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

www.joogipood.eu

E-sigaretid | E-vedelikud

BEER & DRINKS

Poe
Barclay

Vallikraavi

Küüni 5A, Tartu
tel 5629 2330

Küüni

JOOGIPOOD

Ülikooli

Õlut igale maitsele!

Stardikomplekt + kaelapael + e-vedelik
19,90 EUR
3 e-vedelikku (3 x 12 ml, Saksamaa)
14,90 EUR

Kauplused Anne Keskuses ja Sepa Keskuses

TAKSO TELLIMINE TARTUS:
või

7 222 222
7 666 666

Kaardimakse
www.takso2.ee

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

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

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.
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TOODE AS TARTU ESINDUS:

RINGTEE 43F, TARTU
TELEFON: 736 2813, 507 2909

www.toode.ee
e-kiri: yllar@toode.ee
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Tartu maksuvõlglaste
edetabelit juhib ligi miljonieuroste kohustustega ettevõte, mis jääb
vabariigi „parimatele“
siiski mitmekordselt alla.

Sama eredalt kui sponsorluse korras Võru keskväljakule toimetatud jõulupuu pole PAK Partnerite äritäht
paraku särama löönud. 
Võru LV

Üha hapramaks muutuva
majanduskeskkonna valguses
reastas Tartu Ekspress maksuameti andmete alusel oma levipiirkonna ettevõtted maksuvõlgade alusel. Pingeritta pääsemise tingimuseks sai seatud, et
vähemalt ühe võlas oleva nõude
tasumise tähtpäevast peab olema möödunud 30 kalendripäeva, isikul peab puuduma ajatamise graafik ning võlg peab olema sissenõutav ehk selle saamise järel ei tohi olla välja kuulutatud pankrotti. Küll läksid
arvesse pärast pankrotti tekkinud uued võlad.

Kütusest šokolaadini
Ülekaaluka esikoha hõivas
933 019 euroga Dmitri Tšerkassovi Jalaka Invest, mille tegevusalade hulka mahuvad nii
kütuste, maakide, metallide ja
tööstuskemikaalide vahendamine kui suhkru, šokolaadi ja
pagaritoodete hulgimüük. Ehkki püsiaadressina märgib firma
Tallinna, on võlgades ettevõte
nimele kohaselt registreeritud
Jalaka tänavale Tartusse. Tšerkassov tegi kütuseäris ilma juba
omaaegse GSG Oili juhina – firma aga kogus sajandi alul meedias tuntust varjatud sidemetega skandaalse Vene nafta- ja
gaasikompaniiga Sibur.

kerkisid kaks korda nõrgema
tulemusega metsavarujad TTKK
Invest Group Estoniast. Loorvalti juhatuse esimees Margus
Ruusmaa on varem silma paistnud kopsaka eraisiku võlaga, ent
ka Jaani kiriku restaureerijana,
TTKK juht Jan Kittus aga ootamatult omanikke vahetanud ja
kaubast tühjaks tassitud aiakaupade müüja Aed ja Kodu juhatuse esimehena.

Tartlased tagareas

Märkimisväärset tööd on
rabanud ka teised tänaseks
põhja vajunud firmad. Neljanda tabelirea hõivanud kinnisvarafirma PAK Partnerid on näiteks
Võla põhjuseks võib
sponsorluse korras
lugeda Eestis kohati esi- kohale toonud ja
püsti pannud Võru
nevat makse- ja ärikuljõulupuu, üheksantuuri liig madalat taset.
daks jäänud õigusva lla s teg utseva
Bailamore’i juht Tarvo Israel on
600 000 euro lae ületas teiaga maksupettuse eest juba tinse koha saavutanud mööbli- ja
gimisi vangigi mõistetud.
sisustusesemete parandusega
Üleriigilises mastaabis jäätegelev Loorvalt, kolmandaks

Priskeimad maksuvõlad Tartus
Koht
1. (14.)*
2. (18.)
3. (50.)
4. (56.)
5. (75.)
6. (115.)
7. (139.)
8. (140.)
9. (162.)
10. (197.)

Ettevõte
Jalaka Invest
Loorvalt
TTKK Invest Group Estonia
P.A.K.Partnerid
Atveit
Vestenson
Mehantroop
Baltic Food Logistics
Bailamore
WhiteSky

Võlg (€)
933 019
601 880
292 844
271 239
231 109
155 481
140 968
140 470
121 995
101 250

Tähtaeg
20.05.13
10.04.12
10.03.10
10.05.06
20.10.06
10.07.13
20.02.07
22.10.12
22.10.12
10.04.12

* Koht üleriigilises pingereas

vad Tartu võlglased teise ešeloni tegijate sekka. Üldtabelis hõivab Jalaka Invest alles 14. koha
ja ettepoole jäävad ainult põhjapoolsematel laiuskraadidel õilmitsevad ettevõtted. Absoluutses tipus kõrgub 5 490 494-eurose võlaga Haapsalu rõivatootja
Polar Tekstiil, samasse suurusjärku ulatub veel pisut enam kui
nelja miljoniga laia profiiliga leeduka Nerijus Strumila juhitud
Tabeyo Tallinnast. Esisajaski
leidub Tartu firmasid vaid viis,

sama palju kui poole pisemast
Pärnust.
Võlgade põhjuseid ega tulevast maksekäitumist ei kipu
võlgnikud ülearu suuresõnaliselt kommenteerima. Vaid
Loorvalti juht Ruusmaa märkis, et kahjuks ei õnnestunud
ettevõtet päästa ja praegu käib
pankrotiprotsess. „Tekke algpõhjuseks võib lugeda Eestis
kohati esinevat makse- ja ärikultuuri liig madalat taset,“
lisas ta. Ka Mehhantroopi juha-

tuse esimees Talis Kottisse nentis, et firma on juba pankrotis.

Portugali eeskujul
Maksu- ja tolliameti hinnangul on patuste reastamine õigustatud, et suurendada
maksumaksjate motivatsiooni täita kohustused õigeaegselt ning seeläbi toetada võrdset
konkurentsi.
„Nimekirja avaldamisega
peaks suurenema ettevõtjate
huvi jälgida, kas nende kohustused on täidetud õigeaegselt,“
selgitas ameti tulude osakonna
juhataja Triin Raaper. „Konsultatsioonide käigus on ettevõtlusorganisatsioonid hinnanud
meedet sobivaks võrdsema konkurentsikeskkonna tagamisel,
samuti on arvestatud ettevõtjate arvamustega kuvamise põhimõtete kohta.“
Raaper lisas, et avalikustamispoliitikat peab õigeks ka
näiteks Portugal ning mõju
ettevõtluskeskkonnale hindab
sealne amet positiivseks.
Kaur Paves

LAO

TÜHJENDUSMÜÜK
Kauburi 3. korrusel,
Riia 26

s

d alate

2€

Hinna

NELJAPÄEVAL JA REEDEL,
14. ja 15. AUGUSTIL
11.00 - 16.00
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lausega
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Anne 75 majarahvas naudib juba aasta
jagu sooje tube ja nägusat üldmuljet
ning võib naabrite lühinägelikkuse üle
vaid nalja heita. 
Sten Sang

lugeja kiri

lausega

Koletu kokkupuude kompetentsipuudusega
Tahan kirjutada uutest klienditeenindajatest Tartu Zoomaailmas.
Olen seal püsiklient ja alati teenindusega rahul olnud,
aga täna sain šoki. Pikemat
kasvu saledam neiu ei teadnud, mis on motõll ja õunatigu. Vaatas mulle suurte silmadega otsa ja küsis, mis need
on. Hea seegi, et kohal oli
teine naisterahvas, kes teda
aitas.
Veel: kui ma kaardiga maksta soovisin, ütles ta, et tehing
ei lähe läbi. Aga kui kodus
kontrollisin, oli kaardil 82
eurot. Huvitav, kuidas üldse
selline inimene töötada saab,
kes kaupa ei tunne ja arvutit
käsitseda ka ei oska. Rohkem
ma sealt ostma ei hakka ja
ütlen tuttavatele ka, et seal ei
ole kompetentsed inimesed.
Vihane klient

Anne Sume
Zoomaailma omaniku Leigiv
OÜ kõneisik
Kui klient ei olnud millegagi
rahul, on tal võimalus kirjutada kaupluses pretensioon ja
me saame tema probleemi
lahendada. Praegu jääb meile
arusaamatuks tema probleemi olemus.

Vladislav Koržets
kalaspetsialist
Motõll on surusääse vastne –
väike, veinipunane, õrn lüliline
ussike pisikese musta peaga.
Ta elutseb veekogude põhjamudas ja teda söövad meelsasti kõik lepis- ja mitmed
röövkalad. Surusääsklase valmik ise on pikkade jalgadega
ja inimesele kahjutu, ei hammusta, sest valmikud ei toitu
mitte kunagi.

Kahtlustad, et naabrimees on
suhtes reptiiliga?
Su sõber villib Liivima parimat
ploomiveini?
vihje@tartuekspress.ee
730 4535

Neljarattalised löögi all

Foor teisel katsel

Nädala algus on autovarastele
möödunud tavatult töiselt: vahemikul pühapäevast teisipäevani murti Jalaka, Ringtee ja Võru
tänaval sisse kolme sõidukisse.
Saagiks langesid automakk,
tahvelarvuti ning 1350-eurone
Apple’i sülearvuti.

Aardla ja Jalaka tänava ristmikule
siiski foor tuleb – riigihanke võitis 72 981-eurose pakkumusega
Lemminkäinen Eesti AS. Esimene
katse ehitajat leida nurjus, kuna
laekus vaid üks pakkumus.

5,3

Elva Kommunaal Grupp OÜ
paneb 19 058 euro eest tolmuvaba katte Sarapuu tänavale ning
OÜ TAVT teeb 23 897 euro eest
sama Jänese tänaval Mäe ja Roosi vahelises lõigus. Värske kõnnitee ehitatakse ka Kalda tee 22
juurde ning Teguri tänava äärde.

soovijat kandideeris tänavu Tartu
kutsehariduskeskusesse spaateenindaja eriala ühele kohale.

