 1 ja Kivi 2 omanikega.
“Ehitusloa kohaselt säilitatakse osaliselt hoone vundament,”
lisas piirkonna eest vastutav ehitusjärelevalve vanemspetsialist
Kenno Kaldoja. “Uues hoones hakkab tegutsema Konsum.”
Narva maantee ühiselamute kõrval asunud pubi-klubi Trehv
kuulus Eesti mootorrattaklubide ühenduse presidendi ametit
pidanud ning mais Võrumaal tsikliõnnetuses surma saanud Aare
Kõutsile. Trehv suleti mullu majanduslike raskuste tõttu ning tänavu
jaanuaris kuulutas Tartu maakohus välja ka Kõutsi eraisiku pankroti.

Anne kanali ääres
valmis loodusrada
Emajõe ja Anne kanali vahelisel alal on valminud looduse
õpperada, mis kajastab vee- ja kaldaelustikku ning ümbritsevat
maastikku. Loodusrajale on paigaldatud 10 infotahvlit projekti,
ümbritseva looduse ja rajatiste kohta, tekstid on koostatud
koostöös Eesti Maaülikooli ja Tartu Ülikooli töötajatega.
„Loodusraja eesmärk on ühelt poolt avada Emajõe-äärset looduslikku kooslust linlastele, pakkudes head võimalust
vaba aja veetmiseks, kuid teisalt ka tuua tartlasteni teadmine,
kuivõrd liigirikas on meie elukeskkond, et me oskaksime seda
paremini hoida,“ tutvustas õpperada Tartu linnapea Urmas
Kruuse. „Kokkuvõttes aitavad sellised asjad mõista, et oleme
ka linnas elades endiselt osake loodusest. Usun, et sellele aitab
kaasa ka peatselt avatav Tartu uus loodusmaja.“
Raja ääres on kolm pinki, millel saab jalga puhata ning nautida
vaadet Emajõele. Loodusrada on orienteeruvalt 800 meetri
pikkune ja jõukohane nii noorele kui eakamale loodushuvilisele.

Kooliõpilasi jääb vähemaks
Algaval kooliaastal asub Tartu munitsipaal- ja erakoolides õppima 12 180 õpilast, mis on ligi 50 lapse võrra vähem kui eelmisel õppeaastal.
Esimesse klassi astub 1100 last, kellest 130 alustab oma
kooliteed erakoolides. Tänavu alustab linnas tegevust ka üks
uus erakool – Tartu luterlik Peetri kool.
„Lähiaastatel suureneb 1. klassidesse tulijate arv kiirelt – seda
näitab meie praegune lasteaialaste arv. 2016.–2017. õppeaastal on 1. klassi astumas juba ligi 1500 last. Selleks ajaks on
lõppenud koolivõrgu ümberkorraldused ja me oleme valmis
kõik lapsed vastu võtma,“ lubas abilinnapea Tiia Teppan.
10. klassidesse on sel sügisel astumas 970 õpilast. 303
neist, kes praegu alustavad õpinguid Kivilinna gümnaasiumis, Descartes‘i lütseumis ja kommertsgümnaasiumis saavad
lõputunnistuse aga juba uues kolme kooli baasil loodavas
gümnaasiumis. Raatuse ja Forseliuse gümnaasiumid jätkavad
sellest õppeaastast põhikoolidena.

Nutisajand on end pressimas ka koolikaupade pealtnäha triviaalsesse maailma.
Sirkel enam ei torka, joonlaud ei murdu, tindiplekkidest rääkimata.
„Mida põnevamad on kooliks
vajalikud tarvikud, seda agaramalt
noored õppetöös kaasa löövad,“ on
Apollo tootejuht Mairi Muinaste
kindel, et vahva vidin võib kajastuda ka hinnetes.

Lastega koostöös
„Mitmed koolitarvete tootjad
teevad koostööd lastega, et saada
paremini aru, mis noori rohkem
õppima meelitab. Näiteks Stabilo
uuringud tõestasid, et kui konspekteerides kasutada värve olulise esiletõstmiseks, parandab see mälutööd. Osad tooted on saanud inspiratsiooni ka muust elust koolilaste
ümber – näiteks Mapedi spinnerkustukummid on inspireeritud lastemängust Beyblade ja on seetõttu
erakordselt populaarsed.“
Innovaatilisuse näitena tutvustab Muinaste klambrivaba klammerdajat. Seade, mis vaid murrab paberit ja nii osavalt, et lehed
enam lahti ei tule. Eriti tõhus abimees juhul, kui on vaja palju erinevaid dokumente ühte kausta panna – tavaliselt paisub klammerdatud nurk väga suureks, sest palju klambreid on kohakuti. Nutika
klammerdajaga seda muret pole
ning mõistagi puudub vajadus
varuklambreid osta.
Juba paar aastat on müügihitina
trooninud nutikas tindipliiats. Pilot
Frixioni tindipliiatsiga paberile pandud teksti saab vahetult peale kirjutamist kustutada ja seejärel veel
uuesti üle kirjutada. Hüvasti mahatõmbamised ja sodimine! Samast
kategooriast on ka pliiatsiteritaja, kust kübetki puru välja ei pääse,
kuna selle teritamisaugu ette on paigaldatud spetsiaalne stopper.

Mugav ja ohutu
Nagu kõikjal on ka koolikaupade puhul argumendiks ohutus. Nii
on letilt vastu vaatamas sirkel, mille nõel hoiab teda küll paberil paigal, ent sirklist väljapoole ei ulatu
– ei mingit verevalamist ega torkimist enam. Väiksemate kooljütside rõõmuks on olemas ise avanevad-lõikavad käärid, millega toime-

Apollo raamatupoe juhataja Älis Joala tutvustab klammerdajat, mis tegelikult ei kasuta paberite koos hoidmiseks ühtki klambrit. 
Rasmus Rekand

tamiseks piisab pisemastki jõuvarust. Väsimusest valutavad näpud
kriuksuvate rauast käärikolakate kokku-lahku sikutamisest on
minevik. Nagu ka näppude vahelt
minema lendama tikkunud kustukumm. Nüüd on needki ergonoomilised ja hästi pisikeste näppude
vahele sobituvad.
Mäletate värvipotte, mis koolikotis omatahtsi teinekord raamatuid illustreerisid ja portsu oranže
plastmassitükke, mis pärast meeleolukamat kelgutamist konutasid ranitsapõhjas seal kohas, kus
varem oli olnud joonlaud? Twist´n
Flexi 30sentimeetrise joonlaua võib
muretult kotinurgas raamatukuhila all kokku pressida – katki see
ei lähe ning Faber Castelli värvidekomplekti kaant saab lausa paletina kasutada. Kaanega veetopsis
pole kaasaegsete maalisõprade hulgas enam midagi uudset.
Kummist alus, mis nutivildikatel kaasas, ei hoia muidu alatasa perutama kippuvaid joonistustarbeid mitte ainult paigal, vaid ka
kork jääb sinna kinni ning mure
kadunud otsikute pärast on uue
põlvkonna jaoks tundmatu. Tosin
vildikat, ent värve 24 – pliiatsi

Koolitarvete müügi edetabel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kustutuskumm Mini Softy
0,25 €
Koolipäevik (noorem kooliaste)
3,65€
Ökotoode: harilik pliiats kustutuskummiga 0,79€
Kättemaksukontori A4 joonistusplokk
1,39€
Koolipäevik (vanem kooliaste)
3,65€
Apollo harilik pliiats Maped
0,3 €
Kolmekandiline pliiats Black Peps
1,35 €
Kustutav tindipliiats Pilot Frixion
2,69 €
Täitepliiats-joonlaud kaks ühes Techjob
0,25€
Kahepoolsete värvipliiatsite komplekt
3,14 €

kumbki ots jätab endast erikarva
jälje.

