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Tulevikusööklas
saab kõhutäidet
mälupulgalt

Tervise arengu instituudi korraldatud
õpilaste omaloomingukonkursile
„Koolisöökla aastal 2050“ laekus sel
aastal kokku 232 tööd. Võidutööd olid
Palupera põhikooli ning Tartu vene
lütseumi õpilastelt, parima video
auhind läks Tallinna 21. kooli.
Konkursi projektijuht Reelika Viitamees lausus, et konkursile oodati
1.–12. klassi õpilaste pilte ja videoid
sellest, milline võiks tuleviku koolisöökla välja näha ja milliseid roogi
kokad pakkuma hakkavad. „Töödes
oli valdavaks tõdemus, et tulevikus
on inimestel veelgi vähem aega ning
seetõttu valmistavad ja pakuvad sööki
kas robotid või on kõik täisautomaatne,“ lausus Viitamees.
Ta lisas, et tuleviku toiduvalikutes
oli näha palju noorte tänaseidki lemmikuid. „Hamburgereid ja Coca-Colat
pakutakse ka aastal 2050 või siis saab
nende asemel oma kõhtu täita mälupulga, plaastrite ja toitainetega kapslite abil või hoopis muusikaga, nagu ka
võitnud videos näha.“
Žürii valis välja parimad tööd nii algkui põhikooli vanuserühmas ning parima video. Võitnud õpilastele on auhindadeks MP3-mängijad ja raamatupoe
kinkekaardid. Parima video esitanud
grupile on auhinnaks LCD-teler, mis
jääb klassi või kooli käsutusse.
Algklasside vanusrühmas sai esikoha Artur Ljutov Tartu vene lütseumi IVb klassist, teise koha Tiiu-Triin
Tamm Palupera põhikoolist.
Põhikoolide arvestuses oli esimene
Tanel Riivik Palupera põhikooli IX klassist ning teine Katariina Kurina Tartu
kesklinna kooli VIIb-st.
Seitsmendat korda läbi viidud konkursi eesmärgiks on juhtida tähelepanu tervislikule koolitoidule ning koolikokkadele ja tunnustada nende tööd.
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ÜHE MAASLAMAJA KALLAL
Süütu vallatlemine ööklubi suitsuruumis ajas kambal vene noormeestel
hinge sedavõrd täis, et
otsustati eesti soost kaaspidulised kaks korda järjest vaeseomaks peksta.

Hingedeööl, 2. novembril
tähistas tantsulembene rahvas
Club Tallinnas eriüritust „Inzane 99“, mille deviis lubas lakkamatult voolavaid kraane ning
võimalust igaühel hüüda: „Järgmine joogiring on minu kulul“.
Peo arenedes paistis aga põhimõtteks kujunevat pigem „Uus
peksuring on sinu kulul“ – kohale saabunud politsei ja kiirabi
leidsid klubi eest ametlike teadaannete kohaselt paarkümmend
kaklevat noorukit.
Aga mis mehepojad sedavõrd
kaugele viis, et otse ühe ülikoolilinna peatänava ääres häbenemata rusikad käiku lasti? Tartu
Ekspress leidis üles mehe, kelle
õnnetust katsest nalja teha kogu
sündmustelõng lahti hargnes.
Tema sõnul jooksis võitlustanner selgelt rahvuseid pidi ning
nagu ikka, käis venelaste ühtne
õlg-õla tunne eestlaste omast
üle.

Eelmäng jäi vahele
„Lõõgastusin suitsuruumi
diivanil, kui minu pihta ootamatult lendas kokku kägardatud suitsupakk,“ mee-

nutas juba teist nädalat siniste
silmaalustega jumestatud noorhärra. Viskajaks osutus vastasistuv veetlev neiu, mis sundis küll
rünnaku üle pisut üllatunud,

Samal ajal, kui rahumeelsed pidulised Club Tallinna tantsupõrandal õhtut nautisid, läksid kaaskülastajad
suitsuruumis karvupidi kokku. 
Janar Rebane

ent siiski asja veel pooleldi huumoriga võtva noormehe pakendi
tuldud suunas tagasi lennutama.
Pakk tabas algset omanikku
ning seepeale võttis vaatemäng
mõne sekundi jooksul justkui
eriüksuste drillis vägivaldse
pöörde. „Ma ei jõudnud midagi mõeldagi, kui viis-kuus
venelast mulle peale hüppas,“ lausus mees. „Asjale
ei eelnenud mingit tülinorimist või muud tavapärast
„eelmängu“, lihtsalt söösteti
peale ja hakati rusikatega klohmima.“
Sama kiiresti, kui peks algas,
sai see ka lõpu: jaole jõudnud
turvameeskond viskas venelased
ööklubist välja. Vaid üks venela-
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Tule uudistama!

ne jäi mingil põhjusel raskejõustikuga tegelevale ohvrile randmeid pidi pihku ja lubas pääsemiseks, et nüüd talle hoopide
jagamisest aitab. Kui kõneleja
pääses muhkudega, siis sugulast
päästma läinud onupoja verine
nägu viitas asjaolule, et hambad
löödi logisema.
Kui pealtnägijad kinnitasid
vahetult pärast pidu ajakirjandusele, et klubis tundus kõik
rahulik olevat, siis formaalselt
nad ei valetanudki. Eestlased
pääsesid vahejuhtumiteta tõesti välisukseni, ent kõrvalasuva
kiirtoiduputka YamYam juures
ootas neid juba märksa arvukamaks kasvanud slaavi seltskond, kellele suitsunurga õppe-
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tunnist ei piisanud ja kes ootasid teist raundi.