Nakkushaigla hooned
lammutatakse
Linnavalitsuse loal lammutatakse
endise nakkushaigla hoonetekompleks Lina, Aleksandri ja Turu
tänavaga piirneval alal. Ehkki ajaloolised hooned asuvad miljööväärtuslikul alal, on ehitiste seisukord halb ning omanik ei soovi
teha kulutusi nende säilitamiseks
ja restaureerimiseks. Ka võimaldab
nende hoonete lammutamine
säilitada seni paremas olukorras
olevaid hooneid ning pargiala.

Üürike sääst või
igavene toasoe?
Tartus on renoveeritud
kortermaju kordades
vähem kui Pärnus – kohati
kuni kolmekordselt kahanevad küttearved pole
paljude paneelhoonete
elanike jaoks piisav motivatsioon.
Anne 75 täismahus renoveeritud maja püstakuvanema Maria
Tikerpuu sõnul maksis ta varem
oma kahetoalise 49,5-ruutmeetrise korteri eest talvel umbes
sada eurot. Pärast renoveerimistööde lõppu sai proua rõõmustada pea kolmekordse säästu üle:
„Arved kütmiskulu eest vähenesid 38 euro peale!“

Koera saba korraga
Tikerpuu rääkis, et maja täies
mahus renoveerimist planeeriti
kolm aastat ette, kuna tükikesehaaval lihtsalt ei ole mõtet nokitsema hakata – see läheb lõppkokkuvõttes kallimaks. Hankevõitja
valikul sai otsustavaks ettevõtte
eelnevate objektide hea kvaliteet.
Nimelt käis maja juhatus tutvumas erinevate pakkujate valminud töödega üle linna. Ühistu
võttis pakkumised kolmelt renoveerimistöödega tegelevalt firmalt ning võitjaks valiti keskmi-

se hinnaga Deckol Ehitus. „Mulle isiklikult meeldis väga nende
Raja tänava haigla objekt ning
Aardla 124 asuv kortermaja,“
põhjendas Tikerpuu.
Laenu taotlemisel pöördus
Anne 75 ühistu Kredexi poole.
Laenuandja peamisteks tingimusteks oli võlglaste puudumine
ning korrektne paberimajandus.
Laen sai vormistatud viieteistkümne aasta peale. „Varem maksime praeguse laenusumma lihtsalt suurema küttearve näol kinni,“ nentis püstakuvanem, lisades, et nüüd saab pärast laenuperioodi lõppu väiksemaid küttekulusid edasi nautida.
Maja renoveerimine algas
2012. aasta oktoobris ning objekt
valmis 2013. aasta maiks. Ühistu
jäi töödega väga rahule ning hoidis ka ise sündmuste käigul silma peal. Nimelt ronis eakas ühistu esinaine lausa isiklikult mööda tellinguid.

Kibelevad hauda
Tikerpuu mäletab laenusummat olevat poole miljoni euro
kanti, kortereid on majas 60 ja
trepikodasid neli. Naine tunnistas, et majarahvas saadi nõusse
ainult visa tööga ja vastasseisu
murda polnud kerge. „Nii mõni-
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Tänavad remondis

Partnerile õlg alla
Tartu allajäämise Tallinnale 2011.
aasta kultuuripealinna konkursil
peab heastama partnerlinn Siena:
allkirjastatud koostöömemorandumi kohaselt toetab Tartu Siena
kandidatuuri 2019. aastal.

Ravila ja Sanatooriumi
ühendus

gi elanik tõi ettekäändeks kõrge
vanuse ja peatse siit ilmast lahkumise, et renoveerimisest mitte
huvituda,“ rääkis ta.
Tikerpuu kinnitusel aitas palju kaasa avalik arvete näitamine
teadetetahvlil. Iga elanik sai ise
näha, mis summad kuhu liiguvad. „Läbipaistev raamatupidamine annab elanikele kindlustunde, et nende makstud eurod
liiguvad õigesse kohta,“ oli naine
kindel.

Kaootiline isetegevus
Humoorika vastandnäitena
tõi püstakuvanem välja kõrvalasuvad kortemajad, kes renoveerisid vaid oma rõdulaudiseid.
Tikerpuu sõnul venisid tööd
uskumatult kaua ning tulemus
väga kaunis ei jäänud. Nimelt
lubati igal korteriomanikul oma
rõdu isemoodi kõrguse ja klaasidega kujundada, nii jääb aga
maja üldmulje kaootiline ning ei
rõhuta ühtset välimust.
Ka ei jagunud nimetatud ühistutel nii palju ettevõtlikkust, et
kogu maja korraga soojustama
asuda. Nii nagu mõnegi Tartu
kortermaja puhul, on naabritel
esialgu renoveeritud vaid külmatundlikud otsaseinad.
Sten Sang

Nooruse ja Sanatooriumi tänava
rekonstrueerimiseks ning Viljandi
mnt 42 kinnistule Ravila tänavat
Sanatooriumi tänavaga ühendava tänava rajamiseks määras linn
vastsed projekteerimistingimused.

Maavanem kaalub
bussijaama
Bussijaama kvartali detailplaneering on läbinud avaliku väljapaneku ja arutelud, kus ühist
keelt ei leitud. Nüüd on seadusest tulenevalt maavanema kord
detailplaneering koos teabega
arvestamata jäänud ettepanekute
ja vastuväidete kohta järelevalve
seisukohast üle kaeda.

Pruunlane vallutas Elva
Keenia jooksja Ibrahim Mukunga
ületas vaatamata vihmast libedale
rajale Elva senise mäejooksu rajarekordi enam kui 50 sekundiga.
Uueks tipptulemuseks 11 tõusuga
ränkraskel rajal sai 10.11,8.

Peetri kool ja kodu
Eilsel istungil kiitis Tartu linnavalitsus heaks ja suunas avalikule
arutelule Narva maantee 104
krundi detailplaneeringu, mille
eesmärk on taastada Tartu luterliku Peetri kooli hoone põhiosa
põhikooliks ning rajada juurdeehitisse õpilaskodu.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

KES TEEB, SEE JÕUAB: millega panustasid eestlased Vilde
majaveini valmimisse? Ja miks? 
August Lumm

Eedeni kauplustes kuni 3.09

SOODUSKUPONGIGA

Ühest poest ostes saad kupongi, mis annab mõnes teises Eedeni kaupluses soodustust.

Haldjakese lastehoius, nii Ülenurmel Mõisniku 43
kui Veeriku linnaosas Ravila 45 on veel vabu kohti!
Kohatasu kuus alates 53,25 eurost.
Vaata kodulehelt:
www.haldjakeselastehoid.ee
Küsi infot: 56615431 või
haldjakeselastehoid@gmail.com

-50%

Klaasitud rõdu
Parim põhjamaises kliimas
SUVISED HINNAD!

Kaubandus- ja
Vabaajakeskus Eeden
Kalda tee 1c, Tartu
www.eeden.ee

Rõduklaasid ja -piirded
Terrassiklaasid
Klaasvarikatused
Klaasvaheseinad

www.malmerkklaasium.ee
Tartu, Tähe 114. Tel 7360 041. E-post tartu@malmerk.ee
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Võrkpalli EM algab ülehomme Tartus
Euroopa naiste võrkpalli
tulevikutippe saab oma
silmaga näha Tartus – laupäeval algab Annelinna
spordihoones neidude
Euroopa meistrivõistluste
finaalturniir. Ka kohamängud peetakse siin ning tiitlivõitja selgub 24. augusti
õhtul.
Nii kõrgetasemelise võrkpallivõistluse korraldamine polegi
Eestis esmakordne, küll on unikaalne olukord Tartu jaoks. „Ka
2005. aastal toimus U-17 vanuseklassi tütarlaste EM finaalturniir meil,“ meenutas ajalugu Eesti
Võrkpalli Liidu peasekretär Tarvi
Pürn. „Toona korraldasime Tallinnas turniiri üksi, ent sel korral
kahasse Soomega. Samas on vastutus suurem, sest tegemist ikkagi U-19 vanuseklassi neidudega.
Eesti neidude jaoks avaneb sedasi harukordne võimalus mängida
Euroopa tippudega ning see peaks
tugeva motivaatorina toimima nii
mängijatele kui ka treeneritele ja
korraldajatele.“

Tamperega kahasse
Kusjuures turniiri korraldajate
arv on üllatavalt väike – põhiraskust kannavad 10 inimest, keda
abistavad 15 vabatahtlikku. Soojad
tänusõnad soovis Pürn liidu nimel
kindlasti öelda ka kohalikule võrkpalliklubile SK Duo, kust on abis
mitmed treenerid ja kolm tosinat
trennilast.
Tänavune neidude turniir peetakse kahes alagrupis, kus Tamperes võtavad mõõtu Itaalia, Belgia,

eelduseks on tasemel vastuvõtt.
„Meie suurimaks relvaks on heal
päeval kvaliteetne serv, ka rünnak
pole senistes mängudes alt vedanud. Lihvi tahaks blokk, kus mängijate distsipliin ja taktikast kinnipidamine võiks parem olla.“

Unistuste finaal

Et Annelinna spordisaaliga iseäranis sõbraks saada, kohtus naiskond möödunud nädalalõpul kolmel korral
soomlastega. Saldoks võit ja kaks kaotust. Esmaspäeval võisteldi Venemaa vastu ning eile peeti sõprusmäng
Kreekaga. Mõlemad tõid eestlannadele 0 : 3 kaotuse. 
Eesti võrkpalli liit

Soome, Venemaa, Türgi ja Sloveenia
neiud. Tartus võitlevad edasipääsu
ehk koha eest nelja parema hulgas
peale võõrustajate Bulgaaria, Holland, Serbia, Tšehhi ning Kreeka.
Poolfinaalides kohtuvad omavahel risti kummagi grupi kaks paremat (nende finaalides selguvad
kohad esimesest neljandani) ning
kolmandad-neljandad (nemad selgitavad 5.–8. koha paremusjärjestuse).
Eesti neidude koondise peatreeneri Peeter Vahtra arvates on
kindlate soosikute või edasipääsejate välja toomine peaaegu võimatu, kuna tase on äärmiselt ühtlane. „Näiteks üks tiitlipretendent,
Venemaa, pääses EM-ile üldse läbi
lisavaliksarja. Meie grupi soosik

võiks olla näiteks Serbia.
Meie peame mängu või isegi
geimi võitmiseks õnnestuma riskeeriva serviga ning tulemuslikult kaitses mängides. Pikkuselt
ja võimsuselt jääme vastastele alla,
samuti pole meil tugevate oponentidega mängimise kogemust,“
paneb Vahtra lootused enda hoolealuste meeletule võitlusele iga
palli eest ning pisut ka õnnele –
tugevaimatelgi võib sekka sattuda
mõni ebaõnnestunud päev. Ehk
just meid alahinnates?