Vasakukäeliste sari
Kergem on nüüd elu ka vasakukäelistel. Just neile mõeldud joonlaual
on numbrid tavamõistes tagurpidi
ning eriliselt kärmelt kuivava tindiga pliiatsid. Kõlab küll nagu stseen
Simpsonite multikast, ent Maped on
valmis saanud terve sarja vasakukäelistele mõeldud tooteid.
Muinaste möönab, et mida aasta edasi, seda suurem on valik ning
vanematel valida keerulisem. „Ka
koolikaupade kampaaniad on nihkunud varasemaks ning pikema

perioodi peale. Meie koolilaat Lõunakeskuses juba käib ning kestab
7. septembrini. Koolitarvete soetamine on päris oluline väljaminek
ning üha rohkem inimesi tahavad
seda teha planeeritult, läbimõeldult
ning soovitavalt ka ühest kohast ja
soodsalt.“
Klientide ostueelistusi Apollo
müükide alusel reastades osutub
enimostetud artikliks kustutuskumm. Esikümnesse mahuvad veel
kaht sorti päevikud ning mitmed
pliiatsid. Nutikatest toodetest kustutav tindipliiats ning trendiajastu
märgina Kättemaksukontori joonistusplokk.
Rasmus Rekand

A Le Coq’i kammerkoor

ootab uusi meeslauljaid.

Ettelaulmine toimub 2. ja 3. septembril kl 18.30.
igent
Kohtumispaik A. Le Coq’i väravas
meie dir
,
a
d
r
a
Laulupeo pst 15.
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Lisainfo: Eve Paap
5624 9112, paap.eve@gmail.com
.

Emajõe kallaste peal, ahoi!

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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lugeja kiri
lugeja
Vabatahtlikud sattusid

Leedus püstolitoru ette
Õppustel viibinud Eesti
Punase Risti esmaabitiim
seisis Leedus silmitsi gaasipüstoliga, kui kohalik
vanahärra kahtlustas neid
kalavarguse kavandamises.

Millal loodusmuuseum
valmis saab?
Tartu ülikooli loodusteaduste
teaduskonnast (Vanemuise
46) mööda sõites hakkab silma samas hoones asuvat loodusmuuseumit kaunistav AS
Tartu Ehituse ehitusplakat, mis
teatab, et mullu oktoobris alanud õpikeskkonna ja ekspositsiooni kaasajastamise esimene
osa saab valmis tänavu juulis.
Ometi on muuseum endiselt
tellingute all. Millest sellised
vastukäivad märgid ning millal
on lootust värsket muuseumit
perega külastada?

Terav olukord leidis aset 12.-13.
augustil Leedus Vilniuse lähedal
läbi viidud rahvusvahelisel õnnetuseks valmisoleku õppusel, millest võttis osa ka Eesti Punase Risti
12-liikmeline rühm.
Õppuse eesmärk oli reageerida
simuleeritud lennuõnnetusele.
Esialgu sujus Eesti Punase Risti
esmaabirühma jaoks kõik plaanipäraselt. Ööpäev kestva simulatsiooni esimeste tundidega suudeti õnnetuspaik stabiliseerida
ning rühma järgmiseks ülesandeks oli otsida kannatanuid ette
antud raadiuses.

Üllar Juhanson

Pahurdav hääl

Selline segadus tuleneb sellest,
et sel aastal viiakse Vanemuise
tänava õppehoones korraga
ellu ligikaudu kuut erinevat hanget ja paar hanget on veel toimumas. Lugejat eksiteele viinud
loodusmuuseumi õpikeskkonna ja ekspositsiooni kaasajastamise esimese osa ehitustööd
on tegelikult lõppenud, kuid
plakat on eemaldamata. Võtame heatahtliku märkuse arvesse
ning teisaldame plakati lähiajal.
Renoveeritud muuseum
avab külastajatele uksed 2014.
aasta aprillis.

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!

30. augustil kell 14 asetab linnapea Urmas Kruuse Heino Elleri
nimelise Tartu muusikakooli uuele õppehoonele nurgakivi.

Ohtutult kooli
Koostöös maanteeametiga toimub 31. augustil põllumajandusmuuseumis perepäev “Ohutult
kooli”, kus tuletatakse meelde
liiklusreegleid, õpitakse rattasõitu
ja saab kaeda laste teadusetendustki.

madalale, kükitasime rohu sees ja
liikusime kiiresti talust eemale,“
sõnas ta. Kuna rühmajuht Kljujev puutub relvadega väga tihedalt
kokku, sai ta lasku meenutavast
helist aru, et tegemist ei ole siiski
tulirelvaga. Seetõttu ei tundnud
ta kordagi ohtu enda elule.
Otsest surmakartust eitas ka
Maris Vent, kuid kinnitas, et olukord oli tõsine. „Kõik võtsid seda
tõsise märguandega, et me läheksime sealt ära, aga paanikas ei
olnud keegi,“ kommenteeris Vent.

Eesti rühmale otsimiseks
määratud alal asusid aga mitmed
talumajad. Ajaks, mil õppus oli
kestnud umbes kolm tundi, jõudsid Eesti vabatahtlikud kraavini,
mille ületamisel pääsenuks nad
200 meetrit eemal asuva majani.
Kuna esmapilgul tundus kraavi
ületamine raske, otsustasid eestlased kaarti vaadata, et takistusest kergemalt mööda saada.
Samal ajal, kui esmaabirühm
uut suunda otsis, kostus vabatahtlike meenutuste kohaselt teiselt poolt kraavi vanema mehe
kurjustav hääl. Mees hakkas kätega vehkima ning karjus midagi.
Kui esmaabirühm püsti tõusis,
et mehele toimunu ära seletada,
nägid vabatahtlikud mehe käes
püstolitaolist eset, mis oli nende
poole suunatud. Sekundi murdosa hiljem kõlas ka pauk.
Sellel hetkel rühmajuhi rollis
olnud Jevgeni Kljujev andis kohe
tiimile korralduse varjuda. Tartu
Punase Risti seltsi juhatuse esimees Maris Vendi sõnul reageeris rühm kiiresti. „Võtsime hästi

REHVID SÕIDUAUTODELE,
AS OY KAUBIKUTELE JA DŽIIPIDELE
ja veermiku remont • Tehnoülevaatuseelne
DL •Mootori
kontroll • Õlivahetus ja korrosioonitõrje • Keretööd
A
S

Nurgakivi Elleri koolile

aastat täitub 29. augustil Cinamoni kinokeskuse avamisest. Sama
arvu eurode eest pääseb sünnipäeval koos kaaslasega filmi vaatama – kõikide seansside hind on
langetatud 2,5 euro peale.