Kuuekordne ülekaal
„Mehed lähenesid mulle
ähvardaval moel ja et suuremat
konflikti vältida, pakkusin kõige
agaramale neist, väidetavalt asja
algatanud neiu saatjale, võitlust
aumeeste kombel üks ühe vastu. Inglise keeles, sest riigikeelt
ei rääkinud minuga keegi,“ selgitas teisele „kambakale“ vastu läinud noormees, et püüdis viimase hetkeni uut füüsilist kontakti vältida. „Kui vastane hakkas
käiseid üles käärima, siis mina
proovisin sõnadega hakkama
saada. Jõudsime seisukohale, et
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tegemist on suure arusaamatusega ja peaksime mõlemad juhtunu unustama. Surusime kätt
ja suundusime kumbki omade
juurde tagasi.“
Ent verevalamise ärahoidmiseks sõlmitud kokkulepe ei pidanud. „Sõprade seltsis hakkas
venelane mulle provotseerivalt
peaga vastu rinda taguma. Tõukasin ta eemale ja seepeale kargas
mulle ja sugulasele kallale juba
10–12 vastast,“ rääkis noormees.
Pikali maas ja hea viskekäega neiu kavaler peal rusikatega
tagumas, saateks ringi koondunud teiste venelaste jalalöögid,
pidas eestlane enda sõnul vapralt slaavi ülemvõimule vastu ja
suutis siiski mõned hoobid tõrjuda. Palju oli abi ka karatekast
sugulasest, kes teda jopest haaranud ründaja pöördelt pikali lõi.
Ent ülejäänud eestlased vaatasid
märulit huviga pealt – pidi ju üks
ühele võideldama!
Alles siis, kui vene kamp kodu
poole liikuvaid eestlasi kolmandat
korda ründas, jõudis pärale politsei, kes agressorid teolt tabades
aktiivsemad venelased bussi toimetas. „Kakluses osalejate hulk oli
siiski väiksem, kui esialgu politseile tehtud väljakutses teatati: seitse-kaheksa meesterahvast,“ selgitas riigiprokuratuuri pressinõunik
Carol Merzin. Kriminaalmenetlust alustati karistusseadustiku
paragrahvi järgi, mis käsitleb avaliku korra rasket rikkumist vägivallaga, kuid kahtlustust pole veel
kellelegi esitatud.
Siniste silmade ja valutava õlaga, kuid tõsisemate vigastusteta
pääsenud noormees kättemaksu
ei hau. „Eesti rahvas, kaasa arvatud mina ise, võiks vähem ööklubides jõlkuda, leida oma tõelised
eesmärgid ja keskenduda neile,“
kõlab juhtunust spordisaalis rassimiseks motivatsiooni juurde saanud noormehe resümee.
Kaur Paves
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Arsti
kaitseks
Kirjutan lugeja Nadežda
kirja ,,Kas vene patsient ei
väärigi arstiabi?“ pärast,
mis ilmus Tartu Ekspressis
7. novembril.
Paraku selgus vahetult
enne vastuvõttu Tartu ülikooli kliinikumis kardioloog
Silvia Noodla juures, et suure ähmi käigus on kuhugi
kadunud minu meditsiiniline ambulatoorne kaart.
Tõesti ei tea, kuhu tähtis
paber saada võis, ohtrate
terviseprobleemide tõttu
on mul kõiksugu dokumente lademetes – terve Annelinna korteri olen neid täis
tassinud.
Doktor Noodla keeldus
mind ilma kaardita kategooriliselt vastu võtmast. Ei
olnud abi ka minu palvetest,
et olen väga haige inimene
ja ei pruugi kordusvastuvõtuni elada.
Kuna ma vaatamata arsti korraldusele ruumist ei
lahkunud, muutus ta lausa
jõhkraks. „Mine siit koju!“
karjus Noodla mu peale
mitu korda.
Tahaksin hoopis üle anda
tänuavalduse doktor Noodlale. Olen 68-aastane ja
tema patsientide nimekirjas
olnud ligi kümme aastat.
Põen südamepuudulikkust,
samuti on mul südame rütmihäired. Igal aastal kustub
Noodla mind oma vastuvõtule, et kontrollida ravi sobivust ja tervislikku seisundit.
Kohtumised on alati tekitanud minus usalusväärsust ja
kindlustunnet.
Tänu doktor Noodla
oskuslikule ravile tunnen
end hästi ja saan iseendaga
hakkama. Arvan, et Noodla on aidanud paljusid oma
ravialuseid ja andnud neile
tublisti eluaastaid juurde.
Suur aitäh ja meeldivamaid patsiente!
Madis Haran

tartuekspress
lausega

Poksivõte tõi aumärgi
Justiitsministrilt varga
tabamise eest kodanikujulguse aumärgi pälvinud
tartlane Boriss Blinov
manitseb võimalikke jäljendajaid enne tegutsemist
oma oskusi kriitilise pilguga
üle vaatama.

Mullu oktoobris külastas
26-aastane Blinov Annelinnas elavaid vanemaid, kui märkas akna
taga kahtlast tegevust. „Kaks tegelast ronisid kõrvaltrepikojas elavate naabrite rõdule,“ meenutas Blinov. „Kui nad lisaks kummikindad
kätte tõmbasid, mõistsin, et asi ei
saa õige olla.“
Esialgu plaanis noormees tõenäolistele kurikaeladele otseteed
järele minna, ent jõudis siis järeldusele, et see poleks kuigi mõistlik. Käiku läks kavalam plaan.
„Lasin emal naabrite uksekella
helistada, eeldades, et vargad seepeale ehmatavad ja tuldud teed
põgeneda üritavad,“ rääkis ta.

Mõttetu vastupanu
Täpselt nii juhtuski, rõdu all aga
ootas pikanäpumehi ebameeldiva
üllatusena juba aastaid Tai poksiga tegelenud Blinov. Võimalusi
realistlikult hinnates võttis ta ette
kahest vastasest suurema ja aeglasema ning lasi teisel minna.
Erilisi võtteid mehe sõnutsi vaja
ei läinud, sest reaalsustaju oli oma
koha peal ka hiljem alaealiseks
osutunud pätil. „Tegin põlvega
kerge liigutuse ja seadsin küünarvarre kõri peale, et ta mind rünnata ei saaks ega minema pääseks,“
lausus Blinov. „Tegin selgeks, et
ära joosta pole mõtet – ma olen
nagunii kiirem.“

Septikud ja reoveemahutid
Tuletõrjemahutid
Veemahutid
Muda- ja õlipüüdurid
Transport ja paigaldamine üle Eesti
Tooted valmistatakse kerimismeetodil,
omavad sertifikaati ja garantiid

Tel 5373 8556 • www.redsom.ee • tellimus@redsom.ee
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Jõhvikaekstrakt +
piimhappebakterid
Tugevaima koostisega
jõhvikapreparaat Karpalact
sisaldab lisaks ka elusaid
ja happekindlaid
probiootilisi baktereid.
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Kostüümis jooksurajale

23. novembril kell 12 toimub Tartu jooksusarja viimane etapp –
5-kilomeetrine novembrijooks.
Lisaks on kavas novembrikõnd,
SEBE kostüümijooks ja 100+ kg
jooks. Stardi- ja finišipaik asub
Kalevi veemotoklubi territooriumil Kvissentali 5.

mahetoidu teemal arutleda professor Anne Luigega.

30 000

eurot sai Tähe noorteklubi ja
Tartu linna mobiilse noorsootöö
projekt Kodanikuühiskonna Sihtkapitali Šveitsi Vabaühenduste
Fondist. Nii hakkavad noorsootöötajad juba detsembris meie
järelkasvu põhilistes kohtumispaikades ringi liikuma.

Tänu Boriss Blinovile jäi varaste rõõm Kalda teelt pihta pandud ehtesaagist üürikeseks. 
Kaur Paves

taste kuritegude episoodi ning
selle raames karistas Tartu maakohus aprilli lõpus kokku üheksat
isikut erineva pikkusega vangistustega,“ sõnas riigiprokuratuuri
pressinõunik Carol Merzin.
Kriminaalmenetlust juhtinud
prokuröri Margit Pärna sõnul
oli Blinovi tegutsemine varguse
takistamisel ja kurjategija tabamisel silmapaistvalt julge. „Kinni peetud alaealine sissemurdja
andis uurijatele ütlusi, millest oli
oluline abi mitmete varavastaste
kuritegude avastamisel,“ lausus ta.

Ohutus ennekõike

le kuldehted napilt sissetungijate
käest päästeti.
„Hädasolijale appiminemine ei
ole just väga igapäevane ja seetõttu väärivad need julged mehed erilist tunnustust,“ tõdes ka minister. „Nad ei ole kauged kangelased,
vaid inimesed meie keskelt, kes on
oma käitumisega eeskujuks.“
Ometi rõhutas Blinov, et vaatamata sportlikule ettevalmistusele võinuks julgustükk talle endalegi kalliks maksma minna. „Olin
endas küll suhteliselt kindel, sellises olukorras mõtlemiseks eriti aega ei jäägi. Tegutsed nii, nagu
oskad,“ märkis ta. „Aga ega ma ei
saanud teada, et meestel pole kaasas nuge või tulirelvi. Või oleks teine varas otsustanud põgenemise
asemel mind sõbraga ühiselt rünnata.“
Seepärast ei kipu Blinov ise oma
sooritust poodiumile või eeskujuks seadma – kõigil ei pruugi füüsiline sekkumine nii õnnelikult
lõppeda. „Alati mõelge enne, kui
tegutsema asute,“ kõlab tema soovitus potentsiaalsetele julgetele
kodanikele.
Kaur Paves

Sõbraks villakhiirtega
Linnaraamatukogu lasteosakonnas tutvustab Katariina Kisand
lemmikloomaringis villakhiiri ehk
tšintšiljasid Jumi ja Totorot.

