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Hawaii Expressi laste rulluisukool
TILLUsõit 500 m, soovitavalt eelkooliealistele
MINImaraton 3,4 km, soovitavalt alates koolieast
lastesõitude auhindade loosimine
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Hommikuti aknalaual
krõbistavad tuvid ja
katustel karjuvad kajakad
ootavad linnaelanikelt
süüa, ent lahkete käte
pillutud toidujäänused
keeravad pahupidi loodusliku tasakaalu, rääkimata linnaruumi reostamisest.
18-aastane Elina töötab suvel
turul aiasaaduste müüjana
ning on tööpostil püstihädas
varestega. „Julged linnud võtavad lausa terve kauna küüniste
vahele ning lendavad minema!“
kurtis neiu. Ka kipuvad nahaalsed näljased tiivalised pidevalt
müügikioskite sisse maanduma, et palukesi leida.

Heategija viib une
Elina ise pole elus kordagi linde toitnud, sest teab sellest nii mõndagi. „Kui linnalinde toita, siis nad muutuvad laisaks ning paljunevad liiga tormiliselt,“ sõnas neiu. Elina elab
Tammelinnas ning tänu sellele ei puutu enda sõnul ise kokku magalarajoonides maruliselt
kiljuvate kajakate ja varahommikul kõvahäälselt kraaksuvate varestega.
Linnavalitsuse poolt parkidesse paigaldatud linnupeletitest on neiu vaid ähmaselt kuulnud. „Mina nende mõjusse ei
usu, kuna linnud harjuvad ära
ning ei karda enam neid,“ arvas
Elina.
Ka 24-aastane Maarja lõhub
nädala sees tööd teha ning soovib seetõttu puhkepäevadel end
välja magada. Võimatuks muudavad selle tegevuse akna taga
kraaklevad tuvid.
Nimelt toidab naise vanaldane naaber tiivalisi agaralt oma
aknalaualt.

Teod ja sõnad lahus
„Näljased linnud tunglevad
just minu magamistoa aknalaual ning ajavad juba varahommikul une minema!“ oli Maarja nördinud. Läbirääkimised
naabriga vilja ei kanna, kuna
vana mees teeb oma arust lindudele heateo, kui neid saiaga
nuumab. „Naabrite heaolust
selline inimene aga absoluut-

Näiliselt turupilti ilmestav tiivaline on
tüdinud müüjatele tegelikult ristiks
kaelaks. 
Sten Sang

mitu korda päevas tervet autot
küürima.“

Must leib ei toida

selt ei hooli,“ kinnitas Maarja.
Varem on naine näinud, kuidas vastasmajast kajakatele
akna alla valimatult toidujäätmeid visatakse. „Üks iga jumala
päev oranži särki kandev paksem härra istub päev läbi toas ja
pillub toitu aknast välja!“ meenutas Maarja. Nii ongi end kortermaja katustele sisse seadnud lausa kajakakolooniad: „Ka
õhtuti ei saa enam rahu, kuna
kajakad toidavad pidevalt poegi
ja saabuvad katustel asuvatesse
pesadesse.“
56-aastane Vanda on praegu
kodune ning käib hea meelega
Emajõe ääres seitsmese poja-

tütrega partidele saia viskamas.
„Ma tean küll, et toita ei tohiks,
aga see on üks viis, kuidas lapselapsele hoolimist õpetada ja
loodust näidata,“ arvas ta. Linnaruumis kivimajade vahelt
just palju linde ja loome ei leia
ning nii saab vanaema lapsele
seda vähestki näidata.
Samal ajal usin saialoopija muudest linnalindudest vaimustunud ei ole. „Ka minu elukohas Annelinnas kannatan
kajakate valjuhäälsete kriisete
käes,“ kurtis proua. Lisaks reostavad suured linnud iga päev
tema poja sõiduautot: „Vahepeal pidi niiske salvrätiga lausa

Hommikul tööle kiirustades
on Vanda sõnutsi väga masendav avastada, et kogu auto on
kapotist pagasiruumini ära
määritud taevast saabunud
andamiga. „Poeg suhtles ka linnavalitsusega – küsis, kes maksab autopesuarved kinni,“ räägib
naine. Kui linn ei suuda ohjeldamatult paljunevate lindude
probleemiga tegeleda, siis tegelegu vähemalt tagajärgede likvideerimisega, on proua ja tema
poja kindel ühine seisukoht.
Loomakaitseliidu büroo juht
Kadri Võrel kinnitas, et suvisel
ajal linnud lisatoitu ei vaja. „Talvel võib toita erinevaid värvulisi, kelle alla kuuluvad tihased ja
varblased,“ lisas ta.
Samas toonitas Võrel, et linnu kõht ei ole prügikast ja kõiki
oma toidujäätmeid tiivalistele
loopida kindlasti ei sobi. Eriline
pahategija on must leib. „Seadusega keelatud lindude toitmine ei ole, küll aga kortermajade
juures toidujäätmete mahavala-

mine ja puistamine,“ lisas Võrel,
soovitades agaratel linnutoitjatel oma hobiga alati hoonetest
kaugemale minna, kus ta teisi
majaelanikke ei sega. „Kajakad,
varesed ja tuvid saavad aasta
ringi siiski ise hakkama ning ei
vaja inimeselt lisatoitu.“

Teadlikkus tõuseb
Linnapuhastuse peaspetsialist Mart Lukasoni sõnul pole
Tartus palju probleeme linnalindude toitjatega registreeritud. „Menetlusteenistus reageerib väljakutsetele ja vihjetele,“ kinnitas ta. „Linnalindude
toitmine kortermajade ümbruses on heakorraeeskirjaga keelatud, enim probleeme on seni
olnud just tuvide toitmisega.“
Lukasoni sõnul on ta ka ise
eksinud kodanikele märkuseid teinud. „Võrreldes mõne
aja taguse olukorraga on nüüd
teadlikkus oluliselt tõusnud,“
kinnitas ta. Linde on ametniku sõnutsi kostitama jäänud
vähem elanikke ning seeläbi
linnaruum muutunud puhtamaks ja vaiksemaks.
Sten Sang
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lugeja kiri
Hilisel tudengil olgu
lugeja
Väärt artikkel
tengelpung puuga seljas

Üür pole häbi
„Tõenäoliselt hakkavad aga
tudengite tekitatavad suured

Karlovas Rebase tänaval saab ühe toa kolmetoalisest korterist kätte
85 euro eest – veelgi odavamate pakkumiste juures pilte jagada ei
söandata. 
KV.ee

Tudengite ostujõu ülehindajate
jaoks üllatuslikult oli tänavune
Tartu üürihindade tipp juba juunis.

Reedel ja laupäeval toimuvad
Tartus Eesti hambaarstide päevad, mille raames õpetab JänkuJuss mõlemal päeval kell 12–16
Taskus nii lastele kui vanematele,
kuidas õigesti hambaid harjata ja
oma suu eest hoolitseda.