Palju sõltub liidritest
Koondises kannavad põhiraskust sidemängija Kertu Laak, nur-

garündajad Kristiine Miilen ja
Heleene Hollas, temporündajad
Laura Parts ja Gertu Vider, diagonaalründaja Hanna-Loore Õunpuu ning liberod Liisa Soomets ja
Johanna Raamat. Neist Vider ja
Soomets on Tartu neiud.
Kontrollmängud on näidanud, et palju sõltub Kristiine
Miileni õnnestumisest rünnakul. Sidemängija Kertu Laak
tegi täiskasvanute seas õnnestunud hooaja ning temagi võiks
võtta oma õlule liidrikoorma.
Teisalt on Kertu teistest kaks
aastat noorem ja suhteliselt
nappide kogemustega.
Treeneri sõnul tuleb rünnak
hoida mitmekesine, kuid selle

Tegelikult püüdlesid Eesti ja
Soome koos võrkpallikarusselli magusaima turniiri ehk meeste
EM-i korraldusõiguse poole. Lootuses esmalt tõestada oma korraldusvõimekust taotleti ka tänavust neidude tiitlivõistlust. Paraku
peetakse meeste mõõduvõtt tuleva aasta kevadel hoopis ItaaliasBulgaarias ning FINEST (just sellise mitmetähendusliku sõna taha
koondusid Soome-Eesti võrkpalliedendajad) peab head nägu tehes
rahulduma vaid kukrut koormava, ent kordi pisema meluga noorteturniiriga.
„Sel aastal me enam kandidatuuri ei esitanud,“ nentis Pürn.
„Algatasime Ida-Euroopa Assotsiatsioonis diskussiooni korralduspõhimõtete üle, et tõsta osalevate riikide hulk 24-ni. See peaks
endaga kaasa tooma ka korraldajate valiku ja korraldajateringi ülevaatamise. Me pole meeste
EM-finaalturniiri korralduse mõtteid maha matnud, kuid tänane
Euroopa võrkpallipoliitika meid
ei soosi.“
Eesti meeste koondis mängib
tuleval kevadel otsustavad valiksarja kohtumised Rootsiga, seega
on pääs finaalturniirile veel täiesti reaalne.
Rasmus Rekand

Eesti neidude koondis
2

Kertu Laak

187 cm

72 kg

Sidemängija

3

Hanna-Loore Õunpuu

182 cm

78 kg

Diagonaal

4

Hanna Pajula

176 cm

72 kg

Nurgaründaja

5

Karmen Reivik

178 cm

65 kg

Sidemängija

7

Johanna Raamat

172 cm

72 kg

Libero

8

Laura Parts

186 cm

72 kg

Keskblokeerija

9

Heleene Hollas

182 cm

66 kg

Nurgaründaja

10

Renate Pikk

175 cm

71 kg

Nurgaründaja

11

Gertu Vider

182 cm

73 kg

Keskblokeerija

12

Liisa Soomets

173 cm

74 kg

Libero

13

Kristiine Miilen

183 cm

78 kg

Nurgaründaja

14

Brita Saare

185 cm

92 kg

Keskblokeerija

15 Lili Võrk
185 cm
77 kg Keskblokeerija
				
Treenerid Peeter Vahtra ja Margit Kööbi

Mängude ajakava
14.00
16.30
19.00

Laupäev, 16.08
Kreeka - Tšehhi
Bulgaaria - Holland
Serbia - Eesti

14.00
16.30
19.00

Pühapäev, 17.08
Tšehhi - Bulgaaria
Serbia - Kreeka
Eesti - Holland

Esmaspäev, 18.08
14.00 Bulgaaria - Serbia
16.30 Holland - Tšehhi
19.00 Kreeka - Eesti
Kolmapäev, 20.08
14.00 Serbia - Holland
16.30 Kreeka - Bulgaaria
19.00 Eesti - Tšehhi
Neljapäev, 21.08
14.00 Holland - Kreeka
16.30 Tšehhi - Serbia
19.00 Burgaaria - Eesti

11.30
14.00
16.30
19.00

Laupäev, 23.08
Poolfinaal 5-8
Poolfinaal 5-8
Poolfinaal 1-4
Poolfinaal 1-4

11.30

Pühapäev, 24.08
Finaal 7-8

14.00
16.30
19.00

Finaal 5-6
Finaal 3-4
Finaal 1-2

Mängud on
pealtvaatajaile tasuta!

Võidukas Tammeka
marssis filmilindile
Reedel kodustaadionil võidusoonele naasnud jalgpallikool Tammeka esitles samal päeval Eestis
ainulaadset vaba aja rõivaste kollektsiooni reklaamfilmi.
Video on üles võetud Tartu eri
paikades nagu Annelinna kõrghoone, kesklinn ja Emajõgi ning
selles osalevad modellidena nii
Tammeka mees- ja naisjalgpallurid, noored kui ka lapsevanemad.
Tammeka varustusmänedžeri Kaarel Kiidroni sõnul võtsid
tartlased reklaamfilmi ning vaba
aja kollektsiooni loomisel eeskuju maailma suurklubidelt: „Olgu
Barcelona või Manchester United

– kõigil on olemas oma tootekollektsioon, milles on peale spordisärkide ka t-särgid, jakid, nokamütsid ja muu selline,“ märkis ta.
Kiidroni selgitusel teeb Tammeka poolt ette võetu eriliseks ka
asjaolu, et see on valminud koostöös noorte loomeettevõtjatega.
„Reklaamfilmi tootsime koostöös
Snap Design OÜ-ga ning selle eri
osade eest vastutasid noored tartlased Karl Kull, Kris Neufeld, Ingmar Järve ja Erik Luht,“ selgitas
Kiidron. „Vaba aja riided disainis
aga Tammeka disaineriharidusega
noortetreener Mario Hansi.“
Kiidroni sõnul jätkavad rek-

laamfilm ja tootekollektsioon
Tammekale omaseks saanud
turunduslikku joont: „Me oleme
olnud Eesti jalgpallis ühed kõige
uuendusmeelsemad turundajad.
Meie eesmärk ongi tippu jääda ja
tuua seeläbi Tamme staadionile
matše vaatama üha rohkem tartlasi,“ lausus ta.
Otsekui Kiidroni sõnade kinnituseks alistas Tammeka samal
õhtul Tallinna Kalevi 2 : 0, lõpetades nii rohkem kui aastase võiduta
seeria koduväljakul ja tõustes liigatabelis Narva Transist mööda,
seitsmendaks.
Kaur Paves

Neljapäev, 14. august 2014
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Baaripidajad: Öise alkoholimüügi piiramine oleks jaburus
Kuna elamute lähedal asuvate meelelahutusasutuste
kliendid häirivad jätkuvalt
sealsete elanike öörahu,
püüab Võru linn alkoholimüüki piirata ka baarides.

Eesti Põllumajandusmuuseumis

Linnapea Anti Allas selgitas,
et linnavalitsus soovib öist alkoholimüüki piirata ning seda eelkõige varastel hommikutundidel. „Pärast seda, kui keelati ära
alkoholi müük tanklates ja mujal,
lähevad inimesed kohtadesse, kus
veel alkoholi müüakse. Ja kuna
Võrus on need kohad elamute
vahetus läheduses, siis on meile
selle kohta palju kaebusi tulnud,“
ütles Allas.

16.august kell 12-17

Rukkimaarjapaev
• RUKKITÖÖD MUUSEUMI PÕLLUL

• Näituse „Kui maale tuli kino ...” avamine
• Simman Heino Tartese rahvamuusika ansambliga

• RUKKIMAARJAPÄEVA LAAT
• AVATUD NÄITUSED JA TÖÖTOAD

TASUTA BUSS TARTUST

Puhkus või pidu
Kuna 1. juulist on muutunud
seadus ja Võru linn ei saa muuta
asutuste lahtiolekuaegu, siis on
linnavalitsusel väga keeruline sekkuda. Et aga kaebusi öörahu häirimise kohta on laekunud omajagu,
peab linn Allase sõnul siiski midagi ette võtma.
Linnapea teada on sarnase
probleemiga hädas mitmed omavalitsused ning lahendusi otsitakse nii Tallinnas kui ka mujal, kuid
sobivat lahendust veel keegi välja
töötanud ei ole. „Oleme mõelnud
seda, et hommikutundidel, kella kolmest-neljast oleks alkoholi
müük keelatud. See ei tähenda
seda, et me tegevust kuidagi takistaks, asutused saavad toimida,“
rääkis linnapea. „Probleemiks on
lihtsalt see, et kui ööklubid lõpetavad oma tegevuse, siis sageli soovivad suhteliselt ebakained kodanikud edasi minna ja kui järgmine koht on elamupiirkonnas, siis
inimesed lihtsalt ei saa seal rahulikult välja puhata.“
Öise alkoholimüügi piiramisega soovib linn Allase sõnul saavutada seda, et Võru linna elanikud saaksid välja puhata, kindlasti ei soovita aga kuidagi piirata või
takistada ettevõtlustegevust. „Ma

TARTU SÜGISNÄITUS
Skandaalne Chicago baar on linnaga vägikaigast vedanud aastaid. 
LL arhiiv

arvan, et kui alates kolmest-neljast
ei saa alkoholi enam kergelt kätte,
siis see ei ole suur probleem,“ hindas Võru meer. „Probleem on see,
kui sel ajal toimub linnas meeletu
joomine.“