Pöial-Liisi pubis

Aasta võõrkeeletegu

Varas politseile üle antud, jõudis vahejuhtum peakangelasel
kuni eelmise nädalaSellises olukorras mõtle- ni sootuks meelest minSiis sai sisekaitseakamiseks eriti aega ei jäägi. na.
deemia finantskolledžis
Tegutsed nii, nagu oskad õppiv Blinov kutse pealinna, kus justiitsminister
Hanno Pevkur talle ja kuuele teiViie minutiga kohale saabunud
sele kuriteole vahele läinud mehepolitsei tabas peagi ka teise varga
le tänutäheks aumärgi ja käekelning tänaseks on kurjategijad oma
la üle andis. Blinovi kandidatuuri
karistused saanud. „Mahukas krioli üles seadnud sama naaber, kelminaalasi hõlmas ligi 70 varavas-

Müüme ja paigaldame klaasplasttooteid
•
•
•
•
•
•

UUDISED

Tartu Raatuse kool pälvis saksa
keele õppe läbiviimise ja saksa
keele populariseerimise eest linna lasteaedades õppivate laste ja
nende vanemate hulgas Euroopa Komisjoni ning haridus- ja
teadusministeeriumi tunnustuse „Aasta võõrkeelealane tegu
2013“.

Heategevuskontsert
Alenderile
22. novembril kell 19 algab Peetri kirikus heategevuskontsert
„Pühendatud Urmas Alenderile“.
Maestro 60. sünniaastapäeval
astuvad üles Siiri Sisask, Sandra
Nurmsalu, Margus Vaher, Taavi Peterson, Tajo Kadajas, Laura
Danilas, Ülenurme muusikakooli laulustuudio koor jt. Kontserti
juhib Veikko Täär.

Mahetoidu hommik
Laupäeva hommikul kell 11 on
mahetoidu austajad oodatud Tartu loodusmajja, kus pisipere saab
tutvuda küüliku eluga ja valmistada oma kätega tervisliku toidu
taldriku, vanematel on võimalus

Pühapäeval kell 12 etendub pubis
„6teist kannu“ Tartu Teatri lastelavastus „Pöial-Liisi“. Tess Pauskari
tõlgenduses õpib H. Cr. Anderseni muinasjutupiiga seikluste abil
eluraskustega toime tulema. Liisi
seikleb pubis ka jaanuari pühapäeviti.

Avamise puhul
liiklus kinni
Idaringtee esimese ehitusala
piduliku avamise tõttu suletakse
reedel kell 11–13 Võru tänava viadukti kesklinnasuunaline teepool.
Ümbersõidud Võru tänavale (ka
linnaliinibussidel) toimuvad Ringtee-Jalaka ristmiku kaudu.

Vapper mööduja
Teisipäeval lahkus 22-aastane
Heiki Jaama tänaval asuvast
tanklast kanistrisse tangitud
kütuse eest maksmata. Bensiinijaama töötaja palus varga kinnipidamiseks juhuslikult mööda
kõndinud 60-aastase mehe abi,
kellega üheskoos suudetigi kurikael rüseluses võita ja politseile
üle anda.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

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

• rõduklaasid
• klaaslahendused
• piirded
• voldikkardinad
rõduklaasidele

• terrassiklaasid
• varikatused
• liuguksed
• garderoobid

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

RANNAHOOAEG KESTAB: Kümned taliujujad tõestasid nädalavahetusel, et väike suplus augustis sooleenterokokkide vohamise
tõttu kõlbmatuks kuulutatud Anne kanalis konti ei murra. 

Reio Laurits

Kai Ilusalong

PEREJUUKSUR
KÜÜNETEHNIK
KOSMEETIK
PÜSIMEIK

+372 555 72 780
Jõe 13, Tartu

WWW.KAIILUSALONG.EE

Selle kupongiga
juukselõikus
pesu ja massaaziga
MEESTELE 7€
NAISTELE 10€
Kehtib novembri lõpuni 2013.

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
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Palametsa
pajatused

Veritasu mandariinide all
Ootamatult Eesti filmi võidukäiguks kujunenud 2013.
aasta jätkab samal lainel,
sest vennasrahvale on appi
tulnud grusiinid.

Pika, pea põlvini ulatuva habemega Baskini anekdoot vastab
küsimusele „Kas ka teie arust näidatakse kinos viimasel ajal liiga
palju seksi ja vägivalda?“, et kõneleja käib filmi, mitte aga teisi saalis
istujaid vaatamas.

Keelemees
sõnarapiiriga

Kohtunik Ulfsak

Juttu tuleb tuntud lingvistist Henn Saarist (1924–1999), kellega
sain tuttavaks, õppides samaaegselt sõjajärgses Tartu ülikoolis. Ta
oli erakordse keelevaistu ja vaheda ütlemisega eesti filoloogia osakonna tudeng. Oskus kasutada sõnarapiiri sai laialt tuntuks pärast
seda, kui Saari alustas 1969. a Eesti Raadios oma „Keeleminutite“
sarja, mis kestis tema surmani, seega 30 aastat. Ja mida on üllitatud trükituna kahel korral – 1976 ja 2004 – „Keelehäälingu“ nime
all. Sealt olen noppinud ka järgmisi näiteid ja fragmente Henn Saari ütlustest.
1990. aastate keskel tõdes Saari, et keel on üldiselt vägagi muutumatu, väga aeglaselt teisenev süsteem. Kuid muutumine on paratamatu selleks, et keel säiliks ja säiliks endana. Et ühendaks mitte
ainult praegu rahvast, vaid ka inimpõlvi läbi aegade. Selleks peab
keel jääma, ja et jääda, peab ta siiski muutuma. Ja selle eesti keele
muutumise õigsuse ümber on literaadid ning lingvistid sajandeid
murdnud piike ning sähvinud sõnarapiiriga.
Juba 18. sajandi lõpul kurtis saksa juurtega eesti kirjamees, keeleõpetaja ning tõlkija F. G. Arvelius, et eestlased olla oma keele õige
kõnelemise poolest üks „lõualaisk rahvas“. Millist keelendit kasutab
Saarigi, tuues näiteid selle kohta, kuidas tänapäeval „ühe loomuliku
lõuaaparaadiga eestlane“ ennast väljendab.
Ta kirjutas „niipalju, kui silm trükist ja kõrv kõnest tabanud on, ei
ole mõnelgi meie noorel kirjamehel veel varsaaruajad selja taga. Siit
siis see leiersõnade rohkus, igasugused sõnasirgeldused, slängikõlksud ja keelelised lohalaskmised. Tuhmil poolel töllerdavad mõnedki ebanimed ja seda eriti magedal moel. Ning mõned lohakad keelendid ei tundu isegi kõnekeeles neutraalsetena: neil on ikka ja alati
mingi lotakas soni peas ja hambad töllakil“.
Omaette probleeme nägi Saari ka võõrkeelsete kohanimede kriksakullide kasutamisel eestikeelses tekstis, samal ajal kui
meil oli juba ammu oma traditsiooniline kirjapilt välja kujunenud. Ei maksa ronida iga detailiga keelelise kirburautamise sepikotta, nii nagu me hoidume ka otsetõlke kasutamisest. Sest kui
tahaks mängida kohanimedega koomilist keelemängu, siis võiks
ju Arhangelskit nimetada eestipäraselt Peaingliskaks ja Washingtoni Pesulaks, sest washing on ju inglise keeles pesu või pesemine.
Aga siis võib tulla lätlane ja öelda, et Otepää õige nimi olla hoopis Lāčgalva.
Sel mitte just ammusel ajal, kui nõukogude suurriiki valitses kivinenud gerontokraatia (raugavõim), tuli välispassi eestlaste ees- ja
perekonnanimed üles tähendada venekeelse transliteratsiooni alusel prantsuse keeles. Nii et Heinost sai kirjapildis Kheino ja Jõeäärest
eestlasele lausa ebardlik Ууеуауар. Nii pandigi kirja ja midagi ei juhtunud, ükski issand ei müristanud.
Ei jäänud Henn Saaril kahe silma vahele ka populaarsed ansamblid ning nende laulude keel. Ta kirjutas „oleme juba harjunud, et
nüüdiseestis laulavad pikerkullid ja kikerpullid. Aga kas mäletate
ABBA-t, üht kolmekroonimaa seltskonda, kes viimati veel laulda
oskas, aga oli kohustatud seda tegema ainult inglise keeles. Hakkab
meilgi kujunema oma american estonia, lohakas ja paljude ingliskeelsete sõnadega pikitud keel“. Seda tunnetas Saari juba enam kui 15
aastat tagasi. Tunnetas ja hoiatas ühtaegu.