Tulemöll jõel

Põnnid rullidele

Enam ammu ei hulluta rahvast
tuliselt ansambel Caater, see-eest
põles ööl vastu laupäeva Kavastu paadisadamas lahtise leegiga
kuuemeetrine kaater. Päästjad
piirasid põlengu tõttu jõkke tekkinud kütusereostuse poomidega, omaniku ülesandeks jäi vrakk
jõest välja tõsta.

Laupäeval rulluisumaratoni eel
üritustena peetavatele 500-meetrisele eelkooliealiste tillusõidule
ja 3,4-kilomeetrisele kooliealiste
minimaratonile ootavad korraldajad kuni poolt tuhandet last. Tasuta võistlusele eelregistreerimine
lõppeb täna kell 17, end saab kirja
panna ka kohapeal.

Mälestuspäev
režiimiohvritele

Chalice on tagasi

Laupäeval kell 15 mälestatakse
KGB kongide muuseumis (Riia
15b) kommunismi ja natsismi
ohvreid. Esineb vabadusvõitleja
ja endine poliitvang Mart Niklus,
kelle ülesastumisele järgneb film
„Balti apell 25“.

Aita seadusesilma
14. augustil pealelõunal sõideti
Lõunakeskuse parklas otsa hõbedasele Toyota Avensis Versole, 11.
augustil õhtul kella 18.30 ajal aga
Lääne tänava maja ees sama vär-

sesoonsed hinnakõikumised
aasta-aastalt vähenema ja üürihinnad stabiliseeruvad, sest
üüriturgu on mõjutamas mitmed tegurid, nagu näiteks inimeste laenuvõime ja rahvastiku
vananemine ning vähenemine,“
tõdes Tamme.
Tema sõnul on meil võrreldes
Lääne-Euroopaga elamispinnad
jaotunud suure hulga omanike
vahel, kuid majanduslangus tegi
ka siin omad korrektiivid ja kinnisvaraomanikest eraisikute hulk on
vähenemas. „Omaniku rolli kandmine pole enam paljudele jõuko-

hane ja nii kasvab tasapisi üürikorterite ning -majade osakaal. Teisalt
suureneb ettevõtete arv, kes üüriteenuseid pakuvad,“ kommenteeris Tamme, kelle arvates käituvad
paljud inimesed valesti, kui püüavad iga hinna eest omanikuks saada, olles seejuures kogu aktiivse
eluea panga lõa otsas.
„Üürimine pole mingi häbiasi, vaid normaalne tegevus nende jaoks, kes hindavad eluaseme
osas kiireid lahendusi, paindlikkust ja erinevaid valikuvõimalusi,“ kinnitas Tamme.
Kaur Paves

Täna kell 19 esitleb Jarek Kasar
ehk Chalice oma sünnilinna keskpunktis, raekojas, värsket albumit
„Liiga palju viiuleid“.

Hiigelapteek lahti
Tartust pärinev Apotheka avas
Lõunakeskuses ulatusliku uuenduskuuri läbinud Lõuna-Eesti
suurima ilu- ja tervisetoodete
valikuga apteegi. Tegijate poolt
„esimeseks uue kontseptsiooniga
apteegiks“ ristitud asutus paneb
pearõhu tervisehädade ennetamisele.

SÄHVATUS
SÄHVATUS
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Tõesti on väga kahetsusväärne
kuulda, et meie klient on saanud ebameeldiva teeninduse
osaliseks. Palume vabandust ja
loodame, et sellist asja enam
ei juhtu. Peame tunnistama, et
müüja töö on lihapoes väga raske nii vaimselt kui ka füüsiliselt.
Nad liigutavad päevas letile ja letilt kliendile üle 2000
kg kaupa, aga see muidugi ei
ole vabandus. Oleme rääkinud
müüjatega klienditeenindusest
ja elementaarsest viisakusest ja
väga loodame, et asjad lähevad
paremaks.

Jänku kuulutab
hambatervist

15. septembrini on võimalik esitada taotlusi loomemajanduskeskuse uuele kolmekuulisele
äriplaanikoolitusele. Eelisjärjekorras võetakse inkubaatorisse kahe
olulisema arengusuunaga, filmi
või moekunstiga seotud ideed.
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OÜ Rotax-R juhataja

Turu keskmisest olukorrast
olulisem on hinnatundlikule tudengirebasele ilmselt info,
millise summa eest on hetkel
veel üldse võimalik soe küljealune soetada. KV.ee kohaselt võtab
selles arvestuses võidu Tammelinnas Suur-Kaare tänaval paiknev keskmises seisukorras ühetoaline korter 50 euroga kuus,
järgneb lähikonnas Ränilinnas
asuv kahetoaline 70 euro eest
pakutav majaosa.
Viimane esindab juba tõelist
askeesi: pesa jääb linnast kaks
kilomeetrit eemale, vesi tuleb
kanalisatsiooni puudumise tõttu kaevust, ihuhädad tuleb ära
õiendada kuivkäimlas. Ettevaatlikuks teeb ka tõik, et kummagi
soodsa elupinna kohta pole jagatud fotosid. Kokku jääb väljasolevast 433 pakkumisest saja euro
piiresse vaid kümme.
Selle aasta trendidest on asjatundjate väitel veel vara rääkida. Varasemate aastate kogemus
näitab kinnisvaraekspert Tarvo
Tamme sõnul aga, et kesksuvel ja
sügise hakul mõjutavad üüriturgu
peamiselt just tudengid ning seda
isegi nii jõuliselt, et Tartus tõusevad korterite üürihinnad pealinna omadest kohati kõrgemaks.

Täna algavad korrastustööd
metsistunud Mathieseni pargis
Puusepa ja Lunini tänava vahel.
Valdavalt lehtpuudega parki istutatakse ilmestamiseks peamiselt okaspuid ning projekt läheb
maksma 17 820 eurot.

vi Volkswagen Passatile. Mõlemal
juhul lahkusid süüdlased sündmuskohalt, mistõttu ootab politsei vihjeid telefonidel 730 8814
ja 110.

Film ja mood turule

w
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Aare Kalson

Kaev ja kuivkäimla

Mets pargiks

eurot läks õnnetule ostjale maksma rahakoti unustamine Narva
maantee kaupluse letile.