Riik riigis?
Üks asutus, mis öise alkoholimüügi piiramisest kindlasti kannataks, on skandaalne Chicago
baar, millega linn on vägikaigast
vedanud juba tükk aega.
Baari esindaja Gert Goršanovi
sõnul on linnavalitsuse uus plaan
jaburus ja erilist usku selle õnnestumisesse tal ei ole. „Me ei ole riik
riigis,“ ütles Goršanov ja leidis, et
kui linnavalitsus soovib midagi
kasulikku teha, siis võiks mõelda
hoopis avalikus kohas alkoholi joomise piiramisele. Kui aga linnavalitsus peaks leidma vahendi, kuidas
öise alkoholimüügi piiramise plaan
ellu viia, siis ei kavatse tema ja ka
teised, keda see mõjutab, Goršanovi sõnul käed rüpes istuda.
Teravalt kritiseerib linnavalit-

suse öise alkoholimüügi piiramise
mõtteid ka Võru rannapubi omanik Pait Reiman. Tema leiab, et
alkoholimüügi piiramine hoopis
suurendab probleemi ja raskendab politsei tööd. „Alkoholi tarbimine pubides ja klubides toimub
kindla koha peal ja seda on lihtne kontrollida. Keegi ei mõtle, mis
siis toimuma hakkab, kui see ära
keelata. Toimuma hakkavad korterijoomingud, naabrid hakkavad
helistama ja mis tööd saab politsei niimoodi teha?“ küsis Reiman.
„Politsei jookseb mööda kortereid,
samal ajal varastatakse poode ja
garaaže tühjaks. Kui linnas on
üksikud kohad, kus toimub alkoholi tarbimine, siis on seda lihtne
kontrolli alla hoida.“

Naps toob kultuuri
Teise aspektina tõi Reiman välja klubides ja pubides pakutava
kultuurilise osa, millest võrulane
alkoholimüügi piiramisega ilma
võib jääda. „Ansamblid ja muud
esinejad on nii kallid, et ilma alko-

holimüügita ei saa neid ansambleid kutsudagi, järelikult jääb Võru
inimene ilma mingist kultuuriosast,“ leidis Reiman.
Tema sõnul ei ole oluline, et
müüki soovitakse piirata hommikutundidel. „Kui on näha, et sellele on turgu, siis see paneb asja paika,“ märkis Rannapubi omanik.
„Kui joojad tahavad edasi pidutsema minna, siis las nad lähevad.
Jälle on nad ühes kohas, kus on
korda lihtsam pidada kui korterites, hoovides ja parkides.“
Sarnaselt Goršanovile leidis ka
Reiman, et pigem tuleks poliitikutel keskenduda sellele, et piirata uue seadusega lubatud alkoholi tarbimist avalikus kohas. „Vaadake, mis toimub! Kõik on klaasikilde täis, lapsed jooksevad ringi.
Kui muidu vaatab Eesti põhjamaade poole, siis võtku siin ka eeskuju näiteks Soomest. See idioot, kes
sellise asja vastu võttis, tuleks teistele hoiatuseks näidispoomisele
saata,“ põrutas Reiman.
Maria Gonjak
Lõunaleht

Soolebakter rannalõvi ei murra
Kuigi eelmisel esmaspäeval
võetud proovide kohaselt
ületab soole enterokokkide tase Emajõe randades
piirmäära enam kui pooleteistkordselt, ei teinud
eilehommikused rannalised vabaujulas hoiatavat
punast lippu märkamagi.
Siim Kaasik

Maksim (33)
Täna ei käinud ujumas, sest külm
on. Punane lipp on ka sellepärast
vist väljas. Ah hoopis bakterite
pärast? Seda ma ei teadnud, tavaliselt pannakse lipp ikka külma vee
pärast. Sellisel juhul ei lähe kindlasti täna ujuma. Tulingi siia tegelikult trenni tegema. Mõlemad
Emajõe rannad meeldivad mulle,
kuid Anne kanal pigem ei meeldi.

Kaili (38)
Tulin lapsega täna randa, sest talle
meeldib veekogude ääres mängida. Nägin küll punast lippu, kuid
ma otseselt ei tea, miks see siin
on. Mees teadis rääkida, et ujuma
minna ei tohi, aga ega ma oskagi

ujuda. Meile meeldib rohkem järvede ääres käia. Tartus on jõeäärne ainus koht, kuhu tulla. Õigeid
randu siin polegi.

taks mind vette minemast. Kui
oleks mõni surmav bakter, siis
jätaksin ujumata, kuid soolebakter teeb ainult kõhu lahti.

Jüri (46)

Indrek (42)

Just tulin ujumast. Mis punane lipp? Ma olen lühinägelik ja ei
näe nii kaugele. Tegelikult olen
siin 28 suve käinud ja ausalt öeldes
mind see punane lipp ei koti. Mis
see lipp tähendab siis? Ma ujun
enne soolebakterites, kui soviettide kuses. Ega Tartus mingitest
randadest rääkida väga ei saa,
kuid kui ujuda vaja, siis käin ikkagi Emajões. Anne kanalit väldin.
Emajões vesi liigub ja elu on mõeldud liikumiseks.

Tulin trenni tegema ja käin siin
põhimõtteliselt iga päev. Pärast
trenni plaanin ka ujuma minna.
Punasest lipust olen teadlik, kuid
arvan, et bakterid on tänaseks
juba Peipsis. Pärast selle lipu väljapanemist on siin rahulikumaks
jäänud. Esmaspäeval polnud ühtegi inimest, samas teisipäeval ma
ei käinud. Kuna see on mu kodurand, siis teistesse Tartu randadesse ei satu.

Indrek (57)
Käisin küll ujumas. See on Tartus
kõige looduslikum rand ja mulle
meeldib siin. Mind punane lipp ei
sega. Hoidsin suu kinni ja vett alla
ei neelanud.

Tiia (49)
Käisin just ujumas. Ma saan aru,
et see bakterite tase ei ole niivõrd
kõrge. Suu tuleb kinni hoida ja

Loora (20)
midagi ei juhtu. See rand on mu
kodule kõige lähemal ja sellepärast käingi siin.

Harri (70)
Just tulin ujumast. Bakterid mind
ei sega. Usun, et selle ajaga on
tegelikult bakterite tase juba langenud. Tuleks uus proov võtta.
Käin siin peaaegu iga päev. Praegune põhjus pole piisav, et takis-

Mina ujumas ei käinud, kuid kui
praegu tuju tuleks, siis läheksin.
Kuna ma pead niikuinii vee alla
ei pane, siis see vesi mulle suhu ka
ei satu. Teistest Tartu randadest
suurt midagi ei arva. Kanali ääres
käin küll aeg-ajalt päevitamas,
kuid ujuma ei satu. Teisele poole
Emajõe kallast pole mul asja. Siin
on hea rahulik ja liivarandki olemas.

TÕULOOM 2014

6. septembril kell 10–18
M E E L E PÄ R A S T I G A Ü H E L E !
Suur sügislaat ja kauneimate tõuloomade valimine

IVO LINNA ja ANTI KAMMISTE
KÕRSIK UD
Kaupmeeste, käsitöömeistrite
eelregistreerimine ja info
tel 738 3822, 5373 7124

Lisainfo: epm@epm.ee või 5373 7124

www.epm.ee
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Palametsa
pajatused
297.

Suure Euroopa
sõja algusest
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1914. a augustikuu esimestel päevadel viidi tsaaririigis küllaltki
hästi organiseeritult läbi üldmobilisatsioon. See tähendas sadade
tuhandete varem välja õpetatud tagavaraväelaste kutsumist lippude alla. Nende hulgas oli ka arvukalt eestlasi. Arvatakse, et kolme
sõja-aasta (1914–1917) jooksul oli mobiliseeritud vähemalt 100 000
meest. Kümnes osa nendest ehk 10 000 noort eestlast kas langes
lahingutes või suri haigustesse. Ühtaegu tähendas see peaaegu
sama suure hulga eesti perekondade mitteloomist, paljude laste
sündimata jäämist.
Esimesena said sõja verist argipäeva tunda need mobiliseeritud,
kes saadeti kohe sõja alguses Ida-Preisimaad vallutama. Siin oli alanud 17. augustil suurpealetung, mis pidi leevendama liitlastele läänerindel kujunenud ohtlikku olukorda Pariisi suunal. Esialgu saatis Vene vägesid edu. Sakslased taandusid, aga organiseeritult koos
elanikkonnaga. Saanud läänerindelt abivägesid, läks aga Saksa 8.
armee kindral Hindeburgi juhtimisel üle vastupealetungile. Vene 2.
armee piirati ümber ja löödi puruks, 1. armee aga tõrjuti Ida-Preisimaalt välja. Siis langes või võeti sõjavangi tuhandeid eestlasi. Nagu
Vene väes ikka – inimelusid ei säästetud. Hukkunute asemel saadeti marsiroodudes väeliinile üha uusi mehi. Eestlasi teenis paljudes
polkudes, mis sõdisid õige pikaksveninud rindel Läänemerest Karpaatideni.
Õnnega olid koos need, kes olid leidnud rakenduse tagalaüksustes, kus kirjaoskajad ning distsiplineeritud eestlased ning
lätlased olid heas kirjas. Neile meestele usaldati ülesandeid ning
ameteid, millega harimatu vene talupoeg kuidagi toime ei tulnud.
Vene-Jaapani sõtta ei mobiliseeritud üliõpilasi ega koolmeistreid.
Suurde Euroopa sõtta – nagu I maailmasõda algupoole nimetati –
aga küll. Tsaariväes nappis just nooremohvitsere, kelle väljalangevus rindel oli eriti suur. Seepärast hakati keskharidusega meestest
mõni kuu kestvatel kursustel kiires korras välja õpetama täiendavat
kaadrit. Neid nimetati praporšikeks (prapor – lipp) ehk eesti keeles
lipnikeks. Korraliku sõjakooli ettevalmistuse saanud kaadriohvitseri madalaim auaste oli nooremleitnant. Lipnike kiirkursustel nigela
ettevalmistuse saanud, aga nii rinde- kui tagalakogemustega paarist
tuhandest noorest eestlasest moodustus hiljem Vabadussõjas Eesti
rahvaväe ohvitserkonna tuumik.
Paljud neist olid pedagoogilise haridusega ja oskasid noorte reameestega hoopis paremini läbi saada, kui rusikaõigust harrastavad
vene kaadriohvitserid. Selline oskus aitas aga paljuski kaasa väeosa
võitlusvaimu ja üksmeele kujunemisele.
Nagu varem mainitud, oli Tartu garnisonilinn, kus paiknesid
maailmasõja puhkemise aegu kahe – Krasnojarski ja Krasnoselski
– jalaväepolgu põhijõud ning staabid. Kuna mobilisatsiooniga oli
teadagi kiire, ei hakatud Tartumaalt ja Tartu linnast mobiliseerituid saatma kuhugi kaugemale – nagu see rahuajal tavaks oli olnud
– vaid arvati täiendustena kohalike polkude koosseisu. Ja nii veeresid nad arvukates ešelonides lõuna poole. Ikka sõjavälja suunas,
kust kostus juba ähvardavat lahingumüra. Tartu elanikkond oli
aga päris kindel, et nende linn jääb sedavõrd kaugele tagalasse, et
alanud sõda siia kunagi ei jõua. Küll aga sõja ohvrid arvukate haavatute näol.