Valmistusin ka ise, end „Mandariinide“ ette arvustavalt istuma seades olukorras, kus linateose kohta mitte midagi öelda
ei oska, hoopis publiku kallal irisema hakkamiseks. Teate ju küll
seda tunnet, et oled poolteist tundi elust mingi totaalse kohaliku
käkerdise peale raisanud, kuid
väga kritiseerida ikkagi ei julge, sest eelarve oli piiratud, pink
lühike ja oma poisid tegutsemas.
Ehk siis on paslik mängu tuua
teine kulunud võrdlus Eesti filmi ja iseenda väljaheite vahel: sitt
küll, aga ikka vaatad.
Ja midagi, millest kinni hakata,
pakub saalis istuv rahvas alati: alates telefoniga lobisemisest ja lõpetades homeeriliste naerupahvakutega suvalistes kohtades. Mõnele kriitikule ei sobi koguni pinginaabri hääletoon.
Ent Zaza Urushadze kirjutatud
ja lavastatud Eesti-Gruusia linateos sellisteks kõrvalmõteteks
aega ei jäta. Maaliliste mägivaadete taustal rullub publiku silme
ees lahti püssirohust tiine 1992.
aasta ja lagunenud Nõukogude
Liidust võrsunud Gruusia-Ab
haasia konflikt.
Sõjakoledusi trotsides püüavad eestlased Ivo (Lembit Ulfsak)
ja Margus (Elmo Nüganen) rahvusele ehtomaselt mandariiniäri
püsti hoida, ent sealjuures surub
grusiinide ja apsuate vaenukirves neile peale ka vahekohtuniku rolli.
Kui Maarjamaa pojad pärast
sisuliselt koduõues aset leidnud
Aspecta Pro OÜ
OPTIKA

Ajalugu sunnib Abhaasia eestlase Ivo (Lembit Ulfsak) mandariinide asemel laipu korjama.

Allfilm

kokkupõrget toimetavad Ivo taresse nii rindu tulistatud vaba Abhaasia eest võitleva palgasõdur Ahmedi (Giorgi Nakashidze) kui hinge
vaakuva, šrapnellikillu pähe saanud grusiin Nika (Mikhail Meskhi), on filmiloogika seisukohast
üsna prognoositav, mis kahe vihamehe vahel edasi sündima hakkab. Esialgu igal võimalusel teineteise kõri kallale kippuvad sõdalased avavad järk-järgult oma inimlikku poolt, jõudes ootuspärase
järelduseni, et tegelik mäng, mille
nimel verd valatakse, käib kõrgelt
üle mõlema pea.

Ususõja hingus
Ent klišeedesse kaldumist aitab
ilusti vältida eestlastele omistatud harjumuspäratu positsioon
– sedapuhku ei pea nemad taluma suurvõimude ebaõiglust ja
oma huvide jalge alla tallamist,
vaid peavad ise korda majas hoidma ja üldinimlike väärtuste eest
seisma. Nii saab end hetkeks lausa suurrahva kingadesse seada:
kaugel terendav vastiseseisvunud
Eesti Vabariik paistab laibakuhja
taustal rahu ja heaolu paradiisina.

KAMPAANIAPAKKUMINE!
AINULT 1 NÄDAL!!!

MARKO MATVERE
ja Väikeste Lõõtspillide Ühing

ANNE VESKI

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

*Progressivsed klaasid al. 79.-/paar
*Kontor klaasid al. 69.-/paar
*Bifokal klaasid al. 59.-/paar
*Monofokaal klaasid al. 26.-/paar

Kohvikus Shakespeare

OLAV EHALA ja Lauri Liiv
Stephen Budd
Läbi Linna
Balli juhivad Maria Kallaste
ja Priit Strandberg

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.

Info ja registreerimine
tel.53 84 55 24

Aаõpuba
Vanemuislastelt
Draamatrupi TASKUMUUSIKAL
"Me teeme seda raha pärast"

Kuulsad JOOGILAULUD solistide,
ooperikoori ja sümfooniaorkestri esituses
Dirigent PAUL MÄGI

BALLETITRUPI SHOW’d
„Kaunitar ja Koletis“ ja
„Moonlight Express“

29. novembril esietendub Tartu
Uues Teatris Ivar Põllu lavastus
„Äralennuväli“. Selle tarbeks
vajab teater abi inimestelt, kes
on valmis oma hääle ja näoga
panustama lavastuse sündi.
Tartu Uus Teater vajab lavastuse jaoks inimeste endi üles
võetud videoid, milles nad
laulavad traditsionaali „Kas
tunned maad“ (tuntud ka kui
„Kodumaa“).
Tartu Uue Teatri kodulehelt
leiab nii loo teksti kui noodid.
Valida saab sobiliku häälerühma. Kõrvaklappidega heliriba
kuulates palutakse salvestada
endast video kaasa laulmas.
Seda võib teha kodus või mistahes teises meeldivas ümbruses. Kellel kodus salvestamise
võimalust pole, aga sooviks
ikka kaasa lüüa, palutakse teatrile teada anda ning neile leitakse võimalus.
Videoid ootab teater
24. novembrini. Kõigi salvestiste saatjate nimed trükitakse
lavastuse kavalehele ja mainitakse koduleheküljel. Salvestiste saatjate vahel loositakse
välja 15 priipiletit „Äralennuvälja“ vabalt valitud etendusele, ülejäänutele on garanteeritud sõbrapilet.
Ivar Põllu
uuslavastus
„Äralennuväli“ on uurimus
Eestist
lahkuvatest
inimestest. Ja
mahajääjatest.
Ja allesjäävast.
See on uurimus rahulolematusest ,
lahkumi sest,
mahajäämisest
ja
ärakadumisest. See on lugu
Eestist, mis on teel VälisEestiks. See on lugu eestlastest, kellest on saamas liivlased. See on lugu kohalolust,
millest on saamas äraolu.
Näidendi autor on Mart Aas,
kunstnik Kristiina Põllu, videokunstnik Henry Griin, valguskunstnik Rene Liivamägi,
muusikaline kujundaja ArdoRan Varres. Mängivad ArdoRan Varres, Helgur Rosenthal,
Katrin Pärn, Kristel Leesmend
ja Evald Aavik.