Laialt levinud eelarvamuse,
justkui hüppaksid üürihinnad
kesksuvel, kohe pärast vastuvõtukatsete tulemuste selgumist,
maaklerite rõõmuks lakke, et
sügisel taas langeda, lükkab statistika ümber. Makrokõikumised
näivad tudengite ponnistustest
üle olevat ja nii oli näiteks mullu
oktoobris keskmine ruutmeetrihind juuli näitajatest üle. Viimatine tase, portaali KV.ee juuli alul mõõdetud 7,8 eurot, jääb
alla vaid majandusbuumi kõrghetkedele 2006. aastal, mil meeter korda meetri eest tuli üürikesel perioodil välja käia koguni üle
kümne euro.

w

Tartu-Jõgeva maanteel Vasula
ristis asub Rotaksi lihapood, kust
saab osta parimat lihakraami.
Ent kõige ilusa juures on ka
midagi halba. Käin selles poes
korra nädalas ja iga kord olen saanud häiriva käitumise osaliseks.
Viimane kord oli juhus, kus
kolm teenindajat seisid leti taga,
üks veidi tagapool. Meid vaadati
esiteks väga vihaste pilkudega,
letid olid juba tühjaks tehtud ja
siis see tagumine lihtsalt ebaviisakalt hõikas: „Kas tahate hakkliha?“ Mina vastasin, et jaa, ja selle
peale ütles too teenindaja kurjal
toonil: „Ma küsisin, palju vaja!“
Teiseks küsis mu kaasostleja
viisakalt, miks neil pole kaardimaksevõimalust. Selle peale vastati närviliselt, et see pole nende
teema ja et peame pöörduma
kellegi teise poole.
Soovitan omanikul kiiresti alluvaid vahetada või siis anda korralik väljaõpe, kus seletatakse, kuidas kliendiga suhelda. Lihakraam
on ju iseenesest hea, miks siis
seda kõike rikkuda ebaprofessionaalsete töötajate pärast?
E.S.

lausega
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Tõre teenindus
võttis lihahimu

Ühiselamukohast ilma
jäänud ning alles vahetult enne uut õppeaastat
soodsat elupaika otsival
üliõpilasel jääb üle loota
tutvustele või õnnelikele
juhustele.

Ruutmeetri hind

Tartu Ekspressi artikkel Anne 75 elamu renoveerimisest on tänuväärt.
Millegipärast liigub sedasorti informatsiooni väga vähe ja
korterelamute omanikud ei oska
teha majade soojustamise kohta teadlikke otsuseid. Annelinnas
on teisigi häid näiteid, nagu Kaunase puiestee 19 ja 47.
Kahjuks liigub informatsioon sel
teemal visalt. Inimesed kardavad,
et tekivad tohutud lisakulutused,
aga tegelikult neid terve aasta peale karta ei maksa, kui on saadud
35%-line riiklik toetus. Ootame jätkuvalt sedalaadi kirjutisi.
Jaan Salm
TÜ keskkonnafüüsika instituudi vanemteadur
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Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

REEGLID PAIGAS: Tartu kõrtsides õhtuid veetes kipub silma
torkama, et avalik kehakergendamine on korralikult reguleerimata. C. F. Hahni pubi Pärnus näitab eeskuju. 
August Lumm
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Palametsa
pajatused
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Reimo Sagor (Nikal) ja Jaanika Arum
(Tamta) mõtestavad tuleristsetel
armastust ja sõda. 
Tõnis Järs

298.

Ühe Tartu mehe
sõjamälestusi
Ma tean sellest noorest mehest õige vähe. Oma meenutustele, mis
ilmusid 1935. a suvel Postimehes, kirjutas ta alla J. Tamm. Eestlasele nii omane nimi. Mobiliseeriti 1914. a augusti algul ja saadeti Krasnojarski polgu koosseisus Varssavisse. Sealt algab neil jalgsirännak
põhja poole, Ida-Preisimaa suunas. Ta kirjutas:
„Teel „mängiti sõda“. Tehti peatus, lasti rakmed maha võtta. Välikatlad sõitsid ette ja mehed asusid supisabasse. Korraga kõlas käsklus: „Kõigil rivistuda! Vaenlane tuleb!“ Katlad keerati kummuli, nende sisu auras isuäratavalt rohul. Meie rännak läks edasi, soldatid
söömata. Mingit vaenlast ei olnud.
Õhtul kontrolliti, kas kõigil on alles Tartus välja jagatud lihakonservid. Neid oli kästud hoida „rohkem kui oma elu“. Paraku oli kümmekond meest juba oma konservikarbi tühjendanud ja said nüüd
terve pataljoni silme all 25 vitsahoopi.
140-kilomeetrise rännaku järel ületasime Saksamaa piiri. Kõik elanikud olid kiiruga põgenenud oma vara maha jättes. Järgmisel päeval jõudsime inimtühja Soldau linna. Pidime seal ööbima, kuid kuna
soldatid kippusid „soomust tegema“, maju ja kauplusi rüüstama, viidi
polk linnast eemale, lagedale väljale öökorterisse. Hakkajamad mehed
olid jõudnud siiski üht-teist
kaasa haarata. Kel oli kaenLiikumine viis läbi
la all leivapäts, kel vorsmetsase oru, miltirõngas või likööripudel,
mida kõike püüti ülemuste
le vastasnõlval olid
eest varjata.
sakslaste hästi väljaÜks Peipsi-äärne venelane
süles suure toruehitatud positsioonid. ga kandis
grammofoni koos plaadiga. Kaaslaste soovil pani ta pilli mängima ja torust tuligi vägev
laul: „Saksamaa on üle kõige …“ Peagi oli kohal pataljoniülem, tõmbas soldatil paar korda kepiga üle turja ja pill lõpetas oma loo kraavis.
Järgmisel päeval kuulsime juba selgelt sõjakära. Meil kästi puhata ja lahinguks valmis olla. Araverelised palvetasid ja lugesid palveraamatuid, julgemad puhastasid püsse ja viskasid nalja. Kui aga
lahingumüra lähenes, haaras kõiki kuidagi rusuv meeleolu. Kuuldus
ainult ülemuste käsklusi, mida täideti masinlikult.
Polguülem ratsutas polgu ette. Tervitas ja pidas lühikese julgustava
kõne. Siis: „Parem pool, käies marss!“ Ja läksime. Algul kolonnis, hiljem
ahelikus. Liikumine viis läbi metsase oru, mille vastasnõlval olid sakslaste hästi väljaehitatud positsioonid. Viie päeva jooksul ei olnud venelastel läinud korda vaenlast sealt välja lüüa. Nüüd tuli siis meie kord.
Olime poolel teel, kui sattusime ägeda kuulipilduja- ja suurtükitule alla. Üks esimesi langenuid oli pataljoniülem, keda tabas hoopiski
oma meeste kuul – see oli siis tema kepihoopide eest. Kolmel korral
läksime peale, aga ikka tulemusteta. Meie pataljonil oli ainult üks
Maksim raskekuulipilduja, mida rünnakul kasutada ei saanudki.
Sakslased lasid meid tulla üle lageda välja ja avasid siis marulise
tule. Kes kähku pikali viskus, see pääses. Kes püsti jäi, sai pihta. Polkovnik ratsutas valgel hobusel aheliku ees. Sakslased teda ei tulistanud, vist tahtsid elusalt vangi võtta. Ja polkovnik, näidanud oma julgust, pääseski eluga. Meil tuli aga öö läbi vedada haavatuid, kellest
enamik jäi küll vaenlase kätte. Selline oli siis minu esimene lahing
selles suures sõjas.“

Värske seitsmik
Kaukaasia armulõõsas
25. augustil esietendub
Sadamateatris Vanemuise
145. hooaja esimene uuslavastus, kus publiku ette
astuvad korraga kõik seitse
draamatrupiga liitunud noort
lavaka viimasest lennust.
„Armastan! Armastan! Armastan!“ on Georgia (just härra ise
palub oma kodumaad nimetada
nii, mitte venepäraselt Gruusiaks)
suurmeistri Avtandil Varsimašvili jõudemonstratsioon Tartus.
Georgia kaasaegse teatri üks kõlavamaid nimesid on ühteaegu nii
etenduse lavastaja, teksti autor kui
ka muusikaline kujundaja.
Muinasjutulisest mägiküla
idüllist kisub armunud paari elu
eri suundadesse suurriigi agressioon. Püünele pääsevad igavikulised teemad – armastus, headus,
surm ning andestus.