Linnafestivali staap on end sedapuhku sisse
seadnud aparaaditehases. 
UIT

Linn mattub
festivalisärra
Nädalavahetusel hõljub
Tartu kohal koguni kahe
suurürituse vaim: Kaar- ja
Võidusilla vahel laiub Emajõe festival, nii kesklinnas
kui nurgatagustes luusib
aga ringi interdistsiplinaarne UIT.
Laupäevani vältav UIT viib linnaelanikud ja külalised erinevate
kultuurisündmuste vahendusel
harjumuspärastelt radadelt kõrvale ja vaatab ülikoolilinna uue
nurga alt. Festival avastab keskkonnatundliku kunsti juhatusel
Tartu linnaruumi, vaadeldes värske pilguga Tartu sümbolpaiku ja
äärealasid, lootes ootamatult kaasata ka linnainimesi, kes naljalt
galeriidesse ja saalidesse ei jõua.

Retk eikellegimaale
„Festival soovib pakkuda kunstilisi elamusi kõigile linnaelanikele ning leiame, et seda on võimalik teha ainult avalikus ruu-

mis, nii linna tuiksoontel ja kui
ka eikellegimaadel,“ märkis peakorraldaja Marie Kliiman, kultuurikvartalisse kuuluva Uue
Õue eestvedaja.
Peaesinejaks on sedapuhku
Madridist pärit valguskunstnike
duo Luzinterruptus, kes on erinevate installatsioonidega esinenud üle Euroopa ning kelle töid
on presenteeritud nii New Yorgi Guggenheimis kui ka Londoni Victoria & Alberti muuseumis.
Peale nende on UIT endale külla palunud noored Leedu tantsukunstnikud humoorika lavastusega „Contemporary?“, mis pälvis
eelmisel aastal Leedu teatriaasta
auhindade jagamisel aasta fenomeni tiitli. Samuti etenduskunstnikud Paolo Zucotti Itaaliast ja
Jan Hajdelak Hustáki Tšehhist,
kes viivad vaatajad jalutuskäigule
läbi performatiivse installatsiooni „Taking Turns“, et uurida, kuidas erinevad tajud meie reaalsust
kujundavad.
Avastamata paikadesse kerki-

Öisel jõematkal midagi kontimurdvat kartma ei pea, küll rõhutavad
korraldajad kaine meele säilitamise vajadust. 
Emajõe festivaL

vad lubaduste kohaselt avastamisväärt peopaigad. Lisaks põigatakse koos peosarja Õnne 14 vedajatega Karlovasse tõelisesse Õnne 14
hoovi ning festivali otsad tõmbavad aparaaditehase hoovis kokku
džässise hiphopsaundiga Sonne
Bien ja Tommy Cash.

Bakter alistas sprindi
Reedel-laupäeval on aga pidulistel põhjust kiigata Emajõe äärde, kus peetakse maha traditsiooniline festival. Ehkki soole enterokokkide pealetungi tõttu jääb
paraku ära avaveeujumisvõistlus
Kahe Silla sprint, on programm
pühendatud veeohutusele.
Festival algab populaarse ujumisvõistlusega Emajõe Karikas.
Sellele järgneb Laululahing, kus
laulusõbrad saavad kaasa elada ja
laulda ansamblile Nukker Kukeke
ning paadi- ja kalameestekoorile.
Emajõe kaldal on mitmed väljapanekud ja töötoad, kus põnevaid
tegevusi jagub ka lastele. Samuti
on avatud mõlemal päeval Rannarestoran, kus jagatakse huvitavaid toidunippe ja saab nautida
rahvalikku muusikat.
Traditsiooniline jõeparaad
algab laupäeval kell 18 Turu sillast allavoolu asuval VTA-esisel jõealal, kus toimub osalejate
kogunemine. Paraadil sõidetakse aeglasel käigul läbi linna kuni
Lodjakojani ja siis suundutakse
tagasi Atlantise-esisele jõealale.
Kaur Paves
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kus
värvilisi
mune
saab
aasta
ringi
Nelja riigikeelega Šveitsi konföderatsioonis jäävad
silma mäetipud, kus augustis sajab lund, aga ka ringteed, mille keskel on skulptuurid ja kunstiteosed.
Ringteed, kus keskel kasvaks
muru, nagu harjunud Eesti tänavapildis nägema, ei õnnestugi
mägederiigis kohata. Igaüks on
vaatamisväärsus omaette – neid
ehtivaid skulptuure vaadates võibki tiirutama jääda, näeb nii abstraktset kunsti kui ka tähelepanuavaldusi Šveitsi täpsetele kelladele või ringtee lähedal olevale
lennujaamale.
Hea majandusega rikkas riigis on turisti jaoks elu ilus. Tõeline heaoluühiskond. Poes käies
jääb mulje, nagu oleks lihavõtted
kogu aeg, sest riiulitel on karbis
müüa värvilised munad. Tegelikult kasutatakse värvi selleks, et
eristada müügil olevaid keedetud
mune keetmata munadest.
Kui raha on, siis tegevust Šveitsis,
mille ladinakeelne ametlik nimetus
on Confoederatio Helvetica (sellest
ka domeenitähis .ch), jagub. Tänu
ilusale loodusele ehk Alpid ja Juura
mäestik, järved, jõed ja liustikud, on

avastamist ja vaatamist palju. Talvisel ajal tuntud kõrgmäestiku suusakuurordid on suvel kaherattalisel
pedaalijate paradiis, sest käänulisel
serpentiinil saab maanteesõitu harrastada ning väikesed rajad mägedes on ideaalsed mägijalgrattasõiduks. Tuleb ainult valmis olla karjaaedadest üle ronimiseks või elektrikarjuse avamiseks. Karjaloomade
lähedust on Alpides kaugele kuulda
– mõnel lehmal on kaelas kell, mis
tundub olevat suurem kui looma
pea. Mida rikkam talumees, seda
suuremad kellad on tema loomadel.
Lisaks igas suveniiripoes müüdavatele kelladele saab tõeline huviline
osta CD, et hiljem tundide viisi looduslikku kellahelinat kuulata.

Juustutootmise piirangud
Alpides rattaga sõites on lehmakarjast aeg-ajalt kasugi, sest muutliku ilma puhul on kõrgmägedes
olevad lehmalaudad väga head varjualused. Mägedes on talumehel
kõik vajalik, et toota sealsamas ka
juustu. Kohalikud aga räägivad, et
liitumine Euroopa Liidu erinevate
nõuetega on mõjunud siiski juustutootmisele teatud mõttes hävitavalt, sest nii mõnigi juustusort ei
mahu reeglitesse. Küll pole tootmise hügieeninõuded piisavad või ei
vasta vanade traditsioonide järgi
toodetud juustu lehk paika pandud
reeglitele. Samas suuremad juustuvabrikud on tänapäevased ning
nii saab läbi klaasi jälgida, kuidas
juustulaos robot suuri paarikümnekiloseid juustukettaid peseb, rin-
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Hinnad Šveitsis
∞∞ Suur perepitsa 45 €
∞∞ Kraanivesi (1 L) restoranis 6 €
∞∞ Döner kebab 8 €
∞∞ Jäätis 2,5 €
∞∞ Diisel 1,5 €
∞∞ Viktorinox tööriist 103 €
∞∞ Juust Emmental 14 €/kg
∞∞ Salaami 38 €/kg
∞∞ Šokolaad 2,4 €
∞∞ Keedetud munad 2,4 €/10 tk
∞∞ Keetmata munad 1,9 €/10 tk
∞∞ Kiirtee aastane luba 30 €

gi keerab ja kenasti riiulisse asetab.
Ka on šveitslased osavad kõiki juustu ja piimatoodete kõrvalsaadusi
ära kasutama, nii tehakse kõrvalsaadusena tekkivast piimavedelikust limonaadi Rivella.
Peale juustutoomise piirangute on piiratud ka ilutulestiku
kasutamine, seda võib teha ainult
1. augustil, mil on riigipüha ning
üle riigi süüdatakse lõkked.
Šveits on oma raha andnud
kasutada ka üle 35 000 elanikuga
Liechtensteini vürstiriigile. Kuna
piiriületust ametlikult ei fikseerita, siis saab pealinna Vaduzi postkontoris osta 2,5 euro eest templi passi, mis tõestab kääbusriigi külastust. Kuigi posti haldab
Šveits, on Liechtensteinil oma
postmargid. Uhkust selle üle näitab ka markide tänav, kus on riigi postmarkide kujutised tänavasillutisel. Ilma sõjaväeta riiki
on 2007. aastal kogemata teinud
invasiooni Šveitsi sõjavägi, kui
õppustel pea paarisajane jalaväeüksus eksis metsa ja sattus Liechtensteini territooriumile. Šveitsi
armee palus eksituse pärast hiljem
vabandust.

Ainulaadsus Euroopas
Euroopas ainulaadseid asju on
konföderatsioonis nii mitmeidki.
Euroopa suurim maa-alune kosk
Trümmelbach möirgab mäe sees
nii valjult, et väikeste lastega ei
soovitata seda loodusimet üldse
külastadagi. Liustike sulavett tormab mäest läbi kuni 20 000 liitrit
sekundis ning koobastes tekitavad
põrgulärmi kivirahnud ja klibu,
mida vesi viib mäest minema üle
200 000 tonni aastas.