Mure kalade pärast
Pärast talust taganemist võttis Kljujev ühendust staabiga ning
teatas juhtunust. Kuna staabis
oli ka Leedu politsei kiirreageerimisgrupp, siis tegutseti kiiresti. Üheskoos politsei eriüksusega
läks Kljujev sündmuspaika, kus
politsei maja läbi otsis. Politsei leidis majast juhtunuga seonduvat
materjali, kuid mida täpsemalt,
Kljujev enda sõnul ei näinud.
Hiljem saadi teada, et hirmu külvanud relva näol oli tegu

olnud gaasipüstoliga, mis esmasel visuaalsel vaatlusel ei erine
tavaliselt püstolist, kuid millest
tulistamiseks kasutatakse ainult
gaasipadrunit.
Relva omanikuks oli 77-aastane
Vilniuses elav leedukas, kes külastas oma suvekodu. Põhjus, miks
vanahärra esmaabirühma sihikule
võttis, oli omapärane: nimelt arvas
ta, et vormiriietes vabatahtlikud
tahavad tiigist tema kalu varastada. Leedu politsei teatel pandi
mees kaheks päevaks arestimajja
ning ta sai 300 eurot trahvi.
Maris Vendi sõnul õppisid nad
juhtunust kõige rohkem seda, et
kohalikke elanikke tuleb tingimata toimuvast teavitada – olgu
käimas õppus või reaalne situatsioon. „Usun, et ümbruskonna inimesi teavitati, miks aga
see vanahärra arvas, et tegu on
varastega, ma ei tea!“ lisas Vent.
Pärast intsidenti jätkus õppus
plaanipäraselt. Iga rühmaga saadeti aga kaasa üks eriüksuslane,
et sarnaseid juhtumeid edaspidi
vältida.
Siim Kaasik

Valimisjaoskonnad
koonduvad
Kohalike omavalitsuste valimistel
saab Tartus hääle anda senise 18
jaoskonna asemel 11-s: Kroonuaia koolis, Eedenis, Descartes´i
lütseumis, Annelinna Prismas,
Annelinna keskuses, kaubamajas,
Taskus, Forseliuse koolis, kutsehariduskeskuses, Veeriku koolis
ja Lõunakeskuses. Väljaspool
elukohajärgset jaoskonda saab

hääletada Taskus ja Annelinna
keskuses.

Aida tänav kinni
Sadevee- ja veetorustiku ehitustööde tõttu on Aida tänav Turu–
Aleksandri lõigus 22. septembrini
liikluseks suletud, välja arvatud
linnaliini nr 6 bussidele.

Rocki raudvara
TÜ Rocki korvpallitiimis jätkab ka
tänavu “raudmees” Valmo Kriisa.
Esmakordselt kuulus mees Tartu
esindussatsi nimekirja juba aastal
1990.

Veelauakarusell
Rahingel
Augusti viimasel päeval on veelauahuvilised oodatud Rahingele,
et tõmmata viimase osavõistlusega joon alla selle ala Eesti meistrivõistlustele. Et asi liiga vesiseks ei
läheks, on muusikaga meeleolu
hoidma palutud Tommyboy, Dr.
Philgood ning 615.

Põlesid kombain ja põld
27. augustil süttis Ülenurme vallas
Täsvere külas kombain. Tulekahju tõttu voolas kombaini lekkivast
paagist välja umbes 350 liitrit diislikütust, hävis enamik kombainist
ning 300 ruutmeetri ulatuses viljapõldu.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

www.sadloy.ee

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

BETOONI

www.sadloy.ee
www.pkp.ee

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

www.sadloy.ee

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.

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

TANTSUKURSUS
ALGAJATELE
a
asi an
Ülikooli 2, III korrus,

a tor
(16.sept - 31.okt)
E/N 20.30 - 22.00 SEB pangahoones.
Sissepääs ka
res

Edasijõudnutele

Vanemuise
(al.02.sept)
E/N
19.00 pargi
- 20.30
poolt.
E - L 11-22,
P 12-21
Tartu, Kaunase pst 68 saalis

hiina, nepaali ja tai toidud

Tantsuklubi Sinilind
www.sinilind.ee
// 55675011
kl 11–15 päevapraad
3 €, päevasupp 1,9 € • õpilastele, tudengitele
-10%
peolaua või söögi kaasa tellimine -10%
Küsi pakkumist tel 747 7093, 5691 4817. http://vagamama.weebly.com

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

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

TURVALISELT FINIŠISSE: Elav tunnistus sellest, et tehniliselt nõudlik rulluisumaraton pole ühti vaid noorte pärusmaa.  Tiina Rekand

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

Tartu Ehituse projektijuht
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Tartu punaristlaste juht Maris Vent kinnitas, et paanikat kogenud
meedikud relvakangelase ees ei tundnud, kuid situatsioon oli väga
tõsine. 
Erakogu
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e-mail:

klaasium@malmerk.ee
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Näitlejatar vallutab
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Palametsa
pajatused

traktoriga uhhaapeo
Mullu manalateed läinud
ärimees Tiit Veeberi poeg
jätkab uhhaakeetmise
võistluse korraldamist
31. augustil Kavastus, kus
tänavu astub üles ka näitlejanna Tiina Tauraite traktoril.

Maadlustšempionaatidest sajand tagasi

Tauraite sõnul on tegemist jätkuüritusega juunis toimunud tuurile “Näitlejannast põllumeheks”,
mille käigus läbis ta põllutöömasinal mööda Eestimaa teid 900 kilomeetrit. “Mitmed külad jäid aga
tuuri marsruudilt kõrvale ja nii on
mind uuesti välja kutsutud,” selgitas näitleja, lisades siiski, et Kavastusse ta traktoriga kohale ei sõida.
Tauraite märkis, et kuna ametlik tuur on jäänud selja taha, muudab ta sellega võrreldes sõnastust
veidi asjakohasemaks. Eraldi kalapeo tarbeks põhimõttelisi muudatusi samas kavas ei ole.