Nüüdisaegne muinasjutt
„Me elame kahjuks taas sellises ajas, kus väga paljud minuvanused inimesed on reaalselt sõda
näinud,“ alustas üks peaosalistest,
Jaanika Arum mõtisklust teemal,
kuidas lugu teda isiklikult puudutab. „See, et sõja käigus jäädki oma
lähedasest ilma, toimub ka praegu, täna ja meist mitte nii väga
kaugel.“
Reimo Sagor, etenduses otse
oma pulmalauast rindele põrutav
peigmees, toob ühiskonnakriitilise sõjateema kõrval olulisena välja armastuse. „Inimestevaheline

puhas armastus, mis on kuidagi
kaduv kõigi tänapäevaste suhete ja suhtekorraldamiste maailmas. Eesti mees võib-olla podisebki korra oma pulmas kallimale
moka otsast midagi armastusest
ja see on üldjuhul viimane kord.
Aga miks me, eestlased, ei julge
valjult ja selgelt öelda: „Armastan!
Armastan! Armastan!“ Sellises
võtmes, pisut muinasjutulise või
isegi naiivsena, on võimalik rääkida armastamise, üldse tunnete
argielu ees tahaplaanile sumbumisest ka põhjamaalastele. Kahtlen, kas meie inimesi õnnestuks
nii hellal teemal kõnetada klassikalisemas vormis tükiga.“
Her neh i r mut ise k a ra kteris draamas omalaadset sideainet kujutav Markus Dvinjaninov
nõustub, et grusiini veri on tüüpilisest eestlasest paari kraadi võrra kangem ja kuumem. „Alguses oli päris raske, mida teha või
kuidas kehastuda taoliseks tegelaseks. Aga kui sa saad mõttele pihta, miks nad on sellised või
ka miks meie ei ole, siis edasi on
minu jaoks iga korraga läinud arusaadavamaks ja lõbusamaks see
tegemine.“
Kui vürtsikaks või üle võlli visklevaks noor Dvinjaninov minna
oskab, tahaks kevadel täitsa üle
vaadata – juba praegu proovides
nähtu lubab oletada üht meeldejäävamat rolli selles ülimalt kirevas koosluses.
Küsimus, kui valmis viis päeva
enne esietendust ollakse, paneb
noored õrnalt õhku ahmima:

„Ongi viis päeva vaid?“ „Pole sedasi mõelnudki.“ „Ei tea, mis saab …“

Õhinas sõpruskond
Tegelikult selgub, et verinoor
trupp võtab asja kogu hingega, et
endast siiski märk tugevalt maha
panna. „Ikkagi meie esimene töö.
Selle järgi jäädakse ehk üht-teist
mäletama,“ on Arum seisukohal,
et latt on endi tarvis seatud kõrgele. „Saali tulles, teades, kuivõrd
Eesti publik on Gruusia omast
küünilisem, tasuks eelarvamused
jätta ukse taha. Mõelda ning tulla
mänguga lõpuni kaasa.“
„Ja kui kellelegi tõesti nähtu üldse ei meeldi, tulge, tõsiselt,
ja arutame pärast koos. Vastandlikud seisukohad võivad hiljem
osutuda üpris sarnasteks,“ kutsus
Sagor üles seisukohti julgelt välja
ütlema.
„Tuleks tulla kohale ja uskuda,“
täiendas Dvinjaninov. „Mitte panna silmi kinni enne, kui eesriie langeb või see üldse kerkinudki on.“
Lünk, et noored näitlejad pole ise
Gruusias käinudki, saab ka loodetavasti uuel aastal „Armastusega“
sealmail gastroleerides täidetud.
Esmaspäeval kell 19 esietenduva lavastuse kunstnikutöö tegi
Silver Vahtre. Lavale astub noorte
Jaanika Arumi, Linda Kolde, Kärt
Tammjärve, Marian Heinati, Veiko Porkaneni, Reimo Sagori ning
Markus Dvinjaninovi kõrval selles
koosluses suisa vanameistri tiitli
väärilisena ka Tanel Jonas.
Rasmus Rekand
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Mustikapannkoogid
Seekordne retsept tuleb otse Vormsi saarelt, kus metsa all mustavad
mustikad ning teeveertel laiutavad metsamarjad: paksud ameerikapärased pannkoogid mustikatega.

VAJA LÄHEB:

Dorpat võlub idavirulasi
Kiviõlis suvitav Tartu Ekspress tundis huvi, mis ja kas
üldse sealse rahva hinge
ülikoolilinnaga seob.
Rauno Põld

Michelle (22)
juhiabi

Õppisin maaülikoolis, kus käisin
ka laulmas ja esinemas. Tartus on
palju sõpru ja tuttavaid.
Tartu teeb eriliseks kindlasti see, et seal on hästi sõbralikud
inimesed, heas mõttes omapärased. Linn on väike ja kompaktne:
kui käisin laulukooris laulmas,
siis pidin ühistranspordiga ainult
natukene sõitma ja olingi kohal.
Tartut ei annagi nii seletada,
selleks peab seal olema. Inimesed on hästi vabad ja julgevad olla,
kes nad on. Üks asi, mida Kiviõlli
tagasi tulles märkasin: siin on inimesed nii kinnised, aga kui keegi
julgeb olla omapärane, vaadatakse
teda kohe imelikult.

Kõige kenam paik on raekoja
plats kevadel. Siis kõik tulevad välja ja istuvad, tekid ümber, välikohvikus, armas vaadata. Puudu on
võibolla tallinlikust aktiivsusest.
Kui noored tööle tahavad, siis seal
väga pole töökohti, ainult kohvikud ja IT-firmad on sinna koondunud. Peaks noortele avama rohkem ettevõtmise võimalusi.

Annelii (38)
lapsega kodune

Käisin Tartus viimati 2011. aastal operatsioonil. Meditsiinitöötajatega jäin väga rahule, kõik
olid viisakad ja suhtumine oli
inimlik ning meeldiv. Eriti tooksin esile neuroloog doktor Sinisalu, sest ta oli väga lahke ja viisakas ning seletas lahti, mida ja
kuidas nad minuga tegid. Haiglas ei muudaks midagi, kõik oli
korras: nii teenindus, õdede ja
arsti töö kui ilus renoveeritud
hoone.