Pealinnast Bernist mitte väga
kaugele jääb Papiliorama ehk
amfiteatri kujuline troopiline
siseaed, kus elab üle 60 liblikaliigi. Ainulaadne on samas paiknev
Nocturama, mille katus filtreerib
päevavalgust niivõrd, et moodustab kunstliku kuuvalguse. Sedasi saab jälgida, kuidas ööloomad
oma elu elavad ning nahkhiired
pimeduse varjus ringi sahistavad

nii, et ainult nende tiibade tuul
nägu puudutab.
Viimasel ajal ka Eesti päevauudistesse tõusnud Šveitsi neutraliteedi traditsioon tundub riigist
seest jällegi hästi planeeritud kaitsena. Igal Šveitsi majal on keldris
punker, kuhu saab varjuda tuumarünnaku eest, kui seda peaks
vaja olema. Punkreid on ka muudel hoonetel ja mägedes, nii et ter-

ve riik saab vajadusel varjuda paksude terasustega ventileeritud
gaasifiltriga ruumidesse. Samuti
on kohustuslik hoiustada toiduvaru, vesi ja vajalikud ravimid ootamatu rünnaku üleelamiseks ning
kui majale ei soovita tõesti kohustuslikku punkrit ehitada, siis tuleb
maksta maksu, et kasutada ühiskondlikku punkrit.
Tiina Rekand

Disaini ise
oma lastetuba
UUS E
TOOD

Sunorek ja TANK pakuvad
omanäolist terviklahendust:
TANK kirjutuslaud ratastel sahtliboksiga*
TANK liugustega kapp*
Sunorek ohutu avamismehhanismiga
aknakatted lastele

Tellijatele
Büroomaailma
kinkekaart
väärtusega

kuni 50€

*Võimalus tellida erinevates toonides mööblikandiga, mida saab
kasutada nii liuguste profiili, laua kui kapi servade juures.
Kampaania kehtib augusti lõpuni.

Tartu salong | Sõbra 54 (Turu Ärimaja) | Tel 7 340 096

www.sunorek.ee

tartuekspress
anekdoodid
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VABA AEG

Kino

anekdoodid

„Isa, kes on pessimist?“
„Pessimist on selline inimene,
kes ei julge lehma lüpsta, kartes, et
piim võib olla juba hapuks läinud.“
***
Pangaametnikult küsitakse:
„Kas olete puhkuse ajal kodus või
sõidate kuhugi kaugemale?“
„See oleneb revisjoni tulemustest, mis meie pangas praegu pooleli on,“ vastab ametnik.
***
Küsimus: „Mis asi on puhkusekompromiss?“
Vastus: „See on olukord, kus
mees tahab näiteks puhata mägedes, naine aga mere ääres. Kompromiss seisneb selles, et perekond
puhkab mere ääres, kuid mees võib
slaalomisuusad kaasa võtta.“
***
Maksuametisse siseneb keegi
mees ja küsib:
„Vabandage, millal ma puhkusele
võiksin minna?“
„Aga te ei tööta ju maksuametis!“
vastatakse talle.
„Kuidas nii? Ma töötan ju praktiliselt ainult teie heaks!“
***
Mees tellib baaris kokteili, maitseb seda ja küsib siis baarimehelt:

„Mis kokteil see on?“
„Selle nimi on „Suve maitse“.“
„Hm! Missugune ilge suvi!“
***
Kaks vanameest jalutavad pargis ja näevad ühel pingil suudlevat
paarikest.
„Ah, kui saaks veel korra noor
olla!“ õhkab üks.
„Mõtleks vaid,“ poriseb teine,
„mingi suudluse pärast veel 45 aastat töötada!“
***
Pärast tormi jääb külas elav vanamemm elektrita. Kui telefon paari
päeva pärast korda tehakse, helistab ta kohe Eesti Energiasse:
„Kaua ma teie mehi ootama
pean?! Tüütab ära küll, kui pead juba
kolmandat päeva küünalt kasutama!“
***
Kohtuvad kaks sõpra:
„Miks sul käsi sidemes on?“
„Toitsin eile peost rähni...“
***
Kaks purjus sõpra omavahel:
„Mis sa oma naisele naistepäevaks kinkisid?“
„Hm... Aga millal tal see naistepäev on?“
***
Sõbrad omavahel:

„Otsustasin, et uuel aastal teen
vana eluga lõpparve ja alustan uut.
Kõigepealt hakkan tegelema tipptennisega ja kutsun välja Rafael
Nadali!“
„Miks just tema?“
„Ma lugesin kuskilt, et auhinnafond on miljon dollarit!“
„Aga sa pole ju elus tennist mänginud!“
„Mis siis? Kaotaja saab poole
vähem!“
***
Pärast uusaastapidu kohtuvad
kaks uusrikast:
„Noh, kuidas seis on?“
„250 000 dollarit vähem kui
enne pidu!“
***
Sõbrad omavahel:
„Huvitav, kas sääskedelt võib aidsi
saada?“
„Misasja, sulle ei jätku naisi või?!“
***
Turvamees peatab lao väravas
mehe:
„Seis! Kuhu sa oma arust lähed?“
„Direktori juurde.“
„Kust mina seda tean! Ega see
sulle laubale ole kirjutatud!“
„Ja kui olekski, ei oskaks sa nagunii lugeda!“ vastab mees.

sudoku
sudoku

Cinamon

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
15.–21.08 kell 20, 22.30 Lucy
15.08 kell 11.30, 15.15; 16.–
17.08 kell 11.30; 18.–20.08
kell 11.30, 13.15, 15.15; 21.08
kell 11.30, 13.15 Teismelised
ninjakilpkonnad
15.–21.08 kell 17.30, 20.20,
21.50 Seksivideo
15., 18.–19.08 kell 19.30;
16.–17., 20.–21.08 kell 12.15
Tüdrukute seeliku all

ristsõna

Palgasõdurid 3

15., 18.–19.08 kell 14.30;
16.–17., 20.–21.08 kell 16.15
Ja nii see läheb
15.–21.08 kell 15.50 Keelatud
tants 5: Kõik mängu
15.–21.08 kell 13.30, 18
Galaktika valvurid
15., 18.–19.08 kell 11, 12.45,
16.30; 16.–17., 20.–21.08 kell
11, 12.45, 14.30 Khumba
15.–21.08 kell 11.15 Kuidas
taltsutada lohet 2 (eesti keeles)
15., 18.–19.08 kell 13.15;
16.–17., 20.–21.08 kell 17.45
Herakles
15.–21.08 kell 22.15 Tormi
silmas
15., 18.–19.08 kell 17.15;
16.–17., 20.–21.08 kell 15.15
Ahvide planeedi koidik

Ristsõna

Neljapäev, 14. august 2014

15.–21.08 kell 11.45, 13.45,
15.40 Lennukid 2
15., 18.–19.08 kell 12.15,
14.40, 17.05, 18.30, 19.45, 21,
22; 16.–17., 20.–21.08 kell
14.40, 17.05, 18.30, 21, 22
Palgasõdurid 3
21.08 kell 19.45 Esilinastus:
Mängiks mente
21.08 kell 22.15 Esilinastus:
Päästke meid kurjast
20.08 kell 20 Naisteõhtu:
Saja sammu teekond
16.–17.08 kell 19.45 Eellinastused: Mängiks mente

Kontsert
Antoniuse õu
14.08 kell 20 Argentiina
muusika õhtu
21.08 kell 20 Merelaulud:
Marko Matvere ja Peep Raun

Aparaaditehas
16.08 kell 22 Linnafestival
UIT lõpupidu: Sonne Bien
(UK) & Tommy Cash

Tartu
loomemajanduskeskus
14.08 kell 18.30 Tiibeti mantravägi jogiini Drukmo Gya`ga

Jaani kirik

Tartu raekoja saal

15.08 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esinevad Jose Antonio Ramirez
(trompet) ja Maila Laidna
(klaver)

21.08 kell 19 Jarek Kasari
plaadiesitluskontsert Liiga
palju viiuleid

16.08 kell 20 Õhtu ilu

14.08 kell 22 Säde

22.08 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esineb pianist Tiina Tomingas

15.08 kell 22 Väike Mees

Maarja kirik
15.08 kell 20 rukkimaarjapäeva heategevuskontsert Kiida,
mu hing, Issandat!

Ristiisa pubi
14.08 kell 21.30 Raen Väikene

Tampere maja
23.08 kell 14 Tampere Jäämi
koori kontsert Meilt ja mujalt

Õlle tare

16.08 kell 22 Härra Kuu
20.08 kell 22 Tauri Anni

Näitused
Karlova-Ropka
raamatukogu
kuni 14.08 Tähe noortekeskuse mudilaste fotoringi näitus Pildikesed
kuni 23.08 näitus Eesti filmiplakat 1960test kuni
2000teni

Linnaraamatukogu
kuni 11.09 näitus Liigume ja
liigutame
kuni 15.09 raamatunäitus
Juhan Liiv 150
kuni 16.09 raamatunäitus Esimene maailmasõda – hämmastavalt aktuaalne

Tammelinna
raamatukogu
kuni 30.08 lapitööde näitus
Igaühes meist on vikerkaar

Muu
Linnaraamatukogu
27.08 kell 11 Muinasjutuhommik: kavas on suvised
muinasjutud

tartuekspress
NÄLJASE PALK
reklaam
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matkareis

Grillitud ürdised
seasisefilee medaljonid

TATRAD
sügisel

Suvi on grilliaeg, seega alustame oma retseptirallit ühe korraliku
grillroaga.

TATRAD
sügisel

VAJA ON:
•• sea sisefilee 2 tk
•• toorsuitsupeekoni viilud 200 g
•• ürte (oregano, salvei, tüümian...
mida parasjagu peenral on)
•• küüslauku paar küünt
•• tšillit 1 kaun
•• oliiviõli
•• 1 laim
•• soola, pipart
•• peotäis head salatit, mõned
tomatid

suusareis

suusareis

TATRAD
talvel

TATRAD
talvel

Kõigepealt valmistame ürdimarinaadi. Võta mõned ürdid ja 1
küüslauguküüs, haki hästi peeneks, pane kaussi, lisa õli ja veidi soola/pipart, sega läbi.
Lõika seafileelt ära kelmed ja tee fileest pontsakad 3 cm paksused
viilud, aseta viilud marinaadi ja mätsi need mõnusasti kokku.
Keera iga medaljoni ümber toorsuitsupeekoni ribad ja kinnita
hambatikuga. Peekon annab lihale mahlasust ja head suitsumekki
Kui medaljonid valmis, aseta need kuumale grillile, algul peekonita
pooled ning seejärel võib nendega mängelda grillil nagu soovid.
Grilli umbes 15 minutit, tunneta küpsust näpuga katsudes ja visuaalselt vaadeldes. Kui pole kindel, võid teha sisselõike. Liha võib seest
ka veidi roosa olla. Väldi üleküpsetamist.
Samal ajal kui fileed küpsevad, valmista kerge salat. Sobib kõiksugu roheline (rukola, jääsalat, tammeleht, peedilehed jms). Lisa
mõned tomatid. Tee juurde mõnus kastmeke (oliiviõli, sool, laimimahl, peenekshakitud tšilli ja veidi küüslauku).