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

Vaksali 17a Tartu

teatri- ja
kontserdimajas

Tantsuks
Vanemuise SÜMFOONIAORKESTER
Dirigent Tarmo Leinatamm

Asjaosalistele jääb peaaegu lõpuni
mõistmatuks, miks Ivo ja Margus
kodumaale veriseid mandariine
eelistavad.
Päris ühe lauaga grusiinist
režissöör mõlemale leerile siiski ei
lajata. Kas on põhjuseks alateadlik rahvuslik uhkus või mitte, kuid
sõjakoledustes kalestunud apsua
habemike vastu on pandud võitlema sisuliselt koolipingist tulnud noormehed. Päris poisikesed, nagu Ivo ja Margus grusiinide
ühishaua kohal tõdevad.
Abhaasia eest kamraadi elu
ohverdanud Ahmed aga polegi
kohalik, vaid palgaline kõrilõikaja Tšetšeeniast. See ei vähenda küll tema religioosset pühendumust, ent jätab kerge moraalse ülekaalu ikkagi Gruusia unitaaridele.
Kuigi laupkokkupõrge grusiinide ja apsuade vahel jääb ära, püsib
muheda võllahuumoriga vürtsitatud pinge pidevalt üleval. Just siis,
kui tundub, et eestlaste vahendatud sõprus püsib, kärgatab järgmine pauk, otseses või kaudses mõttes. Nii et kõrvalistuja kohatu naerulagin ununeb hetkega.
Kaur Paves

Kingi oma hääl
ja nägu teatrile

ia
aastoran
res

Ülikooli 2, III korrus,
PILETID
SEB pangahoones.
Sissepääs ka
Vanemuise
NOVEMBRIS
E - L 11-22, P 12-21 pargi poolt.
SOODSAMAD!
hiina, nepaali ja tai toidud

kl 11–15 päevapraad 3 €, päevasupp 1,9 € • õpilastele, tudengitele -10%
peolaua või söögi kaasa tellimine -10%
Teatrisaalis
Küsi
pakkumist
tel
747
7093, 5691 4817. http://vagamama.weebly.com
STEPHEN HANSENI
öökontsert

Neljapäev, 21. november 2013
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Meenutuseks sõbrale, sugulasele, külalisele

FOTOALBUM TARTUST

Tutvu ja osta:

Ruuni Pitsast (Rüütli 2), TÜ raamatupoest (Raekoja plats 11)
või küsi infot tel 5331 2535.

Mõista, mõista, mis see on.
Vältida võimatu, endale hoida mõttetu,
on väärtuslik, aga sina maksad, et sellest lahti saada
(www.bioneer.ee)?
19.–24. novembrini tähistatakse üleeuroopalist jäätmetekke vähendamise nädalat, mille eesmärgiks on
juhtida inimeste tähelepanu jäätmehierarhia rakendamisele meie igapäevaelus. Jäätmeteket tuleb vältida
või kui see osutub võimatuks, siis taaskasutada nii suures osas kui võimalik.
Kodus tekkinud jäätmete taaskasutusse suunamiseks tuleb need liigiti koguda. Prügi hulka ei peaks
sattuma paberi- ja papijäätmed, pakendid, aiajäätmed, ohtlikud jäätmed, ehitus- ja elektroonikajäätmed,
samuti suurjäätmed (vana mööbel), lehtklaas ja vanad rehvid.
Kõigi nende jäätmete üleandmiseks on Tartus olemas võimalused – Turu ja Jaama tänavas töötavad
jäätmejaamad, loodud on üle viiekümne pakendikogumispunkti (otsi enda kodule lähimat
www.tartu.ee/kaart/) ja ohtlike jäätmete kogumisvõrgustik.
Tartlased on hästi omaks võtnud linna jäätmejaamad, üha harvemini näeb linnapildis nädalateks
konteinerite kõrvale unustatud diivaneid ja WC-potte. 2013. aastal on jäätmejaamasid külastanud u
14 000 elanikku, kogutud on enam kui 9000 tonni liigiti kogutud jäätmeid, millest ohtlikke jäätmeid oli
88 tonni.
Jäätmete liigiti kogumine saab tulevikus hoogu veelgi juurde. Aastaks 2020 tuleks Eestis ringlusse
suunata 50% olmejäätmetest. Nende eesmärkideni jõudmiseks on vaja kõigi osapoolte ühiseid pingutusi ja
head tahet. Tartuski on liigiti kogumise osas tulemas muudatusi. Nii peaks uute korraldatud
veokonkursside järgselt vanapaberi jaoks olema eraldi konteiner nendel majadel, kus on 5 või enam
korterit
（seni nõutud alates 10 korteriga majadelt). Uus on ka peatselt jõustuv biojäätmete konteineri paigaldamise
nõue nende majade juurde, kus on vähemalt 10 korterit. Biojäätmete konteinerisse tuleb panna nii
haljastus- kui ka köögijäätmed. Liigiti kogutud biojäätmed kompostitakse ning suunatakse kompostiga
tagasi aineringetesse. Nii lihtne see ongi – iga inimese valikud kas säästavad või kahjustavad keskkonda.
Enne, kui mõni asi lõplikult olmejäätmete konteinerisse saata, tuleks mõelda, kas seda kõlbaks viia mõnda
„anna asjale uus elu“ keskusesse – Tartus on selliseid keskusi kolm – Tartu Majaomanike Ühingu
Korduvkasutuskeskus, MTÜ Tartu Taaskasutuskeskus ja Uuskasutuskeskus.
Oled oma vanast käekotist või kohviserviisist, millest on järel vaid kolm tassi, tüdinenud? Kuluta veidi
aega, otsi Google’ist märksõna reuse või taaskasutus abil sütitavaid ideid, kuidas vanad kasutusest välja
jäänud asjad uuele, lummavale ja pilkupüüdvale elule aidata.
Tartu linnavalitsus kutsub korteriühistute esindajaid ja kõiki teisi huvilisi 21. novembril 2013 algusega
kl 16 jäätmeteemalisele infotunnile. Infotunnis kõneleb professor Mait Kriipsalu jäätmekäitlusest meil ja
mujal maailmas ning anname ülevaate jäätmete taaskasutusse suunamise võimalustest Tartu linnas.
Infotund toimub Tartu linnavalitsuse haridusosakonna suures saalis aadressil Raekoja plats 12, üritust
toetab SA KIK. Palume infotunnile registreerida aadressil kaire.kalk@raad.tartu.ee või telefonil 736 1328.
Kaire Kalk
Tartu linnavalitsuse
keskkonnateenistuse spetsialist

..

ANU FOTO

ASSORTII
TARTU, Küüni 7
E-R 10.oo- 20.oo
L 10.oo-18.oo
P 10.oo-16.oo
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Karlova-Ropka
raamatukogu

Kino

kuni 1.12 fotonäitus Värviline
Valgevene

Cinamon

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!

kuni 5.12 Angela Reidla maalinäitus 22 rohelist pilti

22.–24.11 kell 10.30, 12,
13.30, 16.30, 18, 19.30, 21.15,
22.30; 25.11 kell 12, 13, 15.10,
18, 21; 26.11 kell 12, 13, 18,
21; 27.–28.11 kell 12, 13, 18,
21.15 Näljamängud: Lahvatab leek
27.11 kell 15 Kirjandus kinos:
Vihurimäe
22.–24.11 kell 15.15, 17.15,
22.15; 25.–28.11 kell 17.15,
19.45, 22.15 Advokaat
22.11 kell 11.30, 13.45, 18.10;
23.–24.11 kell 11.30, 13.45,
15.45; 25.11 kell 11.45, 13.20;
26.–28.11 kell 11.45, 13.45,
18.10 Kass Oggy ja kurjad
prussakad (eesti keeles)
22.–24.11 kell 16.40; 25.–
28.11 kell 21.30 Viimane
Vegas
22.–27.11 kell 20.10, 22; 28.11
kell 20.10 Mandariinid
22.–24.11 kell 19.45; 25.–
28.11 kell 16, 18.45 Thor:
Pimeduse maailm

kuni 10.12 Tartu Rukkilille
lasteaia laste loovtööde näitus Sügise lood

Linnaraamatukogu

Näljamängud: Lahvatab leek
21.11 kell 21 Cinamonis
Kõigile raskustele vaatamata võitis Katniss (Jennifer Lawrence) näljamängud ning sundis riigivõimu tunnustama kaksikvõitu – tema enda
ja Peeta (Josh Hutcherson) oma. Ohutult koju naasnud 74. näljamängude võitjad suunduvad võidutuurile kaheteistkümnes Panemi ringkonnas, mida juhib Kapitooliumi despootlik president Snow (Donald
Sutherland).
Areenil on Katniss sunnitud jällegi appi võtma kavaluse ja püüdma
võita, et päästa ennast ja oma lähedasi. Tundub, et fortuuna ei ole seekord võitjale armuline ... Kuid kas julge ja sihikindel tütarlaps lepib oma
saatusega või leiab julguse võidelda süsteemiga viimse hingetõmbeni?