Legendaarse Tiit Veeberi pojale Janekile pärandatud AS-i Giga
korraldatud uhhaapidu on järjekorras juba neljas ning saab avapaugu 31. augustil kell 14 Luunja vallas Kavastu pargis. “Õppides
mullusest kogemusest, tõstsime
võistluspäeva vihmarohkest septembrist kuivarohkesse augustisse,” selgitas ürituse pressiesindaja
Andrus Esko.
Peo keskpunktiks on traditsioo-

niliselt kalasupi võidukeetmine,
millega tuleb võistkondadel hakkama saada kahe tunni jooksul.
Kui keedunõud ja maitseained
peavad igaühel endal kaasas olema, siis värske kala, vee ja lõhu-

Kanuusõit jääb ära
Muude lõbustuste seas on kavas
õngitsemisvõistlus, poomipoks,
kaarikusõit ja üheeurone laeva-

sõit Emajõel. Kui esialgu reklaamiti välja ka kanuude mõõduvõtt distantsil Kaagvere-Kavastu, siis hiljem otsustasid korraldajad sellest
loobuda. “Ettevalmistuste käigus
selgus, et kanuude võidusõidu korraldamine liiklusrohkel Emajõel
kujuneb keerulisemaks, riskantsemaks ja kallimaks kui alguses arvatud. Seega jätsime Kaagvere-Kavastu kihutamise siiski ära,” märkis
õhtujuht Sven Sumberg. “Mis järgmisel aastal saab, seda veel ei tea.”
Peale Tauraite kütab publikut
üles pidudeansambel Parvepoisid,
õhtupimeduses algab aga muinastulede öö “Tuledemäng”. Sissepääs
koos randumise ja sildumisega on
kõigile tasuta.
Kaur Paves

ÄRA ASTU
REHA OTSA.
TOO SEE
VANAMETALLIKS.
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Turu 2, Tartu

Erakogu

tud puudega varustab kõiki registreerunuid korraldaja. Reeglites
on vaid märgitud, et järgida tuleb
hügieeninõudeid ning keelatud
on kasutada “inimtoiduks sobimatuid aineid”.
Valmis uhhaad saab žürii laval
mekkida vähemalt 75 kraadi juures ning võitjat selgitades hindavad
asjatundjad maitseomadusi, väljanägemist ja serveerimist. Rahvažüriile pakutakse sama uhhaad, mitte “pikendatut”, müüma võistlejad
seda aga hakata ei tohi.

Tasuta inimtoit

Ki
n

Omaette kunst oli tsirkustes nädalaid, isegi kuid kestvate tšempionaatide korraldamine. Just nende lavastuslik külg, et põnevust ja
publikut jätkuks lõpuni. Asi algas rammumeeste värbamisega. Neid
jagati õige mitmesse liiki. Kõigepealt
tšempionid. Juba varasemate võitude kaudu tuntud rahvusvahelise mainega atleedid, kelle nimi või varjunimi tõmbas. Siis
gladiaatorid. Musklis keha, kikkis vurrude ja üldse kena väljanägemisega jõumehed, keda reklaamiti millegipärast „kiskjatena“.
Edasi
apostlid. Keskmise tasemega kohalikud, „omad poisid“, kellele
publik elas erilise innuga kaasa. Sageli lasti neil turniiri alguses mitu
matši järjest võita, et rahva ootusi-lootusi võimalikult üles kütta.
Järgnesid
jaškad. Kas siis kõhukad isandad või kiitsakad noorsandid. Nende
rassimine mõjus koomilise vahepalana, kutsudes esile laia naeru ja
iroonilisi hõikeid. Ning lõpuks
monstrumid. Väärastunud kehaga või muidu ebarditeks maskeeritud „atleedid“. Kontrast kena muskulatuuriga jõustiklastele, kelle
kehaehitus oli ju eeskujuks.
Oli meeskond koos, hakati neid jagama rassi, rahvuse ja kodukoha
järgi. Maadlejatele anti võimalikult atraktiivsed artistinimed. Näiteks Valga Vägilane, Siberi Karu, Kaukasuse Lõvi (mis sellest, et Kaukaasias pole kunagi lõvisid olnud), Amuuri Tiiger või Norra Varjaag.
Blonde ja pikakasvulisi eestlasi ning lätlasi pakuti välja just Skandinaavia esiatleetidena.
Mõnel mehel lasti maadelda kuni esimese allajäämiseni anonüümselt, kogu pead katvas maskis (Must Mask, Punane Mask).
Alistanud – sageli eelneva kokkuleppe kohaselt – pärast tõelist võtete tulevärki (publik sai oma raha eest täie rahulduse) viimase vastase,
võttis atleet maski maha ja auhinna vastu.
Levinud komme oli rahva hulgast soovijate matilekutsumine.
Võitu ei nõutudki, pidagu atleedile vastu vaid 3 minutit. Iga järgmise eest lubati peo peale laduda 3 rubla. Paneb üle 5 minuti vastu,
saab minuti eest juba 5 rubla. See oli suur raha. Harva, kui midagi
taolist juhtus, sest elukutseline pani asjaarmastaja – olgu see nii
tugev kui tahes – ikka paari minutiga selili. Tema neid nõkse ja võtteid teadis. Aga publikul põnevust kui palju ja ka soovijatest-proovijatest ei olnud puudust.
Tšempionaadi korraldaja oli ühtaegu kommentaator ja konferansjee. Hüüdega „Parad allez!“ juhtis ta atleedid areenile ja tutvustas mehi laialõugselt rahvale. Esimestel õhtutel toimusid mitmesuguseid võtteid tutvustavad demonstratsioonesinemised. Tõeline jõukatsumine läks alles hiljem lahti. Siis näitasid atleedid oma
jõudu ja tehnikat. Aeg-ajalt korraldati ka „daamide championâte“,
kus laiapuusalised noorikud panid sõna otseses mõttes rinnad kokku. Ümber keha liibuvates trikoodes matroonid pakkusid põhiliselt meestest koosnevale publikule kaugeltki mitte ainult sportlikke emotsioone. Lärm oli kõva ja vahelehüüded sellised, mis ei kannatanud – vähemalt tol ajal – trükimusta. Ja mis peaasi – kassa tuli
korralik.

Neljanda Kavastu uhhaapeo naelaks on Tiina Tauraite traktor. 

29.08 saab kaks kinopiletit 5 € eest

www.cinamon.ee
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Tarkusepäev ruumilise

Tudengid kipuvad kõrge
lävepaku kiuste Tartusse

Ka sel aastal esitasid tudengikandidaadid suurima arvu sisseastumisavaldusi TÜ-sse – kokku 11 441.
Samas alustab TÜ-s juhtkonna hinnangul tänavu õpinguid kõrgema
akadeemilise tasemega üliõpilaskond, kuna vastuvõetute keskmised
konkursipunktid kujunesid mullusest kõrgemateks.
Tartu ülikoolis soovis kõrghariduse esimesel astmel õpinguid jätkata 8948 inimest, kellest 7528 esitasid avalduse päevasesse õppesse ning 1420 avatud ülikooli. Magistriõppesse esitati kokku 2203
avaldust, mille esitanutest 1574 pürgisid päevasesse õppesse ning
629 eelistasid paindlikku avatud ülikooli õppevormi. Doktoriõppes
õpingute jätkamiseks esitasid dokumendid 290 inimest. Välisüliõpilastelt laekus kolme õppeastme peale kokku 415 avaldust. Sisseastumisavalduste arvu kõrval on aga õppeprorektor Martin Halliku sõnul
Tartu ülikooli jaoks eelkõige oluline kandidaatide kvaliteet. Kõrge
taseme tagamiseks ning parimate tudengikandidaatide saamiseks
on TÜ kehtestanud kõige karmimad sisseastumistingimused. Näiteks
kehtib miinimumlävend, mille ületamine on dokumentide esitamise
eelduseks.
„Meie sisseastumistingimused on karmimad kui teistel ülikoolidel
ning vastuvõtu tulemused näitavad, et teistest kõrgemad nõudmised
on end ära tasunud ning aidanud saavutada vastuvõtu peaeesmärki
– tuua TÜ-sse õppima tublimatest tublimad. Näiteks 60 protsenti kõikidest gümnaasiumilõpetajatest, kes sooritasid tänavu vähemalt ühe
riigieksami maksimumpunktidele, kandideerisid just TÜ-sse ning ligi
40 protsenti 2013. aasta medalistidest asub sel sügisel õppima TÜ-s,“
ütles Hallik.
Hallik lisas, et TÜ-sse õppima pürgijate keskmine riigieksami tulemus oli 10 punkti võrra suurem Eesti keskmisest. „Ühtlasi on meil hea
meel, et tänu kõrgharidusreformile pääses sel aastal tasuta õppima
rohkem võimekaid kandidaate,“ rõõmustas Hallik.
TÜ vastuvõtu peaspetsialist Kaja Karo sõnul tuli päevases õppes
kõige paremaid õpitulemusi ette näidata teatrikunsti, arsti- ning
hambaarstiteaduse erialadel, kuhu pääsemiseks pidi konkursipunkte koguma vastavalt 91,2, 86,9 ja 86. „Konkursipunktide võrdluses
tõuseb esile, et keskmine punktisumma, mille alusel ülikooli vastu
võeti, oli 81,5 punkti, mis on oluliselt kõrgem kui varasematel aastatel
– mullu oli keskmiseks 79 punkti,“ märkis Karo ja tõi näite, et sissesaanute tase on tõusnud näiteks õigusteaduse erialal, kus õpingute
alustajate keskmine kogutud punktisumma oli 9 palli võrra eelmisest
aastast kõrgem.
Tartu ülikooli kõige menukamateks õppekavadeks kujunesid
tänavu arstiõpe (470 avaldust), õigusteadus õppetööga Tartus
(434 avaldust) ja Tallinnas (344 avaldust), majandus (427 avaldust), informaatika (402 avaldust) ning inglise keel ja kirjandus
(353 avaldust). Avatud ülikooli õppevormis laekus enim avaldusi
õigusteaduse Tallinna õppegruppi, bakalaureuseõppes 278 ning
magistriõppes 94.

UUDISED
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ENTSÜKLOPEEDIAGA
Pühapäeval, 1. septembril
leiavad peatsed kooliminejad tegevust nii Ahhaa keskuses kui Tartu tänavatel.

Ahhaa saab 1. septembril 16-aastaseks ja sel puhul ootavad külastajaid poole soodsamad majapiletid ja sünnipäevaprogramm. Kavas
on särtsakad teadusteatrisõud ja
töötoad ning planetaariumietendused korraga kahes kohas: lisaks
tavapärasele keraplanetaariumile tuuakse sünnipäeva puhul välja ka teisaldatav Starlabi planetaarium. Külastajaid rõõmustab kell
13-16 jääkaru Otto, kes lapsi jäätisega kostitab.
Noortekeskus Lille Maja aga
avab tarkusepäeva kell 12 Küüni
tänaval. Huvide, hobide ja annete alleeks ristitud ürituse raames
korraldatakse aardejaht-õnneloos,
mille käigus tuleb osaleda kuues
erinevad õpitoas ja koguda kuus
erinevat värvi kleepsu, ning üles
astub koerteklubi Säde agility’ga.
Kuna Lille Maja direktori Hele
Riit-Välliku sõnul kuuluvad pühapäev ja pannkoogitegu kokku, saavad kella 15ni kestval pannkoogihommikul kõik huvilised omale
ise pannkoogi küpsetada.

Info labürinti
Ühtlasi hakatakse aga teadmistega täitma ka labürint-galeriid,
mille vabatahtlikud non-stop-ehi-

SUUR KATLAVALIK

Uudistoodetena optilised spordi ja ujumisprillid !

Teiste seas leiab entsüklopeedialabürindis oma koha ka
Ahhaa teaduskeskus. 
Ahhaa

tajad peaksid olema selleks ajaks
Küüni tänavale püsti saanud. Maailmas ainulaadse projekti raames
valmib omalaadne Tartu entsüklopeedia, millesse linlased ise ruumilise teabe lisavad – tark raamat
ei valmi kirjalikul kujul, vaid näitusena, mis näeb välja kui labürint.
Ehitustalguid juhib Anne noortekeskuse noorsootöö spetsialist
Ako Laugamets, kes on võtnud
oma südameasjaks, et ehitamine
toimuks katkestuseta, kuni galerii
valmis. Labürindi visuaalse väärikuse tagab Tartu linnakunstnik

Tiit Kaunissaare.
Märksõnu entsüklopeediasse kogub Lille Maja juba kevadest
saadik. Paljud neist saavad füüsilise vormi 1. septembri õpitubades skulptuuri, pildi, installatsiooni või muu objektina. Näiteks valmib Zebra autokooli õpitoas vanadest rehvidest Tigutorn ja Mareti käsitööklubi kogemustega õpetaja Milvi Puisi juhtimisel saab
sõlmida kangaribadest Emajõge.
Huvitera huvikooli õpitoas tehakse koguni ESTCube-1 ning Anne
noortekeskuse töötajate juhenda-