Gerri (42)
noorsootöötaja

Satun Tartusse tegelikult täitsa
erinevalt, varem käisin iga kuu,
aga nüüd korra kvartalis. Pealinnaga võrreldes teeb minu arust
linna eriliseks ikka see vanalinn
ja rahulikkus. Ja koht on eriline ka
mu perekonna jaoks, sest seal sündisid meil kaksikud.
Turistile kirjeldaksin Tartut
noortepärase ja rahuliku linnana.
Kui Tallinnas on kiire, siis Tartus
kuidagi rahulik ja mõnus.
Kaks meeldejäävamat momenti
Emajõe ääres on juba nimetatud
kaksikute ilmaletulek ja vanalinna
džässkohviku avastamine.

Marge (45)
hooldusõde

Millal käisin viimati Tartus? Oi,
millal see oligi, aastal 2004 vist

õega arstil. Ilmselt ise seal ei elaks,
mulle ei meeldi suured linnad,
võibolla ainult kuskil äärelinnas.
Tartu tähendab minu jaoks ülikoolilinna, kus tänavatel on kiirustavad inimesed ja tihe liiklus
nagu Tallinnas. Arvan, et ainuke
erinevus Tallinnaga on see, et seal
on madalamad majad.

Jaanus (43)
filmiõpetaja

••
••
••
••
••
••
••
••
••

4 muna
1 klaas keefiri
100 g võid (sulata!)
3 klaasi jahu
7 spl suhkrut
1 spl vaniljesuhkrut
0,5 tl soodat
1 tl küpsetuspulbrit
näpuotsaga soola, peotäis mustikaid

Löö munad kergelt lahti, lisa
keefir, seejärel kõik kuivained
ning sega kokku. Peaks jääma
selline mõnusalt paks taigen.
Lisa sulatatud või ja sega veel.
Kalla peale mustikad ja sega
õrnalt läbi, et marjad katki ei
läheks.
Küpseta pannil keskmisel kuumusel vähese rasvaga. Serveeri
mee või vahtrasiirupiga. Kõrvale paku piima, kakaod või mis iganes
Sulle meeldib.

Proovi juba sel pühapäeval!
Minu jaoks on Tartu rahulik ja ilus
linn. Ta on nüüdisaegseks muutunud. Kõige toredamas kohaks on
Lõunakeskus, sest seal saab pikemate sõitude puhul peatuda ja
aega veeta. Aga linnas sees meeldis mulle Ahhaa keskus, vanalinna kohvikud ja Rüütli tänav.
Käin Tartus nii palju kui vaja
ja nii vähe kui võimalik. Minu
jaoks on see ikkagi ennekõike ülikoolilinn, palju üliõpilasi ja muidu noori inimesi. Esimese asjana
tuleb aga pähe hoopis Salvesti firmapood.

Priit Palk

Toidusõber ja kohviku Crepp juht

AKNAD OTSE TEHASEST
Aknad, aknalauad, paigaldus,
sisepalede taastamine.

• Järelmaksu võimalus
kuni 6 kuuks (protsendita)
• Paljud valmis aknad kohe
laost saadaval (erinevad
mõõdud).

Tel 736 6886; 5645 2502; 501 6158
tartu@kvaliteetaken.ee

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

Tartu Maxima XX kauplus
ootab oma meeskonda:
• KASSAPIDAJA-MÜÜJAID
• SAALITÖÖTAJAID
hind otse tootjalt
••• LETITEENINDAJAID
üle 15 000 müüdud katuse
• uusimad seadmed
• Ettevõte
15 aastat kogemust
garanteerib:
Tähe
110, Tartu palga
- stabiilse
tel- 5344
3900, tartu@olly.ee
sotsiaalsed
garantiid

- tasuta lõunasöögid
www.olly.ee

KINDEL KATUS
OTSE TOOTJALT!
Kiviprofiil
Valtsprofiil
Trapetsprofiil
Klassikprofii
TARTU, Tähe 110
5344 3900
tartu@olly.ee

- erinevad motivatsioonipaketid
- tööalase tasuta koolituse

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

www.olly.ee

Täitke tööotsija ankeet meie kodulehel:
www.maxima.ee
Saatke CV: personal@maxima.ee
tel 602 3116

tartuekspress
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Stenbocki majas algab valitsuse
istung. Ansip läheb akna juurde ja
lööb selle teatraalselt valla. Väljast
kostab:
„Andrus, Andrus!“
„Lõpuks ometi on rahvas mind
jõuliselt toetama hakanud!“ õhkab
Ansip.
Sigineb piinlik vaikus.
„Kulla Ansip, see on Raekoja platsi inimkett Andrus Veerpalu toetuseks...“ märgib kaitseminister Mart
Laar viimaks.
***
Alluv ülemusele:
„Palun kaks nädalat palgata puhkust.“
„Kuulge, kulla mees, te ju alles
tulite puhkuselt!“ protesteerib ülemus.
„Aga ma kavatsen abielluda!“
„Miks te puhkuse ajal ei abiellunud?“
„Ma ei tahtnud oma puhkust ära
rikkuda!“
***
Kohtuvad kaks sõpra:
„Kuidas läheb?“
„Läksime just naisega tülli, kuna
ei suuda kokku leppida, kus puhkus
veeta.“
„Mis mõttes?“

„Noh, mina tahan suvel Egiptusesse sõita, naine aga tahab koos
minuga sõita!“
***
Arst patsiendile:
„Ma vaatasin siin veel kord teie
analüüsid üle ja sain aru, et tehtud
on koletu viga.“
„Kas tõesti vähk, doktor?!“
„Hullem, sõbrake, palju hullem.“
„Oo jumal!“ karjatab patsient ja
kaotab teadvuse.
„Jah, patsient, te elate ju aadressil, mida teenindab hoopis teine
haigla!“
***
Noormees sõidab rongiga oma
tüdruku juurde. Ta istub mõttesse
vajunult kupees, kui äkki libiseb ülemiselt narilt alla paljas naisejalg...
Nad lähevad järgmises jaamas
maha ja võtavad hotellis toa. Noormees saadab oma tüdrukule SMS-i:
„Sõitsin rongis, jalg libises, leban
hotellis, emban, suudlen. Jaan.“
***
Uus pangadirektor käib mööda
kabinette ja tutvub personaliga.
„Öelge mulle, kui palju inimesi
selles pangas töötab?“ pöördub ta
oma asetäitja poole.
„Ma arvan, et umbes kümme

protsenti,“ vastab asetäitja.
***
Ameerikal ja Venemaal on palju
erinevusi.
Ameeriklased töötavad, kui hästi
makstakse.
Venelased töötavad. Hästi, kui
makstakse.
***
Vestlevad kaks tuttavat:
„Kuule, miks sa endale kraana
liisisid?“
„Töö nõuab.“
„Oled ehitaja või?“
„Ei, autokinos väljaviskaja...“
***
Valitseb kohutav palavus. Talupoeg sõidab oma logisevas vankris
mööda Kataloonia tolmust teed.
„Sellist palavust ma ei mäleta,“
pomiseb mees endamisi.
„Mina ka,“ märgib hobune.
„Mis? Mis see on?“ hüüatab
mees. „Esimest korda kuulen, et
hobune räägib!“
„Mina samuti,“ nõustub vanker.
***
Arst lohutab surijat:
„Pulss on korras, palavikku pole,
kops on puhas...“
„Rõõm kuulda, et suren täie tervise juures,“ rögiseb haige.