28.11 kell 22 Esilinastus: Viimane piir

Kontsert
Genialistide klubi

22.11 kell 12.15; 23.–24.11 kell
10.15, 12.15; 25.–28.11 kell
12.15, 14.15 Taevast sajab
lihapalle 2 (eesti keeles)

22.11 kell 22 Marten Kuninga
ja Lauri Tederi kontsertõhtu
Uus muusika linnas

22.–24.11 kell 14.15; 25.–28.11
kell 16.40 Vastik vanaisa

Peetri kirik

22., 25.–28.11 kell 12.45,
14.45; 23.–24.11 kell 10.45,
12.45, 14.45 Turbo (eesti
keeles)
22., 26.–28.11 kell 15.45;
23.–25.11 kell 18.10 Kertu

Ehitus

24.11 kell 11.30 Jekaterina
Porizko (Sankt-Peterburg)

Tartu Jaani kirik
22.11 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esineb esineb Elke Unt (orel)

Tartu Jazz club
21.11 kell 20 Rajamuusika
esitleb: Robert Jürjendal
22.11 kell 21 Parem reede:
Lillepuu-Neitsov-Kadalipp
Trio
23.11 kell 20 TJC teemaõhtu:
Tõnis Mägi lood
27.11 kell 20 Jamman nr 46:
Elleri eri

kuni 7.12 Eesti nahakunstnike liidu pisiköidete näitus
Ajastaja
kuni 14.12 fotonäitus Mõisamuinasjutud
kuni 14.12 raamatunäitus
Romanovite dünastia 400
kuni 11.01 raamatunäitus
Mees vöötoravaga: Gert
Helbemäe 100

Tammelinna
raamatukogu
kuni 17.12 Tartu harrastuskunstnike stuudio 2013. aasta ülevaatenäitus Suvelummus

Muu
Linnaraamatukogu

Kortermajade renoveerimine,
katuse-, fassaadi- ja üldehitustööd. Küsige julgelt pakkumist,
koos leiame õige lahenduse!
Tel 5809 6966,
kristjan@krestonehitus.ee.
OÜ paigaldab valts- ja profiilplekk katusekatteid, vihmaveesüsteeme. Katuse remonditööd. Tel 5695 6885.

Annelinna
raamatukogu
kuni 31.12 fotonäitus Põhjala
talv

23.11 kell 11 Muinasjututund
lastele

erootikakauplus

• malm
• alumiinium
• roostevaba

Tartu Koogimeistri kaupluses
toimuvad õpitoad:
24. nov - suhkruroosi valmistamise õpituba kell 15.15
30. nov - martsipanist loomade voolimise õpituba kell 10
30. nov - suhkrumassile pildi joonistamise õpituba kell 13
3. dets - piparkookide õpituba kell 11
4. dets - "kodused trühvlid" õpituba kell 11
5. dets - algajate tordivalmistajate õpituba kell 10
5. dets - martsipanist Päkapikkude voolimise õpituba kell 14
7. dets - soolase- ja magusa kringi valmistamine kell 11
7. dets - kõrvitsakook, majoneesiküpsised ja piprakoogid kell 15
8. dets - soolase- ja magusa kringi valmistamine kell 10
8. dets - kõrvitsakook, majoneesiküpsised ja piprakoogid kell 14
10. dets - algajate tordivalmistajate õpituba kell 11
11. dets - piparkoogimaja valmistamine kell 10
11. dets - martsipanist Päkapikkude voolimise õpituba kell 15

5663 2239
Tartus, Raatuse 107 • www.koogimeister.ee

Kinnisvara ost

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

2-3toal korter. Tel 5561 4114.

1-2toal korter. Tel 507 4635.

3-4toal korter. Tel 5615 9460.

Termograafia Tartus ja LõunaEestis, soojuskadude leidmine.
Tel 524 3142,
www.imperialproject.ee.

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

Üldehitus- ja remonttööd. Teeme
ka elektri- ja san-tehnilisi töid. Status Invest OÜ, tel 5657 7785.

Maja Tartus või Tartumaal.
Tel 5615 9460.

Materjal

Ostan kasvava metsa raieõigust
ja metsakinnistuid. Tel 508 0770,
metsaliit@gmail.com.

Üürile anda

Killustiku (12 €/t), freesasfaldi (12
€/t) ja multši (8 €/t) müük Tõrvandis. Tel 512 8315.

Kinnisvara müük

Aitan müüa sinu kinnisvara Tartus ja Tartumaal. Viktoria Ivanova,
maakler, Arco Real Estate AS,
tel 5814 5068.

Leiame Teie korterile sobiva üürniku. Jaanus Mets, Raar Kinnisvara,
tel 767 1709, 529 3504.

Üürile võtta
1-toal korter. Tel 503 2345.
1-2toal korter. Tel 550 0225.
2-3-toal korter. Tel 5561 4114.

Küte

Erootiline pesu naistele ja meestele (body'd, sukad, negliþeed jm)
kostüümid sõutantsijatele • DVD-d • ajakirjad • kingitused
seksuaalelu abivahendid • tellimine kataloogist

KEEVITUSTEENUS

Võtame müüki Teie kinnisvara.
Jaanus Mets, Raar Kinnisvara,
tel 767 1709, 529 3504.

1-toal korter. Tel 503 2345.

3 renoveeritud 1-toal korterit
Jänese tn korralikus majas, aed.
Tel 5563 9452.

Pikk 12b, Tartu • tel 734 3888, 5664 3979
E–R 10–18, L 10–15, P suletud

Tõravere kauplus (268,5 m²,
14 800 €). Tel 512 8315,
Andrioun@hotmail.com.

Sanitaar- ja kapitaalremont, lammutustööd (ka elektri- ja san-tehnilised tööd). Tel 5837 2544.

21.11 kell 18 Raamatuesitlus:
Czesław Miłoszi Valitud luuletused
23.11 kell 11.30 Lemmikloomaring: novembrikuu
lemmikud on villakhiired ehk
tšintšiljad. Külas on Katariina
Kisand kahe villakhiire Jumi ja
Totoroga

Näitus

1,6 ja 3,2 t ekskavaatorite rent ja
kaevetööd. 80-110 € päevarent
juhita. 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.
Müüme ja üürime Teie kinnisvara
Tartus ja Tartumaal. Ragne Sõstra,
maakler, Arco Real Estate AS,
tel 521 2979.
Tasuta kinnisvaraalane konsultatsioon! Tel 550 0225.

Ahju- ja katlapuud (50 cm, lepp,
kuiv). Tel 5301 1161.
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vahetus, san-tehnilised tööd.
Tel 5646 9025.

Haluküte OÜ müüb lõhutud
küttepuid lahtiselt, võrgus, konteineris; lõikamisjääke ja 3 m
küttepuud. Tel 504 3100.

Bussireisid soodsate hindadega.
NoobelReisid OÜ, tel 5373 8770,
5770 2550.

Kasepinnud (jämedad, 3 m ja
tükeldatud: 50, 40, 30 cm).
Koorem al 140 €. Tel 529 0183,
www.elevus.ee.
Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.
Kuiv küttepuu (must lepp, 50 cm,
2 suve riidas seisnud, 40 €/rm).
Transport. Tel 513 2981.
Kütteklotsid lahtiselt ja võrgus.
Küttepuud. Kojuvedu tasuta.
Tel 5193 8862.

Korstnapühkimisteenus.
Tel 5347 4363,
www.tahmatoomas.ee.

Kasutatud rehvide müük. Äsja
saabunud uus partii vähekasutatud
talverehve Norrast. Lai valik erinevaid
rehvimõõte. Rehvitöökoda Sepa
19a, Tartu (ARK-i taga kaarhallis). Avatud E-R 9-18, L 9-15, tel 733 9210,
www.kasutatudrehvid.ee.

Fekaalivedu ning era- ja kortermajade toruummistuste likvideerimine. Tel 516 9117.
Fekaalivedu väga soodsalt, ka L, P.
Tel 5340 2060.

Korstnapühkimisteenus 4 kutsetunnistusega profilt. Akt tasuta. OÜ
Tartu Tuli, info ja broneerimine tel
730 5387.
Kullassepatööd – käsitööna
kuld- ja hõbeketid jne. Väike-Kaar
41a. Tel 742 7441, E-R 10-15.

Loomad

Pehme mööbel, külmkapid,
pesumasinad – tulge tutvuma
kõikide meie pakkumistega
Riia 138-2, Tartu! Tel 5850 0180.

Rehvivahetus ja müük. Samas
remondime Teie auto. Uute varuosade, õlide ja akude müük. Sam
Autoremont OÜ, Tartus Lembitu
1B, tel 5620 3199.

LED-valgustite müük ja paigaldus. Ringtee 25, 50105 Tartu, tel
5348 8836, www.ledwill.ee.

Fekaalivedu. Tel 5190 0150.
FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.

Teenused

Firma teeb majahoidmis- ja santehnilisi töid. Tel 509 0750.

Koristajale Vahi tööstuspargis
K, P õhtuti alates kl 17st ca 3-3,5 h.
Tel 5823 0411.
Majahoidjale, sobib pensionär. KÜ
Vasara 27, tel 5564 0438.
Hauakivide ja hauaplaatide raiumine. Tel 5691 7488, Ülevälja 23,
www.kiviraie.ee.

Riided
12.11-30.11 Suur lao tühjendusmüük! Riided hinnaga 1 €. Tartu,
Uus 44, kpl Stiil, E-R 10-18.30.

Jõulukaunistuste paigaldamine
ja elektritööd korvtõstukil.
Maksimaalne töökõrgus 11 m.
Tel 5551 7935.

Jõe butiigis kasutatud riided
(Mexx, Lindex, Vero Moda, Luhta)!
Soola 10 (avaturg), E-P 9-16.

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

Lumekoristus ja äravedu. Sõlmime ka pikaajalisi lepinguid.
Tel 5852 3333, laur12@hot.ee.

Ohtlike puude langetamine,
puuhooldus ja äravedu. Omame
vastutuskindlustust. Tel 5664 1413,
info@treeservice.ee,
www.treeservice.ee.
Ohtlike puude raie ja puude hooldustööd. Tel 5686 6157, info@
nordicarb.ee, www.nordicarb.ee.
Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

PANDIMAJA
V.E.M.M.
T–R 9–13, 14–18, L 9–14, E,P suletud
Tartu, Kalevi 10-17, tel 734 0083.

Akende ja uste valmistamine puidust. Tel 504 0385.
Arvutite hooldus ja remont Tartus
Tiigi 19 ja Küüni 5b. OÜ Maxi IT, tel
5452 2200.
Boilerite puhastus, veemõõtjate

Kaardid ennustavad. Tel 900 1727
(hind 1,09 €/min). Ennustuste tellimine meilile: ennustus.ee.

Printerikassettide kiire täitmine!
E–R 9–17, Raekoja 13, Tartu.
Tel 744 1100, www.futari.ee.
Raamatupidamisteenus asutustele, arve firmalt. Tel 5569 0228,
aarula@hot.ee.

Kolimis- ja veoteenus Eesti piires,
kokkuleppel ka välismaal.
Tel 5680 0760.

Raamatupidamisteenused:
www.12kuud.eu.

Korstnapühkimis- ja pottsepatööd. Tähtajad lühikesed! Akti väljastus tasuta! Tel 5805 0201.

Raamatupidamisteenused
osaühingult. Info tel 553 7732,
rmp.renderes@gmail.com.

Soodne fekaalivedu ja ummistuste eemaldamine. Tel 5382 8791.
Telli jõuluvana ettevõttesse või
lasteaeda. Hind kokkuleppel. Tel
5363 4295 või info@fundays.ee.

(90 tähemärki)

Mootori ja veermiku remont • Õlivahetus ja
korrosioonitõrje • Keretööd ja keevitustööd
Rehvide müük ja montaaþ • Autopesu

RAV
ILA

tartuekspress.ee/kuulutused
kuulutus@tartuekspress.ee Ülikooli 1, Tartu

REHVID SÕIDUAUTODELE,
KAUBIKUTELE JA DŽIIPIDELE

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

tartuekspress.ee/

Müügikiosk (ratastel, seest soojustatud, soodsalt). Tel 5554 4394.

Veo- ja kolimisteenus.
Tel 5382 8791, www.atram.ee.
Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine suure kaubikuga.
Tel 501 5312,
www.kutotootmine.ee.
Veoteenus üle Eesti. Uued kaubikud. Tel 5551 0649.
Viher OÜ pakub raamatupidamisteenust. Korteriühistutele
mugavad ja soodsad pakkumised.
Raamatupidamise erapooletu revideerimine. Tel 529 2181,
info@viher.ee, www.viher.ee.

Arvutite ost, müük ja hooldus.
Võimalus ka järelmaksuga tasuda.
Joorami pood, Struve 8.

Viin ära kasutu kodutehnika.
Tel 520 2155.
Võtame enda juurde koju hooldada eaka. Tel 5364 1761.
Välikäimla rent
1 €/päev.
Tel 507 0535.

Haagissuvila (siseviimistlus tegemata, soodsalt). Tel 5554 4394.

Tervis
Abi alkoholisõltuvuse korral 98%.
Hiina meditsiin. Ly Chini OÜ, Tartu tel 505 8381.
Massaaž Tartus Võru 47E
(Batuudikeskuse maja II korrus).
Tel 5552 2308, Merilin.

Tutvus
Kõrgharidusega tegus leskproua
otsib intelligentset suhet härraga
vanuses 58-64 aastat.
Tel 5349 5940.

TELLI
KUULUTUS
1 kuulutus =1€

AS OY
DL
A
S

San-tehnilised tööd. Tel 515 6401.

Pottsepatööd. Tel 507 9037.
Pottsepatööd ja -materjal.
Konsultatsioon. Remonttööd
eelisjärjekorras. Ahjukestad.
Tel 503 2665.

Kasutatud riided Norrast kpl Stiil,
E-R 10-18, L 10-15, meil leiab ka
riideid 0,50-1 €, külastage!

Pakume tasuta riideid ja jalanõusid 21.-23. novembril kell
10-16, Tiigi 55, Tartu, Tartu Laste
Turvakodu.

Litsentsiga korstnapühkija Tartus,
Tartumaal, Põlvas, Põlvamaal.
Tel 5191 6605.

Halumasina teenus. Hind kokkuleppel! Info tel 520 6757.

Pakun tööd

Kasutatud riided Norrast Tartus
Anne 51 kpl Stiil. E-R 10-18, L 10-15.
stiilriided.ee.

Rehvivahetus ja müük. Samas
remondime Teie auto. Uute varuosade, õlide ja akude müük. Vaata lisaks: www.samautoremont.ee.

Vannide emaileerimine. Tartus
hind 70 €. Tel 552 2879.

Küttepuud võrkkotis (kask, lepp).
Transport tasuta. Tel 5685 0760.

Mööbel

Soovin tutvuda vaba naisterahvaga vanuses 36-46 a. Olen 40
a vaba mees, töökas ja alkoholi ei
tarvita. Elan Tartus Annelinnas.
Tel 5902 9167.

Müük

Küttepinnud (3 m või tükeldatud).
Kütteklotsid. Kojuvedu tasuta.
Tel 5193 8862.

Lemmikloomade ravi ja vaktsineerimine. Tel 514 8998.
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Lõngapood! Villane alates 7 €/kg;
lõim, heegelniit 10 €/kg, linane 17
€/kg. Ropkamõisa 10 hoovis Tartus E-R 10-16, L 10-14, tel 520 7727,
www.aardlakaubandus.ee.
Pärli Butiik Tartus Aleksandri 3 –
suur valik ehteid ja riideid! E-R kl
9.30–18, L 10–16.

Ost
Vanaaegne söögilaud, raamatud,
postkaardid, paberrahad, mündid,
nõud, maalid, ikoonid, medalid,
hõbe, märgid, ordenid, dokumendid, kellad jne. Tel 5829 9810.

Viher OÜ pakub
raamatupidamisteenust
ja konsultatsioonne.

529 2181 • info@viher.ee

Vanad raamatud, märgid, mündid, medalid, hõbedast esemed,
nõud jm vanavara. Tel 5649 5292.
Vanametall, sõidu-, veoautod ja
muu tehnika. Lõikamine ja vedu
meilt. Tel 5561 2199.

www.sadloy.ee
730 4455

BETOONI

175/65 R14 al 34 € 205/55 R16 al 44 €
www.sadloy.ee
185/65 R15 al 35 € 225/45 R17 al 55 €
www.pkp.ee
195/65 R15 al 36 € 195/70 C15 al 52 €
PIRELLI rehvidel laiendatud garanii! AUTOAKUD al 40 €/tk
E-R 8-18, L 9-14, tel 534 534 99, 53 787 062.
Ravila 51, Tartu. Tel 744 7719.

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

www.sadloy.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

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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Tartumaa

Põnevad vabakonna ühistegevused
üle Eesti ja Sinu kodukohas!

Esmaspäev, 25. november

Kogemuste õhtu seminar: Annetuste kogumine (Palliralli,
Rat Race) ja annetusi koguva ürituse eelarve koostamine.

Teisipäev, 26. november

Õppereis tutvumaks Tartumaa ühenduste poolt
pakutavate teenuste ja tegevustega
Tutvume MTÜ Rahinge Külaseltsi, SK AK Rahinge, Meeri
Küla Seltsi ja SA Luke Mõisa poolt pakutavate teenustega.

Kolmapäev, 27. november

Pille Lille Muusikute Fondi sündmused Tartus
Tartu Linnamuuseum. Virgo Veldi (saksofon),
Ralf Taal (klaver). Kavas: Creston, Kõrvits, Demersseman jt

Neljapäev, 28. november

Vabatahtlik Neljapäev.
Vabaühenduste töötuba „Kuidas teha ennast nähtavaks
ja vabatahtlikele atraktiivseks“
Meeleolukas kokkusaamine vabatahtlikele, vabaühenduste
ja ettevõtete esindajatele ning kõigile teistele vabatahtlikkuse
huvilistele. Kokkusaamisel küsime: „Kuhu lähed, vabatahtlik?“
Korraldaja: MTÜ Vaba Tahe

Liitu meiega
Facebookis

Mööblitootja Võru Seeder avas uue poe TARTUS

Sõbrakeskuses, Võru tn 55f.

Avamiskampaanial uskumatult soodsad hinnad
ning madratsid lausa tootjahinnaga

Reede, 29. november

Kodanikuühenduste konverents „Kodanikuühendus - kohaliku
elu korraldaja ja võimaluste looja“ ja tunnustamisüritus
Päeva sõnum läbi ettekannete ja näidete: aktiivse kodanikualgatuse kaudu tekivad kohtadel uued võimalused vaba aja veetmiseks, igapäevaelu mugavamaks ja/või ka elamisväärsemaks
muutmisel. Kuidas jõuavad ühendused teenuse pakkumiseni,
millised on kogemused ja õppetunnid?
Üritused on tasuta!
Eelnev registreerumine kindlasti vajalik!

Kesklinna
apteegis
pensionäridele
kõik
prilliraamid
ja klaasid
Pakkumised
kehtivad prilliraamide
ja klaaside
koosostul kuni
30. XI 2013.
Kesklinna Keskus TÜ Kesklinna apteek
Poe 8
Küüni 7
tel 742 3593
tel 744 1167

Garderoobi liuguksed
firmalt L-uks kuni -20%.
Diivanid, täispuidust lauad,
toolid ja voodid 10% soodsamalt.
Madratsid hinnaga al 51€.

Uuri lisa kodulehelt www.voruseeder.ee
või tule kohale: Võru tn 55f ,Tartu, Sõbrakeskus!
Ostame kOkku kõiki vanu
ja antiikseid esemeid.

- 30%.

TARTUS:
Maarjamõisa polikliinik
Puusepa 1A
tel 731 9151

MÖÖBEL OTSE TOOTJALT!

Lisainfo ja registreerumine: www.uhisnadal.ee ? Tartumaa
Kadri Pau, Tartu Ärinõuandla, 7428 491, kadri@tartu.bas.ee

Pakume parimat hinda eestis.
vaheta oma vanad, seisma jäänud
esemed meie juures rahaks.
maksame RaHa kOHe kÄtte!
Võta meiega ühendust!
Konsultatsioon tasuta ja transport meie poolt.
Antiigi kokkuost on parim viis anda vanale,
seisma jäänud varale uus elu.

VILJANDIS:
Kaubanduskeskus Uku
Tallinna mnt 41
tel 449 4343

5697 9164

info@eestivanavara.ee
www.eestivanavara.ee

SUUR KATLAVALIK

Eakate
Tervisepäevad

Ootame kõiki eakaid Südameapteegi Tervisepäevadele
08. ja 26. november Kesklinna Südameapteek
Küüni 7, Tartu, tel 7407276.
21. november Anne Apteek
Jaama 74, Tartu, tel 7406566.

• Õpetlikud tooteesitlused
• Tasuta vererõhu mõõtmine*
• Soodsa hinnaga vere kolesterooli- ja
suhkrutaseme ning kehakoostise mõõtmine*
(vajalik eelnev registreerimine apteegis)
• Toodete sooduspakkumised
Igale uuele kliendikaardi omanikule kingitus!

* Tegemist ei ole
tervishoiuteenusega!

Targa Tervise Salong
Eripakkumine aasta lõpuni
Hommikused soodustun nid 10-13:
Vesimassaaž 15% soodsam

Jaama 76, Tartu
Info ja registreerimine: 56 472 291
www.targatervis.ee