misel kerkib Küüni tänavale Tartu vaim.
Mõnel ühingul ja asutusel oli
märksõna valik lihtsam: loomulikult kuuluvad entsüklopeediasse
teaduskeskus Ahhaa, Eesti teatri festival Draama ja Tartu tähetorn. Just nende endi juhendatavates õpitubades valmivadki nendenimelised ruumilised märksõnad
labürint-galeriisse. Tartu ülikooli üliõpilasesindus seevastu meisterdab õpitoas valmis oma tuliuue
maskoti Sammas Pauli.
Kaur Paves
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anekdoodid
sudoku
anekdoodid
sudoku
Külaline hakkas lahke pererahvaga hüvasti jätma.
„Nii ruttu?“ imestab pereisa. „Te olite täna meil ainult
kuus tundi, kaksteist minutit ja
kolmkümmend kuus sekundit!“
***
Naaber saab kätte poisikese,
kes tema aiast õunu näppas.
„Kaabakas! Ma sulle näitan
alles, kuidas varastada!“
„Jumal tänatud, et keegi
lõpuks ka õpetab, muidu jää
jälle vahele...“
***
Politseinik peatab pimedal
mägiteel auto, milllel ei põle
üks esituli. Juht tuleb välja ja
hakkab närviliselt ümber auto
käima ning juukseid peast katkuma.
Politseinik: „Sest pole ju
midagi, et teil üks esituli ei
põle. Ma ju ainult hoiatasin
teid...“
Mees: „Ega tulest olegi midagi, aga siit tagant on
kadunud järelkäru koos naise
ja lastega.“
***
Seersant kärgib ja paugub
rividrilli ajal. Ta ei ole kuidagi
rahul noorsõdur Pruuniga ja
kamandab:
„Pruun, kaks sammu ette!“
Noorsõdur täidab käsu, kuid
koos temaga astub kaks sammu ette veel üks soldat. Seersant on segaduses ja küsib
sellelt:
„Kas sinu nimi on ka Pruun?“
„Ei ole, minu nimi on Valge.“
„Aga miks sa siis rivi ette
astusid?“
„Ma olen värvipime.“
***
Kauboi teeb puid. Kuid
kas tuleb ka külm talv? Ei tea.
Läheb vana indiaanlase käest

küsima.
„Oo-jaa, külm talv tuleb!“
ütleb too.
Kauboi teeb veel puid
juurde. Lõpuks läheb vana
indiaanlase käest küsima, kui
külm talv ikka tuleb.
„Külm, väga külm talv tuleb,“
teatab vana indiaanlane.
„Miks sa nii arvad?“
„Valge mees teeb palju
puid.“
***
Seersant küsib:
„Reamees Peterson, kas te
täna habet ajasite?“
„Just nii!“
„Järgmisel korral seiske
habemenoale lähemale.“
***
Mees läheb leti äärde.
„Palun klaas vett.“
„Kas siirupiga või ilma?“
„Ilma siirupita.“
„Kas ilma kirsi- või ilma apelsinisiirupita?“
***
Mees otsustas kinkida naisele uueks aastaks lehviku. Kaupluses nägi ta, et üks neist maksis 25 franki, teine aga ainult
5 franki.
„Kas lehvikute hind sõltub
nende kvaliteedist?“ küsis ta
müüjalt.
„Ei, nende konstruktsioonist,“ vastas müüja. „Lehvikuga, mis maksab 25 franki,
võib igat moodi lehvitada. Aga
lehvikut, mis maksab 5 franki,
tuleb hoida enda ees ja vehkida käega.“
***
„Mis vahe on demokraatia ja
autokraatia vahel?“
„Autokraatias valitseb mees,
kelle sõna on seaduseks.
Demokraatias valitseb suur
hulk mehi, kelle seadused on
tihti vaid sõnad.“

ristsõna
Ristsõna

Neljapäev, 29. august 2013

Kino

Cinamon

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
30.08-1.09 kell 20.15, 22.30;
2.–5.09 kell 19.45, 22 2 relva
30.08–1.09 kell 15.30, 19.45,
22; 2.–5.09 kell 20, 22.15
Kaks ema
30.08–1.09 kell 18; 2.–4.09
kell 17.30 One Direction:
Need oleme meie
30.08–1.09 kell 20, 22.20;
2.–4.09 kell 20.15, 22.30;
5.09 kell 22.30 Kurja kutsumine
30.08–1.09 kell 17.30;
2.–5.09 kell 18.10 Kick-Ass 2
30.08–1.09 kell 11.30, 14.05,
16.45, 19.20; 2.–5.09 kell 12,
14.30, 17.05, 19.35 Surmav
arsenal: Luude linn
30.08–1.09 kell 10.30, 11.15,
12.35, 13.30, 15.45; 2.–5.09
kell 11.45, 13, 13.50, 15.15
Smurfid 2
30.08–1.09 kell 12.15, 14.30;
2.–5.09 kell 12.30, 14.45 Percy
Jackson: Koletiste meri

Kaks ema
30.08 kell 20 Cinamonis
„Kaks ema“ on tänapäeva ühe populaarseima briti kirjaniku, Nobeli kirjanduspreemia laureaadi Doris Lessingi liigutaval lühiromaanil põhinev
sensuaalne draama lapsepõlvesõbrannadest, kes leiavad ootamatu
õnne suhetest, mis on vastuolus tavapäraste moraalinormidega. See
on romantiline ja intelligentne lugu keelatud armastusest ja vankumatust sõprusest, suhetest emade ja poegade, meeste ja naiste vahel.
Film on prantslanna Anne Fontaine‘i ingliskeelne režiidebüüt, mille
peaosades teevad julged ja köitvad rollid mitmekordne Oscari-nominent Naomi Watts ja Robin Wright. Peategelaste poegadena astuvad
üles noored ja nägusad Xavier Samuel ja James Frecheville.

Kontsert
Antoniuse õu
29.08 kell 20 Muusikasuve
lõpupidu: Svjata Vatra

30.08–1.09 kell 13.10;
2.–5.09 kell 15.25 Kon-Tiki

Feel Good Music Café

30.08–1.09 kell 14.45;
2.–5.09 kell 16 Elüüsium

31.08 kell 22 Crystal Cloisters, renate/cordate ja
Chestburster

30.08–1.09 kell 11, 17.40;
2.–5.09 kell 13.15, 17.45 Kollide ülikool (eesti keeles)
30.08–1.09 kell 18.40, 21;
2.–5.09 kell 19, 21.20 RED:
Eriti ohtlikud agendid 2

Tartu Jaani kirik
30.08 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund

Tartu Jazz club
30.08 kell 21 Liisi Koikson
Trio

30.08–1.09 kell 16.30;
2.–5.09 kell 16.45 Mina,
supervaras 2 (eesti keeles)

3.09 kell 21 Mari Pokinen

30.08–1.09 kell 21.50;
2.–5.09 kell 22.20 Karm paar

3.09 kell 21 Jam Session
4.09 kell 21 Kinolina: Dianne
Reeves

31.08–1.09 kell 16 Eellinastused: Lennukid (eesti
keeles)
5.09 kell 19.45 Esilinastus:
Me oleme Millerid
5.09 kell 22 Esilinastus: Riddick

7.09 kell 21 Regtime

Tartu laulupemuuseum
31.08 kell 16.30 Külliki Lauluaia hooaja avakontsert

Tartu Maarja kirik
8.09 kell 18 Maarjalaulude
festivali avakontsert

Volga 7
30.08 kell 22 Teele Viira ja
DJ Widenski
31.08 kell 22 Forest Kämp

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

Linnaraamatukogu

5.09 kell 21 IHM Trio & Tanel
Aavakivi

kuni 7.09 näitus Internet, mis
muutis meie elu

6.09 kell 21 Anneliis Kits &
Eclectic Orchestra

kuni 14.09 raamatunäitus
Hugo Raudsepp – 130 aastat sünnist
kuni 14.09 Lastekunstikooli
2013. aasta lõputööde näitus
kuni 14.09 Harta Ehelaidi
akvarellinäitus Suverõõm

Tammelinna
raamatukogu
kuni 19.09 maalinäitus Üheskoos loovalt ja värviliselt

Info ja registreerimine tel.53 84 55 24

Avatud E-R 9-17

Tule suurele silmarõhu mõõtmis päevale.Silmarõhu
mõõtmine on vajalik GLAUKOOMI e.ROHEKAE
avastamiseks.Silmarõhu mõõtmine on soovitav alates
40-ndast eluaastast üks kord aastas.
Silmarõhu mõõtmine toimub 9, 10, 11, 12, 13 september

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

(värske, suitsutatud, marineeritud)

ALATI VÄRSKE KAUP!

LEOKi

KALA

Tel 505 4303.
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2-3toal korter. Tel 5561 4114.

Ehitus

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

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.

Kinnisvara müük

Salvkaevu kaevamine, puhastamine, süvendamine, rakete vahetamine ja remont. Tel 5672 7555.

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

Arvutite ost, müük ja hooldus. Joorami pood, Struve 8, tel 5657 7785.

Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.

Avaldame kaastunnet.
E–K kl 10.30-16.45, N kl 7–11, R, L,
P kokkuleppel. Tel 517 0933.

Kuiv lepp, poolkuiv kask.
Tel 5683 3404.
Aedade, väravate, väravaautomaatika müük, paigaldus ja hooldus. Tel 501 6453, www.nr1aiad.ee.
Annan 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.

Kinnistu Palamuse vallas (35 km
Tartust, maad 1,6 ha, maja üp 96
m², kõrvalhooned, 36 000 €). Tel
5690 1597.

Üürile anda

Ekskavaatori rent koos juhiga ja
ilma (18 t). Tel 5661 5334.
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.

Kõik üldehitustööd, katused, fassaadid (ka krohvitavad), saunad,
plekitööd. Ramest Ehitus OÜ,
tel 516 6152, www.ramest.ee.
Miniekskavaatori rent Tartus
(80 €/päev). Tel 511 5786.

Korterid, majad, majaosad Tartus
ja maakonnas. Aitame kinnisvara
müümisel tel 742 0240, 506 2212
ja üürimisel tel 742 0656, 511 5949.
www.robinsonkv.ee.
2toal mug korter Tartust 10 km.
Tel 523 8589.
3toaline korter kesklinna piirkonnas üürile anda või müüa.
Tel 5450 7528.
Gümnaasiumis õppivale ausale
neiule tuba Tartus. Tel õhtuti
748 3767.

Üürile võtta

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

1-toal korter. Tel 503 2345.

Teeme ehitus- ja remonditöid. Tel
5683 5395, siseehitus@gmail.com.
Teen ehitus- ja remonditöid nii
sees kui väljas. Tel 5344 1511.

1-2toal korter. Tel 501 3219.
2-3toal korter. Tel 5561 4114.
3-4toal korter. Tel 502 2728.

Koolitus

Ehitusmaterjal

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

Pakun tööd

Tartu lasteaed Hellik kuulutab välja
konkursi muusikaõpetaja ametikoha täitmiseks (0,5 koormust).
Nõutav kirjalik avaldus, CV, ametikohale esitatud nõuetele vastavust
tõendavate dokumentide koopiad.
Dokumendid esitada hiljemalt 31.
augustil Aardla 138, Tartu või meili
teel maie.kurul@raad.tartu.ee, tel
5345 6250, 736 1631.

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

1-toal korter. Tel 503 2345.
1-2toal korter. Tel 5770 2222.

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

Võtame enda juurde koju hooldada eaka. Tel 5364 1761.

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

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

Tähe 110,
Tartu
tel 56 202 300,
tartu@olly.ee

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

Müüa mett. Tel 529 7313.

Ost
Ostan EW korporatsioonide esemeid, uuriripatseid, plekist silte,
münte, märke. Tel 5649 5292.
Ostan vanametalli (autod jne).
Paku ka väiksemaid koguseid.
Vedu ja lõikamine. Tel 5561 2199.
Ostan vanu raamatuid, märke,
münte, medaleid, postkaarte,
nõusid ja muud vanavara.
Tel 5649 5292.

Seltskonnatantsu kursus algajatele alates 08.09.2013. Tunnid 1x
nädalas pühapäeviti 17.15-18.45,
Laulupeo pst 25, Tartu. Info ja
registreerimine tel 515 3698 (Indrek
Ehaste), www.tantsukursused.ee.
Ostame käibemaksukohuslase
firma. Tel 5800 9939.

Abi alkoholisõltuvuse korral.
Hiina prof Ly Chini meetod. 98%.
ESRÜ Lootus, tel 505 8381.
Keha trimmi
Olimpi tippkvaliteetsete toidulisanditega, telli turvaliselt
e-poest: olimp.ee.

Suvine tantsuõhtu Antoniuse
õues 30.08 kl 20. Elav muusika.
Info tel 511 4081.

57 a majaga naine Nõost tutvub
tõsisel eesmärgil autot omava töötava härraga. Tel 5817 1985.
Korstnapühkimisteenus 4 kutsetunnistusega profilt. Akt tasuta. OÜ
Tartu Tuli, info ja broneerimine tel
730 5387.

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

Korstnapühkimisteenus. Korralik
töö ja hea hind. Tel 5347 4363,
www.tahmatoomas.ee.
Kütte- ja ventilatsioonitööd.
Tel 5660 1567.
Ohtlike puude raie ja puude
hooldustööd. Tel 5686 6157,
info@nordicarb.ee,
www.nordicarb.ee.
Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

Haava- ja sanglepapinnud
(3 m, jämedad, koorem 7 rm).
Tel 529 0183, www.elevus.ee.

Massaažikušett (kõrgus ja asend
reguleeritavad). Tel 5661 7371.

Tutvus

VEDAMINE OÜ

Küte

Ahju- ja katlapuud (50 cm, lepp,
kuiv). Tel 5301 1161.

Käsitööpood Avalancel Tartus
Turu 7. 02.09-07.09 kõik laste asjad
-10%. www.avalancel.eu.

Tervis

Teenused

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

Müük

Vaba aeg

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

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

Kinnisvara ost

Est-Veih OÜ raamatupidamisteenus. Tel 5567 2877.

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

Sõidukid

vedamine.eu • 5648 8967 • Tartu

www.puiduhoov.ee
Tel 513 9515.
TÕRVANDI
TARTUMAA

Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine suure kaubikuga. Tel 501 5312,
www.kutotootmine.ee.
Veo- ja kolimisteenused. Mööbli
transport ja utiliseerimine.
Tel 5620 0065,
www.kolimisteenused.ee.

Põllundus

SOODSAIMAD VEOTEENUSED

SAEMATERJAL

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

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

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

Kraanaga veok • kasti laius 2,5 m
kasti pikkus 7 m • kandevõime 12,5 t

PAREMAD HINNAD

Raamatupidamine firmadele,
MTÜ-dele ja KÜ-dele. Tel 5551 1130,
merlesar@gmail.com.
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PANDIMAJA
V.E.M.M.
T–R 9–13, 14–18, L 9–14, E,P suletud
Tartu, Kalevi 10-17, tel 734 0083.

Kiviprofiil
Valtsprofiil
Trapetsprofiil
Klassikprofii

Pottsepatööd ja materjal. Konsultatsioon. Remonttööd eelisjärjekorras. Ahjukestad.
Tel 503 2665.
Pottsepatööd. Tel 507 9037.
Printerikassettide kiire täitmine!
E–R 9–17, Raekoja 13, Tartu. Tel
744 1100, www.futari.ee.

KINDEL KATUS
OTSE TOOTJALT!

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

piirkonna

su

arvu ja
urima trüki

odavaima

KUS KUULUTADA?
Tartu Ekspress 1€

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

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

KINDEL KATUSEALUNE.
IGA ILMAGA!

www.olly.ee

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

ht

hinnaga le

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
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tartuekspress
reklaam

Kvaliteetsed rõduklaasid Teie koju!

Augusti lõpuni

%
0
-6

AKNAD
kuni

Nüüd ka Tartus, Raatuse 20, III k

• rõduklaasid
• klaaslahendused
• piirded
• voldikkardinad
rõduklaasidele

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

Järelmakusvõimalus kuni 6 kuuks
(intress 0%)

• terrassiklaasid
• varikatused
• liuguksed
• garderoobid

TULE TUTVU NÄIDISTEGA!

Palju eri mõõdus valmis aknaid laos!

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

Tel 736 6886, 5645 2502, 501 6158
Aleksandri 1-4, Tartu
Sõpruse pst 2, 3.korrus
50050 Tartu
Tel. 748 0202
ilu.kool@neti.ee

UUED ÕPPEGRUPID
ALATES SEPTEMBRIST 2013!
KUTSEÕPE:
KOSMEETIK - 1,5 aastat
JUUKSUR – 1,5 aastat
JUUKSURI INTENSIIVKURSUS (9 kuud)
KOSMEETIKU INTENSIIVKURSUS (9 kuud)

RAAMATUPIDAMINE
Raamatupidamtise algõpe (õhtune)
Raamatupidamise kursus (õhtune)
Uutest käsitlustest raamatupidamises
TURUNDUS
Turundusstrateegia intensiivkursus
MÜÜK
MÜÜGIJUHTIMISE KOOLITUS! Meisterlik müügitöö viib tehinguni
Väikeettevõtte müügiargumendid ja reklaamivõimalused
ETTEVÕTLUS
Ettevõtluskoolitus: Elukogemus on edu võti!
HARIDUSTÖÖTAJAD
Suhtlemisoskused lapsehoidjatele
Erivajadustega lapsed
Arenguvestlused
Lapsehoidjate kursus (koos juhendatud praktikaga)
TÖÖTERVISHOID, TÖÖOHUTUS
Töötervishoiu ja tööohutuse koolitus
ESMAABI
Esmaabi ABC. Mida teha, kui tuleb olla päästja rollis?
TOIDUHÜGIEEN
Toiduhügieeni koolitus (HACCP)
Toiduhügieeni koolitus hooldus ja haridusasutustele
SEKRETÄRID
Sekretär-juhiabi kursus
Haridusasutuste sekretäride täiendkoolitus
KINNISVARA
Kinnisvaramaakleri baaskursus koos üürikoolitusega
PROJEKTIDE KOOSTAMINE
Projektide koostamine, läbiviimine ja aruandlus

Täpsem info kodulehelt!

Kosmeetiku ja juuksuri õppesalongid E-R 9-18

OÜ Reiting PR on Eesti Töötukassa
koolituskaardi partner

www.ilukool.ee
(va rulood)
tellimusest
* tellides terve teenuste pakett

Diff

6-kambriline profiil
soojapidav
klaaspakett
metallist lukud

www.diff.ee
info@diff.ee

soojapidav
PVC plaat
PVC nurgad

HANSAKESKUS (2 kor.)

AINULT KLAAS

- kaasaegne süsteem
- ohutu klaas
- suurepärane väljanägemus
- lihtsus kasutamisel
- kaitse halva ilma eest
- väga hea valguse läbilaskmine
- grillnurkade
- verandade
- lodzade
- rõdude

KONSTRUKTSIOONID

Riia 4
E-R: 10:00 - 18:00
t. 67 65 199
m. 555 66 199

TARTU

PVC aknalaud

- lihtne kasutamisel
- mugav kasutusel
- kindel ning tugev
- kõige odavam

MAHT
60
120
34
MAHT
24
MAHT
24
12
MAHT
120
MAHT
12
18
4
240
MAHT
24
MAHT
8
MAHT
6

HIND*
365 €
722 €
465 €
HIND*
185 €
HIND*
175 €
96 €
HIND*
780 €
HIND*
78 €
126 €
28 €
1,188 €
HIND*
124 €
HIND*
59 €
HIND*
42 €

MAHT
169
16
MAHT
23
MAHT
48

HIND*
1003 €
120 €
HIND*
184 €
HIND*
380 €

ALGAB
18.09
24.10
ALGAB
04.10
ALGAB
24.10
13.11
ALGAB
01.10
ALGAB
23.09
02.10
15.10
18.11
ALGAB
03.09
ALGAB
15.11
ALGAB
20.09
17.10
ALGAB
16.10
12.12
ALGAB
10.09
ALGAB
01.10

TARTU ESINDUS

· Täiskasvanute tööalane koolitus
Kastani 39-12, Tartu
· Raamatupidamisteenus
telefon 733 3690, 5332 6481
· Raamatupidamise sisekontroll
· Projektide, toetuste ja äriplaanide
koostamine
· Finantskonsultatsioon ettevõtetele

LISAKS ERINEVAD KURSUSED JA KOOLITUSED.

RULOOD

Kuni 4. septembrini registeerujatele kehtib 15% soodsam hind.

TEGEVUSALAD

Kõigil kutseõppes õppijatel võimalus taotleda riiklikku õppelaenu!

VARIKATUSED

REITING KOOLITUSKALENDER SÜGIS 2013, TARTU

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

Dokumentide vastuvõtt on alanud!

selle reklaami esitajale

Neljapäev, 29. august 2013

- otstarbekas
- ilus väljanägemine
- soe
- vastupidav

LÜKANDAKEN

Selle reklaami esitajale:

kampaania kehtib kuni 30.09.2013a