1,6 ja 3,2 t ekskavaatorite rent ja
kaevetööd. 80-110 € päevarent
juhita. Tel 511 5786.
1,6 t - 6 t ekskavaatorite rent juhiga ja juhita. Mulla-ja kaevetööd.
Tel 5661 5334, info@renvec.eu.

Saja sammu teekond
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.

sudoku

Fassaadide, vundamentide
soojustamine ja renoveerimine.
Tel 5852 1071.

sudoku

Kino
Cinamon

ristsõna
Ristsõna

Ehitus

27.08 kell 18 Esilinastus:
Grillpidu

Kontsert

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.

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!

Antoniuse õu

22.–28.08 kell 20.30, 22.20
Lucy

21.08 kell 20 Merelaulud:
Marko Matvere ja Peep Raun

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

22.–28.08 kell 13 Teismelised ninjakilpkonnad

Jaani kirik

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

22.–28.08 kell 19.45 Seksivideo

22.08 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esineb pianist Tiina Tomingas

22.–26., 28.08 kell 12.15,
13.15, 16.45, 21.15 27.08 kell
12.15, 13.15, 19.15 Andja

Tampere maja

22.–26., 28.08 kell 14.10,
21.45; 27.08 kell 21.45 Päästa
meid kurjast
22.–28.08 kell 15 Keelatud
tants 5: Kõik mängu
22.–28.08 kell 17.15 Galaktika valvurid
22.–28.08 kell 11.15, 15.15
Khumba
22.–28.08 kell 11 Kuidas taltsutada lohet 2 (eesti keeles)
22.–26.08 kell 15.45, 18,
20.15, 22.30; 27.08 kell 15.45,
20.15, 22.30; 28.08 kell 15.45,
18, 20.15 Mängiks mente
22.–26., 28.08 kell 11.45,
18.10; 27.08 kell 18.10 Saja
sammu teekond
22.–28.08 kell 11.30, 13.45
Lennukid 2
22.–26., 28.08 kell 14.20,
17.05, 18.45, 19.30, 22; 27.08
kell 14.20, 16.45, 17.05, 19.30,
22 Palgasõdurid 3
28.08 kell 22.30 Esilinastus:
Patu linn 2
27.08 kell 21.15 Erilinastus:
Nüüd sa näed mind
27.08 kell 12 Erilinastus:
Võlumaja
27.08 kell 14 Erilinastus:
Lumekuninganna ja igavene
talv

23.08 kell 14 Tampere Jäämi
koori kontsert Meilt ja mujalt

Tartu raekoja saal
21.08 kell 19 Jarek Kasari
plaadiesitluskontsert Liiga
palju viiuleid

Näitused

Majade ehitus ja renoveerimine,
energia, kütte, vee, ventilatsiooni
paigaldus. Tel 504 0334,
vasker365@gmail.com.
Plaatimistööd, WC-de, duširuumide ja vannitubade remont
ning ehitus. Tel 5633 3258.
Soojustamine puistevillaga.
Tel 5665 0604, 502 0066,
puistevill@gmail.com.
Teede ja parklate ehitus, tänavakivide paigaldus, piirdeaedade ja
väravate paigaldus. Tel 5623 3867,
www.clinkerservice.ee.

Karlova-Ropka
raamatukogu

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

kuni 23.08 näitus Eesti filmiplakat 1960test kuni
2000teni

Vee- ja kanalisatsioonitrasside
ehitus. Tel 5661 5334,
info@renvec.eu.

Linnaraamatukogu

Materjal

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

Tammelinna
raamatukogu

Killustik, liiv, kruus, täitepinnas
kuni 5,5 t. Tel 513 3920.
Killustiku, kruusa, liiva ja mulla
müük koos transpordiga LõunaEestis. Tel 5666 7528.

kuni 30.08 lapitööde näitus
Igaühes meist on vikerkaar

Muu
Linnaraamatukogu
27.08 kell 11 Muinasjutuhommik

Killustiku, liiva, mulla ja purustatud betooni müük koos transpordiga Tartumaal ja Lõuna-Eestis. Tel
5356 7062.
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Soodsad terrassi- ja välisvoodrilauad, saematerjal, höövelmaterjal. Tel 509 2168, laur.pojad@
gmail.com.

Kinnisvara müük
2-toal korter Põlvas (KÜ, keskküte,
parkett, 15 000 €, ka järelmaksuga). Tel 520 0578.
3-toaline avar, hästi hoitud korter
Jõgevamaal Saare vallas Kääpa
külas (omanikult, mööbel, ahjud).
Tel 529 8415. Vaata korterit: www.
kv.ee/2384622.

Küte

tartuekspress

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!

reklaam

keele ja muusikaõpetaja ametikoha täitmiseks (osaline töökoormus,
vajalik vene keele oskus). Kandideerijalt soovime vastavust kvalifikatsiooninõuetele. Avaldus, CV,
haridust tõendavate dokumentide
koopiad saata hiljemalt 26.08.2014
Tartu Lasteaed Sirel, Lubja 14,
50303 Tartu, sirel@raad.tartu.ee.
Info tel 736 1596, 736 1595,
736 1597.

Pakume tasuta riideid ja jalanõusid 21.-24. augustil kl 10-16 Tartu
Laste Turvakodus, Tiigi 55.

Aasta ringi kvaliteetsed kuivad ja
märjad lõhutud küttepuud. Lepiko talu, tel 5667 5750.
Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.

2-3-toal korter. Tel 5561 4114.

Küttepuud Elvas ja Tartumaal. Tel
529 2305, 734 9800,
www.kasumetsa.ee.

Lõhutud küttepuud koos veoga
(segapuu 32 €/rm, kask 35 €/rm).
Puud on väga korralikud.
Tel 5377 4476.
Puitbrikett, kaminapuu, kütteklots. Küsi julgelt! Tel 528 9398.

Maja Tartus. Tel 5340 8335.

Puitbrikett, kuiv kütteklots (lahtiselt ja pakituna). Tel 528 9398.

Üürile anda
1-toaline mugavustega möbleeritud keskküttega korter Elvas. Tel
5567 9171.
3-toal korter Eedeni lähedal. Tel
5626 6821.

Üürile võtta
1-toal korter. Tel 503 2345.
2-3-toal korter. Tel 5561 4114.
Ahiküttega korter Tartus.
Tel 511 2625.

Koolitus
Emajõe Keeltekool: uued kursused augustis. Tel 740 4050, info@
emajoe.ee, www.emajoe.ee.
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

Soodne fekaalivedu Tartus. Tel
5382 8791, www.atram.ee

Teenused

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

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

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

Pakun tööd müüjale lihatoodete
ja -kaupade poes. Töö sobib ka
toredale pensionärile. Kalda tee 32,
Tartu, Sõpruse toiduturg.
Tel 5555 0957.
Tartu Lasteaed Sirel kuulutab välja
konkursi rühmaõpetaja, eesti
Väljaandja: Ajaleht OÜ
Aadress: Ülikooli 1, 51003 Tartu
E-post: info@tartuekspress.ee
Internet: www.tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress

Veo- ja kolimisteenused suure
kaubikuga! Head hinnad!
Tel 5193 2738.
Kaardid ennustavad! Tel 900 1727.
24 h, 1,09 €/min.

Ost

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.
Likvideerin ummistusi ja teen teisi
san-tehnilisi töid. Tel 5621 7955.

Fekaalivedu, ummistuste likvideerimine, trasside survepesu.
Tel 558 8811, www.fekto.ee.
FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.
Firma likvideerib ummistusi ja
teeb teisi san-tehnilisi töid. Parimad hinnad! Tel 5356 8382.
Hekkide pügamine, viljapuude
lõikus, üle 15 aasta kogemusi. Tel
5699 9884, laur@puujuuksur.ee.
Hooldusteenus firmalt ühistutele,
eramutele jne (välikoristus, niitmine,
heki pügamine). Tel 5558 9899.

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

Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine (suur kaubik, töö kiire ja
korralik, parim hind). Tel 553 7638.

Veoteenus suure kaubikuga.
Tel 5550 0654.

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

Likvideerin ummistusi. Linna
parim hind! Tel 553 7638.

Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine (laadijad, suur kaubik, linna
parim hind). Tel 5356 8382.

Veoteenus 2,7 t kandevõimega
kaubikuga. Tel 502 2026.

Korstnapühkimise tööd, küttekollete remont. Tel 5557 9399.

Elektritööd. Tel 5684 7007.

Vanad märgid, ikoonid, hõbe,
mündid, medalid, graafika, nahkköites raamatud jm. Tel 5649 5292.

Veo- ja kolimisteenused, kiirveod. Linna kiireim ja soodsaim
transport. Tel 5560 6941.

Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine (laadijad, head hinnad). Tel
5621 7955, kiiredkolijad.ee.

Korstnapitsid. Tel 5350 9100.

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

Vanaaegsed raamatud, kellad,
märgid, medalid, ordenid, postkaardid, fotod, maalid, graafika,
mündid, paberahad jne.
Tel 5829 9810.

Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine suure kaubikuga. Tel 501 5312,
www.kutotootmine.ee.

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

Pakun tööd

Koristusfirma otsib puhastusteenindajaid nii täis- kui osalise tööajaga tel. 5556 6313

Radiola Eligia 102 kaks kõlarit ja
vinüülplaadid. Tel 5383 8724.

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

Veo- ja kolimisteenus, utiliseerimine! Soodsad hinnad!
Tel 5193 2738.

Kaubaveod üle Eesti. Küsi julgelt!
Tel 5304 9599.

Hooldustöötajana, soovitavalt koos
elamispinnaga. Tel 5624 4548.

Kokale, nõudepesijale, klienditeenindajale. info@chezandre.ee

Müük

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

Uus vann vanasse vanni, garantii
3 a. Lisainfo tel 503 1943,
www.vannvannis.ee.

Kaevetööd miniekskavaatoriga
(vundamentide soojustus, vee-,
kaablitrassid, imbväljakud jpm).
Samas masinate rent.
Tel 513 3920.

Otsin tööd

Eripuhastustööde koristajale.
Tööülesanded: akende pesu,
põrandate vahatamine/õlitamine,
suurpuhastused. Tel 5823 0411.

61 a naine Elvast otsib majapidamisse kodu armastavat autoga
kuni 63 a elukaaslast.
Tel 5886 9172.

Ostan korporatsioonide uuriripatseid (120 €/tk) erakogusse.
Pakkumised oodatud. Tel 5649
5292. Sisestatud pilt: Ripatsid.jpg

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

Isane lääne-siberi laika J. Nectan
Storo jahimehele:
jahisarv.onepagefree.com.
Tel 504 1924.

Arkaadia Puhastuse
OÜ pakub Annelinnas
tööd puhastusteenindajatele. Teeme objektipõhise koolituse.
Info tel 5300 3118,
Jekaterina.
www.arkaadiapuhastuse.ee

Tutvus

Teen remondi- ja viimistlustöid.
Tel 5648 1251.

Müüa Mazda 626 1,8 l (bensiin,
manuaal, ls 185 000 km, üv kuni
12.2014). Tel 5567 7396.

Loomad

Otsime müügitööst huvitatud
inimesi vanuses 25-45. Eelistatud
vene müügiinimesed. E-R kl 9-18
tel 521 1882.

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.

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

Küttepuud lahtiselt ja võrgus. Vedu
tasuta. Tel 5683 3404, 5684 8808.

Ahiküttega korter Tartus. Võib
vajada remonti. Tel 511 2625.
Tegus noor lastega abielupaar
otsib armast maakodu Tartumaal
või Põlvamaal. Tel 522 2873.

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

selgitavad põhjuseid. Reiki meister,
tel 515 9794.

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

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

Suvila Külitsel (soodsalt, klaasmaja
50 m²). Tel 5390 0256.

1-2toaline remonti vajav korter
või suurem kööktuba Tartu linnas.
Soovitavalt ahiküttega. Marko, tel
56 503 503.

Pressin õunamahla.
Tel 5635 6060.

Riided

Sõidukid

1-toal korter. Tel 503 2345.

Pottsepatööd. Tel 507 9037.

Odavate rõivaste poes Kastani
121 uus kaup. Laste- ja naisteriiete outlet, lambanahad, retuusid
jpm. E-R 10-18, L 10-15

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

Kinnisvara ost

Plekksepatööd: Ringtee 1, Tartu,
tel 517 2156.

Anne 51 kasutatud riided Norrast
ja kvaliteetsed moodsad riided Iirimaalt. E-R 10-18, L 10-15.
stiilriided.ee

3-toaline ruumikas korter Karlovas (sees köögimööbel, hoovis
parkimiskohad, grillimisnurk ja laste
mänguväljak, 77 500 €).
Tel 56 503 503, marko@ecre.ee.

Korterid, majad, majaosad Tartus
ja maakonnas. Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel. Kalev Persidski, tel 742 0656, 5664 0706.

Plaatimistöö. Tel 5645 9625.

7

Tervis

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

Vaba aeg
Rahvalikud laulud ja kandlelood
Sinu peole! Kandlemees Sander ja
Simmaniduo. Tel 504 3202.
Rohkete auhindadega Giga V
uhhaapidu Kavastus 30. augustil
kl 14. Uhhaavõistkondade registreerimine kuni 25. augustini, reeglid vt Kalale.ee, võistlused.

TÕNU SILLO
kiviraidur

Abi alkoholisõltuvuse korral 98%.
Hiina meditsiin. Ly Chini OÜ, Tartu. Tel 505 8381 (eesti ja vene k).
Ravimassaaž! Ainulaadne autori
metoodika. Aitab lihaste, luude
ja mõnede siseorganite haiguste
puhul ning kaasnevate sümptomite ravi. Tartu kesklinna piiril! Tel
5836 7144.

Tartu
Tammelehe 4
738 3204
501 7237
kiviraidur

HAUAKIVID
MATUSEPLAADID

Hauakivid ka tellija
materjalist-maakividest.
Vedu ja paigaldus.

TELLI
KUULUTUS
Reiki raviseansid aitavad igasuguste haigusnähtuste korral ja

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.

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

1 kuulutus =1€
(90 tähemärki)

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

REKLAAM • tel 730 4455
Müügiesindaja: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee
Kuulutuste vastuvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee
LEHE TELLIMINE (9 € / 3 kuud) • telli@tartuekspress.ee
Vastutav väljaandja: Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee

tartuekspress.ee/

730 4455
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tartuekspress
reklaam

Vaksali 17a-tuba 111
(Ortopeediakeskuse kõrval)

Neljapäev, 21. august 2014

Rõduklaasid ja -piirded
Terrassiklaasid
Klaasvarikatused
Klaasvaheseinad

Klaasitud rõdu
Parim põhjamaises kliimas

Info ja registreerimine tel.58871350

Avatud E-R 9.00-17.00

Tule suurele silmarõhu mõõtmisele.Silmarõhu
mõõtmine on vajalik GLAUKOOMI e.ROHEKAE
avastamiseks.Silmarõhu mõõtmine on soovitav alates
40-ndast eluaastast üks kord aastas.
Silmarõhu mõõtmine toimub 22.08 kuni 05.09.14

SUVISED HINNAD!

www.malmerkklaasium.ee
Tartu, Tähe 114. Tel 7360 041. E-post tartu@malmerk.ee

LAO

TÜHJENDUSMÜÜK
Kauburi 3. korrusel,
Riia 26

s

d alate

2€

Hinna

NELJAPÄEVAL JA REEDEL,
21. ja 22. AUGUSTIL
11.00 - 16.00

NAISJUUNIORIDE EUROOPA MEISTRIVÕISTLUSTE
FINAALTURNIIR VÕRKPALLIS

Tartu

16.-24. august
Laupäev | 16.08

Pühapäev | 17.08

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

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

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

A. Le Coq spordihall

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

www.volley.ee
Hea noor tööotsija vanuses 16-24!*

UUs Mazda 3
kohe kätte!
Mazda 3 Premium
1.5 (74 kw)

17 990 €

Mazda 3 Premium
2.0 (88 kw)

Ford Mondeo
Chia 2.0 (107 kw)

2014, sedaan, esivedu, automaat, helesinine metallik,
hooldusraamat, sn 16 km,

19 900 €

2014, sedaan, universaal,
manuaal, hõbedane,
sn 119 000 km

10 900 €

VAlik konTrolliTuD kASuTATuD AuToSiD
Mazda 3 Premium
Plus 2.0 Skyactiv-G (88 kw)

TELLI
ja neljapäeval
on leht Sinu postkastis.

Mazda 3 Premium
Plus 2.0 Skyactiv-G (88 kw)

pakub TASUTA praktilist KOOLITUST

„Kuidas jõuda oma unistuste töökohani“,

kus saad teada rohkem enda võimaluste ja tööturu kohta
ning julgust teha häid valikuid. Koolituse (kokku 121 h) osad on:

2014, sedaan, esivedu, manuaal, tumesinine matallik,
hooldusraamat, sn 20 km.

TELLI

Mazda 3 Touring

Mazda 3 Touring

1.6 (77 kw)

2.0 (110 kw)

10/2013, luukpära, esivedu,
automaat, punane metallik,
hooldusraamat, sn 7000 km.

1. Ettevalmistus tööotsinguks, 34h, 4. Karjääritee planeerimine, 16h
2. Töövestlus, videotreeningu meetod, 19h 5. Arvuti tööotsingul, 6h
6. Tööklubi, 30h
3. Tööõigus, 16h

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

LEHT
telli@tartuekspress.ee
Ülikooli 1
730 4455

www.tartuekspress.ee

Koolitusele järgneb tööpraktika, samuti võimalus
minna erialasele kursusele ja saada tasuta nõustamist
(karjäärinõustamine, psühholoogiline nõustamine,
tööõigusalane ja võlanõustamine).
Koolitus on TASUTA. Transpordikulud kompenseetelli@tartuekspress.ee
ritakse, koolitusel on tasuta toitlustamine.
Vajalik on1,
registreerumine
Ülikooli
730 4455enne infotundi,
Mazda 5 Active
mis toimub 3. sept. kl 13, kontakt 511 8793
www.tartuekspress.ee
2.0 (107kw)
või 744 1702 või margit.tago@jmk.ee
Asukoht: Tartus Lutsu 14a, II korrusel
Vaata ka www.jmk.ee

20 900 €

Telli
ja onigal
neljapäeval
on Tartu
Ekspress
*oodatud
noored, kes
on põhi-, kesk- või kutsehariduse
omandanud
või katkestanud
Sinu postkastis.

10/2013, luukpära, esivedu,
automaat, hooldusraamat,
sn 7800 km.

08/2007, sedaan, esivedu,
manuaal, tumehall metallik,
hooldusraamat, sn 180 000 km.

05/2011, luukpära,
esivedu, automaat,
hooldusraamat, sn 90 000 km.

04/2008, mahtuniversaal, tumelilla metallik, esivedu, automaat,
hooldusraamat, sn 198 000 km.

Mazda 5 Dynamic
i-Stop 2.0 (110 kw)

Mazda 6 GT
2.3 (122 kw)

Mazda 6 Premium
Plus 2.0 Skyactiv-G (121 kw)

Mazda CX-5 Touring

07/2011, mahtuniversaal, esivedu, manuaal, tumehall metallik,
hooldusraamat, sn 62 000 km.

01/2007, sedaan, esivedu, manuaal, tumeroheline metallik,
hooldusraamat, sn 142 000 km.

08/2013, sedaan, esivedu, automaat, valge metallik, hooldusraamat, sn 9900 km.

01/2014 universaal, esivedu,
automaat, hõbedane metallik,
hooldusraamat, sn 8000 km.

20 900 €

13 990 €

5990 €

5900 €

Villu Sabre
müügikonsultant

Tel: 736 6388
Mobiil: 533 40542
e-post: info.tartu@eurostauto.ee

10 990 €

25 900 €

9900 €

Ostame kinnisvara Tartu linnas!
Küsi lisainfot

2.0 Skyactiv-G (118 kw)

Vaata lisaks ka meie
uusarenduste pakkumisi

27 900 €

Vaata lisa www.eurostauto.ee
Eurostauto OÜ Tartu esindus: Aardla 25a, 50110

Kodu romantilises Karlova
linnaosas – Kalevi 32
www.kalevi32.ee

Maja, mis on ehitatud Sinu
koduks - Päevalille arendus
www.kodumaja.ee/paevalille/

Valgusküllane suurte rõdudega
korter kesklinna äärel - Pärna 26
parna26.domuskinnisvara.ee

Kontaktid: Kristo Kivisalu | +372 5373 3475 | kristo.kivisalu@domuskinnisvara.ee
www.domuskinnisvara.ee