7 päeva
6 ööd
5 mäepäeva

SERVEERING:
Valmista medaljonidele salatist
kena pesa, nõrista peale kastet
ja aseta medaljonid salatile.

L�bis�idupiiranguta
garantii

250 €

AASTANE

Head isu!

NÄPUNÄITED
•• Võid neid medaljone ka ahjus küpsetuspaberi peal küpsetada
180 °C juures
•• Võid kogu filee ürtide ja peekoniga katta ja terve tükina küpsetada, hiljem saad lõigata kenad viilud.
•• Jälgi, et grillisöed oleksid kenasti valmis, sellised helehallid ja
kuumus hea.
•• Ära unusta hambatikke eemaldada!
•• Veinisoovitus Pinot Noir, Chardonnay, mõni Rosé

Majutus kõigi mugavustega
apartemendis
f
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Küsi lisa:
aurel@aurel.ee

Aurel

Priit Palk

APARTMENTS

Toidusõber ja kohviku Crepp juht

Liptovsky Mikuláš, Slovakia

NAISJUUNIORIDE EUROOPA MEISTRIVÕISTLUSTE
FINAALTURNIIR VÕRKPALLIS

16.-24. august
Laupäev | 16.08
14:00 Kreeka vs Tšehhi
16:30 Bulgaaria vs Holland
19:00 Serbia vs Eesti

Neljapäev | 21.08
14:00 Holland vs Kreeka
16:30 Tšehhi vs Serbia
19:00 Bulgaaria vs Eesti

Pühapäev | 17.08
14:00 Tšehhi vs Bulgaaria
16:30 Serbia vs Kreeka
19:00 Eesti vs Holland

Tartu

A. Le Coq spordihall

Liitu meiega facebookis
ja igal neljapäeval
on linna suurima
trükiarvuga
nädalaleht
Sinu postkastis.

Esmaspäev | 18.08 Kolmapäev | 20.08
14:00 Bulgaaria vs Serbia
16:30 Holland vs Tšehhi
19:00 Kreeka vs Eesti

14:00 Serbia vs Holland
16:30 Kreeka vs Bulgaaria
19:00 Eesti vs Tšehhi

Laupäev | 23.08

Pühapäev | 24.08

11:30 Poolfinaal 5-8
14:00 Poolfinaal 5-8
16:30 Poolfinaal 1-4
19:00 Poolfinaal 1-4

11:30 Finaal 7-8
14:00 Finaal 5-6
16:30 Finaal 3-4
19:00 Finaal 1-2

Soodusregistreerimine 15. augustini!

SEB 8. Tartu
Rulluisumaraton
42/21 km
Autopartner:

www.volley.ee

TELLI
LEHT
TELLI
TELLI

Meediapartner:

24. august 2014

Peasponsor:

www.tartumaraton.ee
Rulluisupartner:

Esitleja:

3 KUUD=9 €
6 KUUD=18 €
1 AASTA=36 €

telli@tartuekspress.ee
Ülikooli 1
730 4455

LEHT
www.tartuekspress.ee

tartuekspress

10 reklaam

Ehitus

AKNAD
KUNI

-60%

Materjal

1,6 ja 3,2 t ekskavaatorite rent ja
kaevetööd. 80-110 € päevarent
juhita. Tel 511 5786.

Küsi pakkumist: aknaari@city.ee • 736 6886;
5645 2502; 501 6158 • Tartu,Aleksandri 1-4

Killustiku, kruusa, liiva ja mulla
müük koos transpordiga LõunaEestis. Tel 5666 7528.
Killustiku, kruusa, liiva ja mulla
müük koos transpordiga Tartumaal. Tel 505 7316.
Aedade, väravate, väravaautomaatika müük, paigaldus, hooldus. Tel 501 6453, www.nr1aiad.ee.
Ehitus- ja katusetööd, puitfassaadid, ehituspuusepatööd, ehitusabi jne. Ehitus Kiirabi OÜ,
tel 5919 8885.
Eramute projekteerimine, kortermajade soojustusprojektid.
Tel 524 3142, imperialproject.ee.
Fassaadide, vundamentide
soojustamine ja renoveerimine.
Tel 5852 1071.

Maja Tartus. Tel 5340 8335.
Tegus noor lastega abielupaar
otsib armast maakodu Tartumaal
või Põlvamaal. Tel 522 2873.

Üürile võtta
Ahiküttega korter Tartus.
Tel 511 2625.

Killustik, liiv, kruus, täitepinnas
kuni 5,5 t. Tel 513 3920.

Kehtib täiskomplekti tellimisel:
aknad, aknalauad, paigaldus,
sisepalede taastamine.
• Järelmaksu võimalus kuni 6 kuuks
(protsendita)
• Paljud valmis aknad kohe laost saadaval
(erinevad mõõdud)

Tselluvilla paigaldamine puistena
– pööningud (ka lamekatused),
seinad, põrandad. Tel 503 7220.

Neljapäev, 14. august 2014

Üürile anda
1-toaline korter Annelinnas Mõisavahe 7. Tel 5805 5041.
1-toaline mugavustega möbleeritud keskküttega korter Elvas. Tel
5567 9171.
1-toal korter. Tel 503 2345.
2-3-toal korter. Tel 5561 4114.

Koolitus
Emajõe Keeltekool: uued kursused augustis. Tel 740 4050, info@
emajoe.ee, www.emajoe.ee.
Killustiku, liiva, mulla ja purustatud betooni müük koos transpordiga Tartumaal ja Lõuna-Eestis. Tel
5356 7062.
Soodsad terrassi- ja välisvoodrilauad, saematerjal, höövelmaterjal. Tel 509 2168, laur.pojad@
gmail.com.

Muusikakool Helivõlu kutsub
kõiki muusikahuvilisi vastuvõtukatsetele 29.08 Tartu Erakooli,
Tähe 4. Tule vaata, mida meil on
sulle pakkuda! Tel 5813 2350,
muusikakool.leima.ee

Kaevetööd, planeerimistööd ja
lammutustööd ekskavaatoritega.
8 t ja 21 t masinad. Tel 5356 7062.
Korstnad ja korstnapitsid vajalike
plekitöödega. Moodulkorstnad.
Tel 5625 1750, tomeli.ee.

3-toaline avar, hästi hoitud korter
Jõgevamaal Saare vallas Kääpa
külas (omanikult, mööbel, ahjud).
Tel 529 8415. Vaata korterit: www.
kv.ee/2384622.

Korstnapitside ehitus ja remont.
Moodulkorstnate paigaldus. Tel
5557 9399.

Eramute projekteerimine, kortermajade soojustusprojektid. Tel
524 3142, imperialproject.ee

Maalritööd, majade värvimine. Ka
väiksemad tööd. Tel 5820 1334,
maalerdus@gmail.com.

Järveäärne maakodu Tartu lähedal (kallasjoon 60 m, kinnistu ca
1,5 ha, majal 2 korrust, 6 tuba, 2
suuremat kõrvalhoonet, kelder,
keskküte, puurkaev, 3 x 25 A, väga
hea ligipääs, 160 000 €). Tasub
kaubelda! Tel 5560 6858.

Majade ehitus ja renoveerimine,
energia, kütte, vee, ventilatsiooni
paigaldus. Tel 504 0334,
vasker365@gmail.com.

Sõiduõppe ABC - A-, B-, BE-, C-,
CE-kat. Veoautojuhtide ameti- ja
ADR koolitused. Lõppastme
koolitus 85 €. Kalda tee 30,
www.sõiduõppe.ee, tel 507 8230.

Küte
LÕHUTUD KÜTTEPUUD
toores / kuiv
30 cm, 1 ruum = 35 € / 40 cm, 1 ruum = 32 / 40 €
50 cm, 1 ruum = 30 / 38 €

Tel 514 2173

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!

OÜ paigaldab plekk- ja valtsplekk-katuseid, vihmaveesüsteeme ning teeb erinevaid plekitöid.
Tel 5695 6885.
Plaatimistööd, WC-de, duširuumide ja vannitubade remont
ning ehitus. Tel 5633 3258.
Soojustamine puistevillaga.
Tel 5665 0604, 502 0066,
puistevill@gmail.com.

Küttepinnud (3 m ja tükeldatud) ja
kütteklotsid (kuivad, võrkudes ja
puistena). Al 16 €/rm. Tel 529 0183,
www.elevus.ee.
Puitbrikett, kaminapuu, kütteklots. Küsi julgelt! Tel 528 9398.
Puitbrikett, kuiv kütteklots (lahtiselt ja pakituna). Tel 528 9398.

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

Pakun tööd
Arkaadia Puhastuse
OÜ pakub Annelinnas
tööd puhastusteenindajatele. Teeme objektipõhise koolituse.
Info tel 5300 3118,
Jekaterina.
www.arkaadiapuhastuse.ee
Eripuhastustööde koristajale.
Tööülesanded: akende pesu,
põrandate vahatamine/õlitamine,
suurpuhastused. Tel 5823 0411.

Kinnisvara müük
2-toal korter Põlvas (KÜ, keskküte,
parkett, 15 000 €, ka järelmaksuga). Tel 520 0578.

Kütteklotsid (haab, lepp) lahtiselt
ja võrgus. Kojuvedu hinna sees. Tel
5193 8862.

Kasutatud riiete pood võtab osalise
tööajaga tööle müüja.
E-post riided22@hot.ee
Kokale, klienditeenindajale,
nõudepesijale. Tel 744 2085,
info@chezandre.ee.
Koristusfirma otsib puhastusteenindajaid, nii täis- kui osalise tööajaga tel. 55566313
Otsime müügitööst huvitatud
inimesi vanuses 25-45. Eelistatud
vene müügiinimesed. E-R kl 9-18
tel 521 1882.
Pakun tööd müüjale lihatoodete
ja -kaupade poes. Töö sobib ka
toredale pensionärile. Kalda tee 32,
Tartu, Sõpruse toiduturg.
Tel 5555 0957.
Spordiklubi asukohaga Ujula tn 4
vajab koristajat õhtusesse vahetusse. Tel 5560 6858.

Korterid, majad, majaosad Tartus
ja maakonnas. Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel. Ene Lina,
tel 742 0656, 504 8379.

Kinnisvara ost

Teede ja parklate ehitus, tänavakivide paigaldus, piirdeaedade ja
väravate paigaldus. Tel 5623 3867,
www.clinkerservice.ee.

Ahiküttega korter Tartus. Võib
vajada remonti. Tel 511 2625.

Teeme ehitustöid. Tel 5551 4574.

2-3-toal korter. Tel 5561 4114.

1-toal korter. Tel 503 2345.

Otsin tööd
Aasta ringi kvaliteetsed kuivad ja
märjad lõhutud küttepuud. Lepiko talu, tel 5667 5750.
Haava- ja lepaküttepinnud (3 m
pikad ja tükeldatud). Kojuvedu hinna sees. Tel 5193 8862.
Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.

Hooldustöötajana, soovitavalt koos
elamispinnaga. Tel 5624 4548.

Riided
Anne 51 kasutatud riided Norrast
ja kvaliteetsed moodsad riided Iirimaalt. E-R 10-18, L 10-15.
stiilriided.ee
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Jõe butiigis rattariiete allahindlus! Soola 10 (avaturg), E-R 9-17,
L 9-16, P 9-15
Odavate rõivaste poes Kastani
121 kogu kaup -50%. Esmaspäeval uus kaup. E-R 10-18, L 10-15
Pakume tasuta riideid ja jalanõusid 21.-24. augustil kl 10-16 Tartu
Laste Turvakodus, Tiigi 55.

tartuekspress
Samas masinate rent.
Tel 513 3920.

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

Tamme butiigis väikelaste samet
dressid ja naiste joped. Suur-Kaar
56, E-R 10-18, L 10-16

Sõidukid
1993.–2006. a sõiduautode kokkuost. Väga kiired tehingud! Raha
kohe kätte! Tel 553 3060.

arvestus.personal@gmail.com.

Kaubaveod üle Eesti. Küsi julgelt!
Tel 5304 9599.

Kolimis- ja veoteenused parima
hinnaga. Mööbli montaaž ja äravedu. Tel 5341 9593, mööblitakso.ee.
Korstnapitsid. Tel 5350 9100.

Korstnapühkimise tööd, küttekollete remont. Tel 5557 9399.

Tasuta kodumasinate ja vanaraua
äravedu (pesumasinad, pliidid,
boilerid, akud jm). Tel 5693 5578.

Korstnapühkimisteenus kutsetunnistusega spetsialistidelt. Akt
hinnas. OÜ Tartu Tuli, tel 730 5387.

Teen remondi- ja viimistlustöid.
Tel 5648 1251.

Uus ennustusliin. Tel 900 9889
(24 h), 1.08 €/min.

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

Elektritööd. Tel 5684 7007.

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.
Pakume muru niitmis- ja trimmerdamistöid, võsalõikust koos
äraveoga, kultuurihooldustöid.
Tel 5344 1304. Ohtlike puude
langetamist ja metsaväljavedu.
Tel 567 2872.
Pakun head õmblusteenust. Korrigeerin ja parandan riideid. Sirle,
tel 5451 4141.
Pakun juuksuriteenust koju kätte.
Tel 528 7509, Olga
Plaatimistöö. Tel 5645 9625.
Plekksepatööd: Ringtee 1, Tartu,
tel 517 2156.

Hauakivide ja hauaplaatide
valmistamine. Tel 5691 7488,
www.kiviraie.ee.
Hooldusteenus firmalt ühistutele,
eramutele jne (välikoristus, niitmine,
heki pügamine). Tel 5558 9899.

Arvutite hooldus ja remont Tartus
Tiigi 19 ja Küüni 5b. OÜ Maxi IT, tel
5452 2200.

Tervis

Abi alkoholisõltuvuse korral 98%.
Hiina meditsiin. Ly Chini OÜ, Tartu. Tel 505 8381 (eesti ja vene k).

Pottsepatööd. Tel 507 9037.
Printerikassettide kiire täitmine!
E–R 9–17, Raekoja 13, Tartu. Tel
744 1100, www.futari.ee.
Raamatupidamisteenus - korrektne ja usaldusväärne. Tel 521 7591,

Uus vann vanasse vanni, garantii
3 a. Lisainfo tel 503 1943,
www.vannvannis.ee.
Valmistan puidust uksi, aknaid,
mööblit jne. Tel 512 1766.
Veo- ja kolimisteenus,
utiliseerimine! Soodsad hinnad!
Tel 5193 2738.
Veo- ja kolimisteenused, kiirveod. Linna kiireim ja soodsaim
transport. Tel 5560 6941.
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Koolilapse kirjutuslaud (väga hästi
hoitud, kasutanud üks laps).
Tel 5805 5041.

Ost

Ravimassaaž! Ainulaadne autori
metoodika. Aitab lihaste, luude
ja mõnede siseorganite haiguste
puhul ning kaasnevate sümptomite ravi. Tartu kesklinna piiril! Tel
5836 7144.
Reiki raviseansid aitavad igasuguste haigusnähtuste korral ja
selgitavad põhjuseid. Reiki meister,
tel 515 9794.

Tutvus
42 a vaba mees (sportlik, aus)
soovib tutvuda heasüdamliku vaba
naisega. Tel 5665 8297.
60+ naine tutvub mehega, kellel
on maakodu ja kes ei liialda alkoholiga. Tel 5557 4115.
61 a naine Vissilt otsib maja
pidamisse kodu armastavat
autoga kuni 63 a elukaaslast.
Tel 5886 9172.

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

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

Korporatsioonide uuriripatsid
(maksan 120 €/tk) erakogusse. Pakkumised oodatud tel 5649 5292.
Vanaaegsed raamatud, kellad,
märgid, medalid, ordenid, postkaardid, fotod, maalid, graafika,
mündid, paberahad jne.
Tel 5829 9810.
Vanad märgid, ikoonid, hõbe,
mündid, medalid, graafika, nahkköites raamatud jm. Tel 5649 5292.

70 a lesknaine soovib leida korralike elukommetega meest, kes elab
Tartus. Tel 734 3376.

Müük
2 baaritooli ja laud, telerilaud ja
puidust diivanilaud.
Tel 5565 0843.
Ilusate Asjade Pood Tähe 21 avatud
E-R 10-18, L 10-15. Riided, jalatsid,
nõud. mtyheaisa@gmail.com

Vanad märgid, raamatud, hõbe,
lauanõud jne. Raha kohe kätte! Tel
5803 6752.

Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine suure kaubikuga. Tel 501 5312,
www.kutotootmine.ee.
Veoteenus 2,7 t kandevõimega
kaubikuga. Tel 502 2026.
Veoteenus suure kaubikuga.
Tel 5550 0654.

Jalgrataste müük, hooldus ja
remont. Master Sport OÜ Tartus
Võru 132a, tel 659 1109,
www.mastersport.ee.
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KUULUTUS
Õmblusmasinate remont ja hooldus. Tulen ise kohale. Tel 523 1130.

Näitus avatakse 16. augustil kell 14.00

Kaardid ennustavad! Tel 900 1727.
24 h, 1,09 €/min.
Arvutite ost, müük ja remont.
Joorami pood, Struve 8,
tel 5657 7785, 5457 2787.

Transport kaubik ja puksiir, reisijate vedu kuni 8 kohta väikebussiga. Tel 504 0334, allroads.ee.

Maalritööd, korterite remont.
Tartu, tel 553 1319.

Fekaalivedu, ummistuste likvideerimine, trasside survepesu.
Tel 558 8811, www.fekto.ee.

Aiad, piirded, väravad, trepid,
käsipuud mustast ja roostevaba
metallist. www.smgroup.ee

Rakkekaevude kaevamine
puhastamine ja remont. Vajadusel ülemiste rakete vahetamine.
Tel 557 4792.
Soodne fekaalivedu Tartus. Tel
5382 8791, www.atram.ee

Litsentsiga korstnapühkija Tartus,
Tartumaal, Põlvamaal. Praegu lühike järjekord. Tel 5191 6605.

Sõidukite keretööd, hooldus,
varuosad, ümberehitus, puksiir,
transport. Tel 504 0334, allroads.ee.

Rakke- ja salvkaevude puhastamine, süvendamine, kaevamine
ja remont. Vajadusel teeme kaevupealseid. Tel 5638 1774.

Korstnapühkija. Hea töö ja taskukohane hind. Tel 5347 4363,
www.tahmatoomas.ee.

Korstnapühkja Marko Mesi
(kasutan tahmaimurit, akt tasuta).
Tel 5805 0201,
www.korstnapuhkimine.ee.

Ford Focus Turnier 1,8 TDCI
(2003, universaal, 4 l/100 km,
hõbedane, manuaal, eelsoojendus, 1700 €). Tel 5809 7140.

Teenused

reklaam

Kaevetööd miniekskavaatoriga
(vundamentide soojustus, vee-,
kaablitrassid, imbväljakud jpm).
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KINDEL KATUS
OTSE TOOTJALT!
Kiviprofiil
Valtsprofiil
Trapetsprofiil
gustist
auKlassikprofii

5344 3900
tartu@olly.ee

Meenutame aegu:
Maret Rätsep – entusiasm tõi kino maale
uga
Mare Pajuste – kino tuli külasse hobusõid
t
Henn Pann – veidi kinotehnikas

Eesti Põllumajandusmuuseumi küünis
Lisainfo: 738 3810 või epm@epm.ee

www.epm.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

(90 tähemärki)

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

1 kuulutus =1€

• üle 15 000 müüdud katuse
• uusimad seadmed
• 15 aastat kogemust
Tähe 110, Tartu
tel 5344 3900, tartu@olly.ee

730 4455

www.olly.ee
TASUTA
KORVPALLILAAGER
2007–2000 sündinud
poistele
18.–28. augustil 2014
Tartus

Registreerimine
tartupalliklubi@gmail.com
tel 5341 0089
www.tartupalliklubi.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

OLLY TERASPROFIILID AS
Kassinurme, Jõgeva vald,
48410 Jõgevamaa
Tel 73 44 413
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12 reklaam
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AUTO TERVIS KORDA!
PAKETT

Kõik autod
vanuses
Pakett sisaldab:

