BEER & DRINKS

Poe
Barclay

Vallikraavi

Küüni

Ülikooli

Õlut igale maitsele!
JOOGIPOOD

SUUR LEHT
LEHT SUUR
4. septembril

www.joogipood.eu

Küüni 5A, Tartu
tel 5629 2330

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

trükiarv 43000, kanne Tartu ja Elva postkastidesse

reklaam: malle@tartuekspress.ee
kaupo@tartuekspress.ee
521 3038
511 6923
reklaamitarvidusest teata 5. novembriks

Kui leht 4. septembril sinu postkasti ei jõua, palun teata info@tartuekspress.ee või 730 4455

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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Raadioreklaamipäev

Terve päev jalgadel!
Kerged ja vastupidavad TAMREXi sisejalanõud nii naistele kui meestele on võitnud tootmis-,
toiduainetööstus-, teenindus- ja meditsiinitöötajate usalduse ning kodukasutajate südame.
TAMREX kannarihmaga kotad
art 7075 - valge, art 7085 - must
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TAMREXi valikusse on lisandunud uued, eriti pehmed ja vastupidavad kotad, mille ergonoomiline
pehmendusega pööratud nahast sisetald tagab mugavuse kogu päevaks. Parim vastupidavus
tuleneb uuest libisemis-, õli- ja bensiinikindlast TPU-välistallast (antislip) ja tugevamast naturaalsest
perforeeritud nahast pealsetest. Mugavust lisab reguleeritav rihm. Antistaatiliste jalanõude
kulumiskindel vooder on valmistatud 100% polüamiidist. Vastavad standarditele CE,
EN ISO 20347:2012. OB FO, SRC. TÜV GS – testitud lisaks Saksa standardi
DIN 4843 osa 100, lõige 3.1v.8/93 järgi.
Sobivad toiduainetööstusse.

VASTUP IDAV
art 601W - valge
art 601B - must

32 €

art 609W - valge
art 609B - must

38 €

art 602W - valge
art 7075 - valge
art 7085 - must

32 €

49 €

TAMREX kannarihmaga kotad
art 601W, 601B, 609W, 609B, 602W

Ülimalt kergetel tööjalanõudel on
perforeeritud naturaalsest nahast pealsed
ja pööratud nahast sisetallad, 100% polüamiidist kulumiskindel vooder, libisemiskindel
PU-välistald (antislip) ja reguleeritav (601W, 601B,
602W) kannarihm. Jalanõud on antistaatilised ja
vastavad standarditele EN20347:2004 E-OB, CE.
Sobivad toiduainetööstusse.

Hinnad sisaldavad käibemaksu 20%
ja kehtivad kuni kaupa jätkub!

TAMREX OHUTUSE OÜ
TALLINN
TARTU
Laki 5, Pärnu mnt 130, Katusepapi 35 Aardla 114, Ringtee 37a

Tel 654 9900 Faks 654 9901 e-post: tamrex@tamrex.ee www.tamrex.ee
PÄRNU
Riia mnt 169a, Savi 3

RAKVERE
Pikk 2

VILJANDI
Riia mnt 42a

JÕHVI
Tartu mnt 30

VÕRU
Piiri 2

VALGA
Vabaduse 39

NARVA
Tallinna mnt 19c

HAAPSALU
Ehitajate tee 2a

PAIDE
Pikk 2
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AURA TÕSTAB HINDU
uudised

Neljapäev, 28. august 2014

ja vähendab kloorihaisu
Nagu igal suvel, oli ka tänavu
juulikuus Aura veekeskus külastajatele remondi- ja hooldustööde tõttu suletud. Mida tehtud
tööd ujujate jaoks muudavad?

Veekeskuse juhtkonna lootuste kohaselt saavad suplejad
sellest hooajast nautida rohkem ruumi ega pea meeleheitlikult koha eest basseinis võitlema. 
Kairit Matto

Keskuse juhataja Kairit Matto tõdes,
et enamik töödest on sellised, mida iga
päev teenust tarbides ei märka, ent mis
ometi on asutuse toimimiseks ülimalt
olulised. Tavapäraselt vahetati kõikides
basseinides vesi ning puhastati põhjalikult basseinide põhjad ja küljed.

Kaks miljonit liitrit vett
„Tegevus on märkimisväärne, kuna
spordibasseini tühjendamine, puhastamine ja uuesti veega täitmine võtab
kokku aega umbes kaks ja pool nädalat,“
selgitas Matto. „Poolteist nädalat kulub
ainuüksi sellele, et kaks miljonit liitrit
vett basseinist välja lasta, sama kogus
vett uuesti sisse lasta ja soojaks kütta.
Ülejäänud nädala vältel puhastatakse
bassein füüsiliselt sentimeeterhaaval.“
Puhtamasse veesse on Aura sel aastal
veelgi panustanud. Alates veebruarist on
õppebasseinis kasutusel klooramiinide
lagundamise ja desinfektsiooni UV süsteem, lihtsamalt UV lamp, mis tagab vee
hea kvaliteedi vähemate kemikaalidega.
„Testperioodil veebruarist juunini oli UV
lambi positiivne mõju selgelt märgata,“
kinnitas Matto. „Seotud kloori ehk klooramiinide hulk on arvestatavalt vähenenud, millest tavakülastaja saab aimu eelkõige „kloorihaisu“ kadumise läbi.“
Septembris paigaldatakse UV süsteem
veepargi basseini ja beebibasseini, et ka
kõige külastajaterohkematel koolivaheaja

päevadel võiksid inimesed, kellel klooramiin tekitab ärritust, rahulikult lustida.

pH paika

Ring on Matto sõnul peale saamas ka
liivafiltritega. „Juba eelmisel aastal uuenduskuuri läbinud liivafiltritele tehti juulis põhjalik desinfitseerimine,“ märkis ta.
„Tehnilises keldris on oma koha leidnud
uus söemasin, mis tagab basseinivees
nõutud pH taseme.“
Lekete kõrvaldamiseks tehti põhjalikud spordibasseini ja veepargi basseini
ülevoolurennide hüdroisolatsioonitööd.
Selleks, et keskuses oleks igal ajal piisavalt värsket õhku, vahetati ventilatsiooniagregaatidel filtrid.
Peale eelnimetatute tehti mitmeid töid, mis kõikidele nähtavad. „Koridorid, riietusruumid
ja ujula said seintele värsket värvi. Ujula meeste pesuruumi paigaldati uued dušipaneelid, saunades on taas uued lavad,“ rääkis Matto. „Terviseklubi naiste aroomisauna paigaldati uus
Värske UV süsteem tagab vee hea kvaliteedi
dosaator, mis garanteerib igal
vähemate kemikaalidega.
ajal mõnusa aroomi just parajas

TARTU RAHVAÜLIKOOL

Töö- ja ametialased koolitused
● Lapsehoidjakoolitus
● Floristikoolitus
● Ettevõtluskoolitus
● Sekretärikoolitus
● Koolitaja täienduskoolitus
● Arvutiõpe
● Raamatupidamise algkursus
Lisaks laias valikus keele, kunsti, psühholoogia,
tervisedenduse, kokanduse jm kursuseid.

rahvaylikool.ee
Pepleri 4, Vaksali 7 Tartu | Tel 736 1540, 736 1537

KIVILINNA KEELTEKOOL
Avarda meeli – õpi keeli

Tule õpi uues keeltekoolis
INGLISE, VENE, SOOME, PRANTSUSE, SAKSA,
HISPAANIA, EESTI või NORRA KEELT

Sügissemestril
algavatel kursustel
soodushinnad!
tel 636 3920, 516 0253
info@kivilinnakeeltekool.ee
Tartu, Sõpruse pst 2, III korrus
www.kivilinnakeeltekool.ee

Uued ujulahinnad
Täispilet

Soodus

E–R 6.30–10

4.50

3.50

E–R 10–15

4

3

E–R 15–20

6

5

E–R 20–22

4.50

3.50

L–P 9–22

6

5

koguses. Väike ümberehitus tehti terviseklubi naiste aurusaunas, mille tulemusena jätkub piisavalt auru kõikidele, vaatamata temperatuuridele väljaspool sauna.“

Külastused hajusamaks
Samas tõusid uuel hooajal mõnevõrra ka teenuste hinnad nii tavakliendi
kui klubilisest tegevusest osavõtja jaoks.
„Hinnad muutusid viimati 2011. aastal.
Sellest ajast on enamiku sisendite hinnad
meie jaoks kallimaks muutunud,“ selgitas
Matto. „Võrreldes aastaga 2011 on põhikulud kasvanud 19%, personali- ja üldkulud
teenuse osutamiseks 24%, lisaks materjalide ja muu teenuse osutamiseks vajaliku

väiksem hinnatõus.“
Teiseks väga oluliseks põhjuseks on
ettevõtte tegevuse jätkusuutlikkuse ja
teenuste kvaliteedi tagamine ning investeerimisvõimekuse säilitamine. Lähiaastate suurimaks väljakutseks Aura veekeskuse jaoks on Matto sõnul uue kassaja läbipääsusüsteemi arendamine ning
kasutuselevõtt.
Uus hinnakiri on eelnenust enam
diferentseeritud, mille on tinginud vajadus külastusi päeva jooksul enam hajutada. „On loomulik, et kõige mugavam
aeg külastuseks on tööpäevadel ajavahemik kella 17st kuni 20ni,“ lausus Matto.
„Kuna basseini pind on piiratud, ei ole
võimalik kõikidele soovijatele just neil
kellaaegadel teenust pakkuda, sestap
on päeva jooksul mitmeid ajatsoone, mil
teenuse tarbimine on oluliselt odavam
ning mis võiks motiveerida külastajat
kasutama teenust ka muul ajal.“
Matto rõhutas, et nagu kõikidel varasematel aastatel toetab Aura ka tänavu
häid sportlasi. „Küll on muudatus selles, et toetuse saajal peavad olema näidata ette konkreetsed heal tasemel sportlikud saavutused tiitlivõistlustelt,“ lisas ta.
Kaur Paves
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Jurist vastab
JURIST
VASTAB
Miks ülemus prille kinni ei maksa?

tartuekspress
lausega
UUDISED

lausega

Alustasin töösuhet praeguse tööandja juures juunis. Töö kuvariga moodustab 90% tööajast.
Augusti alguses läbisin töötervishoiu kontrolli ning silmaarst
kinnitas minu nägemisteravuse
langust ja seda, et vajan igapäevaselt prille.
Minu tööandja tõlgendab
määrusesätet nii, et minul tekib
võimalus saada tööandja poolt
kompensatsiooni prillide ostmiseks alles siis, kui kolme aasta
pärast korralises kontrollis tuvastatakse nägemisteravuse langus
võrreldes diagnoosiga esimesel
visiidil selle tööandja juures töötamise ajal. Kuna tervislik seisund
pole tööandja süül halvenenud,
pole mulle prillide kompensatsiooni ette nähtud. Kas lühema
kui kolmeaastase staažiga prille
vajavaid töötajaid koheldakse
õiglaselt?

Nahaalne kurikael

Jaht küünlaümbristele

22. augusti hilisõhtul sisenes
varas pererahva kodusoleku
ajal Viljandi maanteel asuvasse
lukustamata eramusse, kust lahkus ukse läheduses olnud kahe
sülearvuti, fotoaparaadi, kahe
arvutikoti, kahe võtmekimbu,
mobiiltelefoni ning tähtsa isikliku
dokumendiga. Tekitatud kahju on
selgitamisel.

Kuusakoski kutsub 1.-6. klassi
õpilasi pühapäeval, muinastulede
ööle järgneval hommikul avalike
lõkkeürituste toimumiskohtadest
tühjaks põlenud teeküünlaümbriseid korjama.

Piirid kinni
USA presidendi Barack Obama
visiidi tõttu taastab Eesti ajutiselt
piirikontrolli sisepiiril, mistõttu
tohib Läti maismaapiiri 31. augustist 3. septembrini ületada ainult
läbi ajutiste piiripunktide. Samuti
soovitab politsei reisimiseks varuda tavapärasest rohkem aega.

Vabamüürluse
lõppakord
Linnamuuseumis on laupäevani viimast nädalat avatud näitus
„Kunst, arhitektuur, vabamüürlus.
Rutikvere mõisa Pistohlkorsid“,
mille üheks võtmeks on ajaloolise
vabamüürluse ning arhitektuuri ja
kunsti seosed.

1323

uisusõpra osales kaheksanda Tartu rulluisumaratoni üritustel.

Jaan Kiviall

Näitekirjanikud kooli

Tööinspektsiooni
töökeskkonna nõustaja
Kuvariga töötamise töötervishoiu
ja tööohutuse nõuete kohaselt
on tööandja kohustatud hankima arsti tõendi alusel töötajale
kuvariga tööks ettenähtud prillid
või muud nägemisteravust korrigeerivad abivahendid või kokkuleppel töötajaga hüvitama nende
maksumuse juhul, kui tervisekontrolli käigus selgub, et töötaja
nägemisteravus on vähenenud.
Siinjuures ei ole sätestatud, et
mainitud tööandja kohustus kehtiks ainult juhul, kui nägemisteravuse vähenemine on toimunud
just antud tööandja juures töötamise ajal ja et see on selgunud
korduva tervisekontrolli käigus.
Kohustus ei ole seatud sõltuvusse ka minimaalsest tööstaažist
tööandja juures.
Tööinspektsioon on seisukohal, et kui tervisekontrollis on
kirjalikult fikseeritud nägemisteravuse vähenemine (ka esimesel
tervisekontrollil antud tööandja
juures töötades), tekib tööandjal
nägemisteravust korrigeerivate
abivahendite (prillide) hankimise
või hüvitamise kohustus.
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Põnni aktusele viies
varu aega ja kannatust
Kuigi pool Võidu silda
saab 1. septembriks avatud, jätkub muudatusi
liikluskorralduses ka koolikuuks üle kogu linna.
Võidu silla remondi peatöövõtja ja projekteerija AS Teede
REV-2 on endale võtnud kohustuse avada sillal kahesuunaline
liiklus hiljemalt 1. septembriks,
seni on ülesõitu võimaldatud
vaid liinibussidele ja alarmsõidukitele. Päris valmis saavad tööd
siiski alles oktoobri lõpuks.
Idaringtee ja Ihaste tee rist-

miku ehitustööde tõttu on juba
juunist saadik kinni Ihaste tee
Salutähe ja Ihaste põiktänava
vaheline lõik, välja arvatud kohalikele juurdepääsudele. Ümbersõidud toimuvad Lammi tänava kaudu ja lahendust on oodata
22. septembriks.
Raske olukord valitseb ka
läänerindel: kuigi Ilmatsalu
ringristmik on eilsest lahti, siis
Viljandi ringi linna sisenevad ja
väljuvad sõidusuunad Ringtee
tänaval sunnivad endiselt asendusmarsruudile, mida tasub
septembri lõpuni kaaluda piki

Ravila tänavat.
Viljandi ringristmiku ümberehituse teeb ajakulukamaks
tunneli rajamise protsess. Et
tulevikus saaks jalakäijad ohutult tee alt läbi, tuleb lihtsalt ära
oodata, mil betoonkarp paika
valatakse ning selle taheneminegi võtab oma kindlalt ettemääratud aja.
Sadeveetorustiku ehitustööde
tõttu on 4. septembrini suletud
Kivi tänav Pikk-Jaama lõigus.
Ümber saab sõita Roosi või Raatuse tänava kaudu.
Kaur Paves

Oktoobrist viib loovkirjutamiskool
Drakadeemia esimest korda Tartus läbi üheksakuulise näidendite
kirjutamise kursuse. Kandideerimiseks tuleb kodulehel www.
drakadeemia.eu täita ankeet ja
teha lühike kirjutamisharjutus hiljemalt 15. septembriks.

Raehärra käepigistus
Linnapea Urmas
Klaas võttis teisipäeval raekoja saalis vastu
tiitlivõistlustel
medaleid võitnud tartlastest
sportlased,
keda on kokku
üheksa: tõkkejooksja Rasmus
Mägi, vehklejad Erika Kirpu ja
Julia Beljajeva, veemotosportlased Rasmus Haugasmägi, Jüri
Jõul, Art Raudva ja Stefan Arand,
laskja Meelis Kurvits ning kaheksa-aastane maletaja Jürgen Güsson.

Politseil enim rammu
Tartus peetud jõustruktuuride
spordimängud võitis politsei- ja
piirivalveamet, teisele kohale tuli
vanglateenistus ja kolmandale
kohale kaitsevägi. Mängudel oli
tavalisest rohkem vigastusi, enim
saadi haiget tänavakorvpallis ja
jalgrattakrossis.

Vesiliiv imes kaevu
23. augusti õhtul tõmbasid
päästjad Peipsiääre vallas kaevust välja 76-aastase meesterahva, kes oli läinud kaevu puhastama, ent ei saanud sealt vajuva
liiva tõttu kolme tunni jooksul
iseseisvalt välja.

Peatänav loodus
sõbralikumaks
Oktoobris-novembris vahetab
linn Rüütli tänava naatriumlambid
säästlikumate ja keskkonnasõbralikumate LED-valgustite vastu,
mis lisaks visuaalsele efektile
aitab abilinnapea Valvo Semilarski sõnul kesklinna ka valgemaks ja
turvalisemaks muuta.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

AUSUS AU SISSE: Sordinime Ugli välja teenivad greipfruudid
lähevad Rimi lettidelt mädasele välimusele vaatamata nagu
soojad saiad. 
August Lumm

AKNAD
KUNI

-60%

SÜGIS
2014

INGLISE, VENE, SOOME, ROOTSI,
NORRA, HISPAANIA, PRANTSUSE,
ITAALIA, LÄTI JA EESTI KEELE KURSUSED

● Üld- ja tööalane keel ● Vestluskursused
● Inglise keele kursused eakatele
● Asutusesisene keeleõpe ● Individuaalõpe (ka Skype'i teel)

Kehtib täiskomplekti tellimisel:
aknad, aknalauad, paigaldus,
sisepalede taastamine.
• Järelmaksu võimalus kuni 6 kuuks
(protsendita)
• Paljud valmis aknad kohe laost saadaval
(erinevad mõõdud)
Küsi pakkumist: aknaari@city.ee • 736 6886;
5645 2502; 501 6158 • Tartu,Aleksandri 1-4
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Ehkki eile möllasid Helivõlu ruumides
veel töömehed, lubas viiuliõpetaja Matis
Leima, et juba esmaspäeval lööb klaverimuuseumilt laenatud pill aktuse puhul
helisema. 
Kaur Paves

Palametsa
pajatused
299.

Lipp kaotatud –
polk laiali saata
Jätkan 95. Krasnojarski jalaväepolku mobiliseeritud tartlase J. Tamme sõjamälestustega lahingutest Ida-Preisimaal 1914. a augustikuu
2. poolel. Ta kirjutas.
Kui pärast meile tulemusetut, aga kaotusterohket lahingut polgu riismed olid kuidagi kokku kogutud, siis selgus, et väeosa au ja
sümbol, polgu lipp puudub. Hakati uurima, kes viimati ja kus oli
lippu näinud. Vene väes kehtis seadus, et kui polk kaotab lahingus
oma lipu, siis kuulub väeosa laialisaatmisele. Polk likvideeritakse,
mehed ja varad jagatakse teiste üksuste vahel, komandör võib aga
minna sõjakohtu otsusel degradeerimisele reameheks. Seepärast
palus meie polgu ülem pisarsilmi, et mehed teda häbisse ei jätaks,
lipu üles otsiksid ning tagasi tooksid.
Mehed arvasid, et lipukandja võis saada polgu taganemisel haavata või surma ja lipp on praegugi tema juures. Polkovnik otsustas
ette võtta äkilise pealetungi just sinna kohta, kus lippu viimati nähti, et tõrjuda sakslased välja ja saada lipp tagasi. Nii tehtigi. Vaenlasele tuli meie vastulöök täieliku üllatusena. Neil ei olnud enam oma
suurtükiväe toetust ja nende jalavägi põgenes. Ja sealt, kartulipõllu vagude vahelt leitigi raskelt haavatud lippur, kes kuuldes venekeelset kõnet, ajas end istuli,
Mehed arvasid, et
andes nii märku. Nüüd anti
lipp meie roodu kaitlipukandja võis saa- polgu
se alla, sest meid oli rivis veel
da polgu taganemi- oma 50 meest. Teistel roodutublisti vähem.
sel haavata või sur- delAlgas
üldine taganemine
ma ja lipp on praeIda-Preisimaalt välja. Jõudsime jälle Soldau linna, mis
gugi tema juures.
oli meie haavatasaanud sõjamehi täis. Neid lebas pea kõikides majades. Kui ületasime jõge, avas
Saksa suurtükivägi silla pihta ägeda ja tabava tule. Üks „sumadan“
teise järel lõhkes silla ümbruses (selgituseks lisan – „sumadanideks“
nimetati tolleaegses sõduriargoos eriti võimsa purustusjõuga suurekaliibrilisi mürske). Inimesed, hobused, voorivankrid ja neis olev
kraam – kõik tambiti üheks veriseks pudruks. Seisime jõerinnakule
tõusval maanteel ja vaatasime kui halvatud seda õudset pilti. Alles
üks läheduses plahvatanud „sumadan“ äratas meid tardumusest ja
pani edasi liikuma.
Enne esimesi lahinguid oli meie polgus olnud oma 4000 meest.
Nüüd vaid 700. Sama lugu oli teiste pealetungis osalenud polkudega. Meile anti pisut puhkust ja paari päeva pärast jõudis kohale
täiendus. Paraku kõik mehed ilma püssideta. Ülemused käskisid
neil lõigata endale võsast vintpüssi pikkused lepamalgad ja neid õlal
kanda. Arvati, et kui Saksa lendurid oma aeroplaanidelt meie liikumist vaatavad, siis peavad neidki relvakandjateks. Lõpuks jõudsid
kohale ka püssid ja jätkusid pikad ning sageli mõttetud marsid piki
piiri. Teed olid liivased ja nii 50–60 km marss päevas kurnas mehed
täielikult ära. Kui õhtul lõpuks peatuti, vajusid soldatid otsekui puutüved maha.
Mõne aja pärast prooviti jälle Ida-Preisimaale tungida. Ahelik
aheliku järel aeti sakslaste tulle. Kes araks lõi ja peatus, selle lasid
maha tagantpoolt tulevad ohvitserid. Sakslased seevastu hoidsid
oma inimjõudu ja lasid just sõjamasinatel seda verist tapatööd teha.

Muusikakoolide arv kasvab kolmandiku võrra
Uus õppeaasta toob haridusmaastikule täiesti uue
muusikakooli, mille vedajad lubavad pühenduda
täiskasvanud õppuritele.
Endises füüsikahoones sisse
seatava Helivõlu muusikakooli
asutaja Anneli Leima on 18 aastat
helikeelt õpetanud Sakus. „Kuna
tahtsin tulla Tartusse tagasi elama ja olemasolevates koolides
tööd polnud, siis tuligi mõte, et
teeks ise muusikakooli, kus saaksid õppida ka täiskasvanud,“ märkis ta.

Täitmata nišš
Eelkõige ongi kool mõeldud neile, kes kunagi on mingit pilli õppinud, aga tahaksid lisa, ja neile, kes
lihtsalt uut hobi otsivad. „Kuigi ainekava on seitsme aasta peale, saab meil käia kohe päris pikki
aastaid, nii kaua kui inimene ise
tahab,“ sõnas Leima. „Lähtekoht
on seesama, mis munitsipaalkoo-

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

Kontaktid:

www.kodumaja.ee/paevalille/

Tartu, Kaunase pst 68 saalis

www.sinilind.ee //

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

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

www.domuskinnisvara.ee

Leima poeg, viiuliõpetajana ametisse asuv Matis tõdes, et
kui kõrvu kandideerivad täiskasvanu ja laps, eelistatakse mujal
ikka nooremat. „Kuna täiskas-

ALGAJATELE
EDASIJÕUDNUTELE
Algus 11.september

Vaata lisaks ka meie
uusarenduste pakkumisi

Maja, mis on ehitatud Sinu
koduks - Päevalille arendus

Vabad käed

TANTSUKURSUS

Ostame kinnisvara Tartu linnas!
Küsi lisainfot

lides, aga erakool annab rohkem
paindlikkust.“
See eristabki Helivõlu olemasolevatest, Heino Elleri nimelisest
ning 1. ja 2. muusikakoolist. „Eller
on juba sellise tasemega kool,
kust peaks tulema professionaalsed muusikud. Seal saavad täiskasvanud küll õppida, aga nende
tase on ikka hoopis teine,“ selgitas Leima. „1. ja 2. muusikakoolis pole aga täiskasvanute suund
kuigi oluline, sest eelistatud on
lapsed.“
Motivatsiooni enda kooli rajamiseks korjas Leima just oma täisealistelt õpilastelt Sakus. „Paljud on öelnud, et küll on kahju, et
vanemad lubasid kunagi muusikakooli pooleli jätta,“ lisas ta.

55675011

vanud on väga entusiastlikud ja
õppimishimulised erinevalt lastest, kes teinekord käivad koolis
ka sunniviisiliselt, siis miks mitte neile võimalust anda,“ leidis
temagi. „Kes tuleb õppima, sellele ei panda sellist kohustuslikku
paketti kokku nagu laste muusikakoolis, vaid ta saab ise valida,
kas ta õpib ainult pilli, ainult noodikirja või klaverisaadet.“ Muidugi ei välistavat see personali soovitusi päris algajatele.
Kevadisel „eelvastuvõtul“ pani
end kirja kümme õpilast, nii et
neid jagub pea kõigile erialadele.
Reedel kell 16 on aga võimalik end
testida täiendaval vastuvõtul: õpetatakse nii viiulit, saksofoni, kitarri, löökpille kui kannelt.
Anneli Leima avaldas lootust
vedada kooli väga kaua, sest ürituse headusse on usk olemas. „Olen
tundnud palju inimeste toetust ja
huvi,“ märkis ta. „Olen üsna kindel, et ühe-kahe aastaga see asi ei
lõppe.“
Kaur Paves

Neljapäev, 28. august 2014

tartuekspress
Rahva Hääl

Linlased ja korilus –
kellele ja milleks?
Tartu Ekspress päris põlistelt linnaelanikelt, mil määral neil metsa seenele ja
marjule asja on.

külastan, saan alati midagi mõnusat keldririiulilt kaasa.

Natalia (60)

Sten Sang

Artur (22)

Käisin metsas marju korjamas kõigest kuu aega tagasi. Seeni tahtsime ka leida, aga neid nii palju ei
olnud. Lapsena sai ikka tihemini
metsaande korjamas käidud, suuremaks saades mitte enam nii palju. Hoidiseid hoiame vanaema korteri keldris. Seal on temperatuur
igati normaalne ning asjad ei lähe
riknema. Marjad on palju magusamad, kui need on ise korjatud!
Kahjuks pean aga enamikel kordadel siiski poes pakutavaga leppima.

Teate, ma isegi ei mäleta, millal ma viimati metsa sain! Vanasti
olin küll agar marja- ja seenekorjaja. Käisin Tartu lähedal metsades
koos sõbrannaga, kel oli sõiduvahend. Ega minu praeguse elukoha
keldris midagi normaalselt säilitada saa. Selleks on kelder liiga kuum!
Nüüd on lapsed ka suureks kasvanud ning enam neile kompotte
sisse teha pole vaja. Eks ma iseendale natukene ikka panen külmkappi marju, aga suuremat tegemist enam ei ole.

Merit (25)

Verner (16)

Käisin küll nädal tagasi metsas, aga
ma ei korjanud sealt midagi. Lihtsalt jalutasin läbi. Minu hoidised
tulevad Tallinnas elavatelt vanavanematelt. Nemad elavad oma majas
ning mets on kohe elukoha lähedal.
Vanavanemad teevad marjadest
erinevaid põnevaid jooke! Kui neid

Varem elasin maakohas, seal on
meil majakeldris lausa kartulisalved. Siin Tartus ma isegi ei tea, kas
mu elukohal on kelder või mitte.
Usun, et ega linnakorteri keldris ei
saagi väga hoidiseid säilitada.
Just sel põhjusel, ja ka mugavuse ja soodsa hinna pärast, ju enamik linnarahvast ostab oma „hoidised“ supermarketist. Kui mul
endal tuleb näiteks hapukurgi isu,

siis ma maale kodust kurki tooma
ei lähe. Oskan ka kauplusest just
oma maitsele sobiliku kurgi üles
leida! Võimalusel muidugi ikka
varun omale Tartusse vanematekodust mõned head purgid.

Seal on mul mets nii käega katsuda, et ei pea mingit sõiduvahendit
abiks kasutamagi. Muudkui teen
tiiru ja naudin oma kätega korjatud seeni ja marju. Metsas hakkasin käima juba enne kooliminekut!

Richard (83)

Oksana (43)

Olin tihe metsakülastaja, aga viimasel ajal ei luba põlveliigesed
enam nii palju ringi liikuda. Viimati saingi metsa kolm aastat
tagasi. Külastanud olen Tartu,
Räpina, Põlva ja Tammistu metsi.
Toona oli mul sõidukiks maanteemuhk, millega sai kenad kogused
metsaprodukte koju sõidutatud.
Erilistest marjadest olen korjanud musta värvi vaarikaid. Väga
meeldivad ka jõhvikad ja pohlad.
Seentest on lemmikuteks pilvikud. Elan kahekordses eramajas
ning keldris on mul hoidiste jaoks
lausa viis eraldi ruumi! Kurgid ja
kapsad seisavad ilusti tünnides.

Mulle meeldib abikaasa ja sõbrannaga käia Põlvamaa metsades. Viimati saimegi suure poekilekotitäie
kukeseeni. Armastan väga marineeritud seeni ning panen marju sügavkülma. Korteris olen elanud kogu
oma elu ja seni hoidiste säilitamisega suuri muresid ei ole olnud.

Helga (82)

Käisin eile metsas ja sain paraja
koguse seeni. Mul on selline omapärane maitse – armastan Ahja
lähedal ohtralt leiduvaid tatikaid.

Kadi (27)

Laps ja töö võtavad kõik minu aja,
seetõttu käisingi metsas viimati
kaks ja pool aastat tagasi. Tookord
korjasime kukeseeni, mis läksid
kohe pannile. Mingeid pruuni seeni
korjasime ka, mille nimi mul kunagi meelde ei jää. Männiriisikad äkki
on need? Keldrisse hoidiseid panna
meil ruumi pole. Elame üürikorteris ning keldris on omaniku asjad.
Kindlasti tahaksin rohkem metsas käia. Ehk tulevikus seda ka teha
saab, kui põnn juba suurem on.

150. aastat Tartu Tuletõrjeühingut!

Tartu Tuletõrjeühingu perepäev
TARTU
TÜ

1864

31. augustil
kl 12-15
Tartus, Raua 22.

• Tartu Tuletõrjeühingu puhkpilliorkester
• päästeautod
• erinev päästetehnika
• tulekustutusõppused soovijatele
• päästeala infotelk
• Tuletõrjeühingu muuseum
• veega märki laskmine
• näitus "Tuletõrjeplakat eile ja täna"
• korstnapühkija

730 5387
Päeva juhib Mait Trink.
www.tuleohutus24.ee
Üritus on TASUTA!
tuleohutus24@tuleohutus24.ee

Tartu Maxima XX kauplus
ootab oma meeskonda:
• KASSAPIDAJA-MÜÜJAID
• SAALITÖÖTAJAID
• LETITEENINDAJAID
Ettevõte garanteerib:
- stabiilse palga
- sotsiaalsed garantiid
- tasuta lõunasöögid
- erinevad motivatsioonipaketid
- tööalase tasuta koolituse
Täitke tööotsija ankeet meie kodulehel:
www.maxima.ee
Saatke CV: personal@maxima.ee
tel 602 3116
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Ristsõna

Ehitus

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

Patu linn 2
Aedade, väravate, väravaautomaatika müük, paigaldus, hooldus. Tel 501 6453, www.nr1aiad.ee.
Eramute projekteerimine, kortermajade soojustusprojektid.
Tel 524 3142, imperialproject.ee.

Cinamon
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!

29.08–4.09 kell 19.30, 22
Palgasõdurid 3

29.08–2., 4.09 kell 20, 20.30
Lucy

29.–31.08 kell 16, 22.30;
1.–4.09 kell 22.30 Patu linn 2

29.–31.08 kell 11; 1.–4.09 kell
11.45 Teismelised ninjakilpkonnad

29.08–2., 4.09 kell 18; 3.09
kell 17.15 Oled sa siin

Kaevetööd, planeerimistööd ja
lammutustööd ekskavaatoritega.
8 t ja 21 t masinad. Tel 5356 7062.

29.–31.08 kell 15.15, 20.10;
1.–2., 4.09 kell 16.15, 20.10;
3.09 kell 18.15 Grillipidu

Korstnad ja korstnapitsid vajalike
plekitöödega. Moodulkorstnad.
Tel 5625 1750, tomeli.ee.

29.–31.08 kell 12.30, 14,
15.35; 1.–4.09 kell 12.30, 14,
16 Sipelgapoiss

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

29.08–4.09 kell 21.15 Tüdrukute seeliku all

Lamekatusetööd. Mõistliku hinnaga hea kvaliteet. Tel 5662 9930.

29.08–2., 4.09 kell 18.15;
3.09 kell 16.15 Seksivideo
29.08–4.09 kell 14.30, 18.45
Andja
29.08.–4.09 kell 22.10 Päästa
meid kurjast
29.08–4.09 kell 13.30 Keelatud tants 5: Kõik mängu

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

29.08–4.09 kell 13 Galaktika
valvurid
29.08–4.09 kell 12, 16.45,
17.45 Khumba

Värska hüä olõmisõ kotus!

Fassaadide, vundamentide
soojustamine ja renoveerimine.
Tel 5852 1071.

29.–31.08 kell 11.45, 13.45;
1.–2., 4.09 kell 13.45, 15.45;
3.09 kell 13.45, 15.30 Lennukid 2

Kino

29.–31.08 kell 15.45, 20.20,
21.45; 1.–2.09 kell 20.20, 21.45;
3.09 kell 20.10, 22.20; 4.09 kell
20.20 Mängiks mente
29.–31.08 kell 17.45; 1.–4.09
kell 15.15 Saja sammu teekond

TARTU PEETRI KIRIKUS
Narva mnt 104, Tartu

koguduse hõbeleeripüha
1989. aasta leerilastele
toimub 7. septembril kell 10.
Oma osavõtust
anna teada e-postile
tartu.peetri@eelk.ee
või tel 733 3261.

KOIDU KESKUS

Uuel õppeaastal uued
(ja vanad) harrastused

MTÜ Tartu Koidu Keskus
võtab uusi õpilasi

HUVIRINGIDESSE:
• õmblemine
• puutöö
• arvuti
• kalapüük
Registreerimine:
522 0963, Anne

ravimuda ja loodusliku mineraalvee vannid
ainus veepark Eestis, kus mullivannides voolab mineraalvesi
ravi- ja spa-protseduurid
puhas loodus
palju eripakkumisi

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.
Teeme ehitus- ja remonditöid.
Tel 5638 7537,
tarmotruija@gmail.com.
Tselluvilla paigaldamine puistena
– pööningud (ka lamekatused),
seinad, põrandad. Tel 503 7220.

Materjal

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

Lisainfo ja broneerimine +372 799 3901 või
info@spavarska.ee

www.spavarska.ee

Puhkus
elu allikatel!

Ida Tantsukooli
katsed balletiklassi
5-7 a lastele
28. augustil kell 18
Jakobi 41 (balletisaal katoliku koolis)
Avaldus: www.idatantsukool.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.
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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.
Eramute projekteerimine, kortermajade soojustusprojektid. Tel
524 3142, imperialproject.ee

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!

Järveäärne maakodu Tartust 6
km (kallas 60 m, 6 tuba, keskküte,
kinnistu 1,5 h). Tel 5560 6858.

reklaam

maalt. E-R 10-18, L 10-15.
stiilriided.ee

Sõidukid

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

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

Septikute paigaldus ja müük.
San-tehnilised sise- ja välistööd.
Tel 5757 0202.

Firma likvideerib ummistusi ja
teeb teisi san-tehnilisi töid. Parimad hinnad! Tel 5356 8382.
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Reiki raviseansid aitavad igasuguste haigusnähtuste korral ja
selgitavad põhjuseid. Reiki meister,
tel 515 9794.
Tervist reiki abil. Tervendaja Eve.
Ettetellimine tel 502 3284.

Hekkide pügamine, viljapuude
lõikus, üle 15 aasta kogemusi. Tel
5699 9884, laur@puujuuksur.ee.

Tutvus

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

Soodapritsi teenused. Puhastame puitu, metalli, kivi jms. Sooda
ja Klaasipuru müük.
Tel 5593 9356,
vaata ka www.proprits.ee.

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

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

Teenused

Teeme sisekoristust ja välisterritooriumi koristust. Tel 509 0750.

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

Teen remondi- ja viimistlustöid.
Tel 5648 1251.

42 a vaba mees Tartust, sportlik,
aus, hooliv, soovib tutvuda vaba
naisega. Tel 5665 8297.

Müük
Müüa ilus suur sõnajalg.
Tel 5192 7991.

Ost

Telli reisibuss. Tel 5621 4026,
www.priituur.eu.
Korterid, majad, majaosad Tartus
ja maakonnas. Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel. Kalev Persidski, tel 742 0656, 5664 0706.

Kinnisvara ost
1-toal korter. Tel 503 2345.
2-3-toal korter. Tel 5561 4114.
Ahiküttega korter Tartus. Võib
vajada remonti. Tel 511 2625.
Maja Tartus. Tel 5340 8335.
Tegus noor lastega abielupaar
otsib armast maakodu Tartumaal
või Põlvamaal. Tel 522 2873.

Üürile anda
Tuba tudengile 3-toal korterist
Annelinnas. Tel õhtuti 504 3213.

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

Aasta ringi kvaliteetsed kuivad ja
märjad lõhutud küttepuud. Lepiko talu, tel 5667 5750.

Kuivad kütteklotsid, küttepuud,
turba- ja puitbrikett, pellet. Vedu.
Tel 506 8501.

Loomad
Isane pikakarvaline taks (7-aastane,
90 €, Rommi Lux: fotoalbum.ee/
photos/jahisarv). Tel 504 1924.

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

Abitöölisele-nõudepesijale, klienditeenindajale. Tel 744 2085, info@
chezandre.ee.

Riided
Anne 51 kasutatud riided Norrast
ja kvaliteetsed moodsad riided IiriVäljaandja: Ajaleht OÜ
Aadress: Ülikooli 1, 51003 Tartu
E-post: info@tartuekspress.ee
Internet: www.tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

Arvutite hooldus ja remont Tartus
Tiigi 19 ja Küüni 5b. OÜ Maxi IT, tel
5452 2200.
Autobussiteenused 52- ja
50-kohaliste bussidega. Noobelreisid OÜ, tel 5373 8770, 5770 2550.
Boilerite puhastus, veemõõtjate
vahetus, san-tehnilised tööd. Tel
5646 9025.
Elektritööd. Tel 5684 7007.

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

Veoteenus (liiv, killustik, küttepuud
jne). Tel 5373 7304.

Likvideerin ummistusi. Linna
parim hind! Tel 553 7638.

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

Litsentsiga korstnapühkija Tartus,
Põlvas, Tartumaal, Põlvamaal. Väike järjekord! Tel 5191 6605.

Veoteenus suure kaubikuga.
Tel 5550 0654.

Pakun head õmblusteenust. Korrigeerin ja parandan riideid. Sirle,
tel 5451 4141.
Plaatimistöö. Tel 5645 9625.
Plekksepatööd: Ringtee 1, Tartu,
tel 517 2156.
Pottsepatööd. Tel 507 9037.
Printerikassettide kiire täitmine!
E–R 9–17, Raekoja 13, Tartu. Tel
744 1100, www.futari.ee.

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

Veoteenus. Tel 502 0426.

Tervis

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

Rakke- ja salvkaevude puhastamine, süvendamine, kaevamine
ja remont. Mitme kaevu puhastamisel oma hind. Tel 5638 1774.

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

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

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

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

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

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

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

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

Liikuva saekaatri teenus. Elektrivoolu ei vaja. Lähem info tel
517 0623, 502 6732 või info@
muinasmoobel.com.

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

Uus vann vanasse vanni, garantii
3 a. Lisainfo tel 503 1943,
www.vannvannis.ee.
Veo- ja kolimisteenus, utiliseerimine! Soodsad hinnad!
Tel 5193 2738.

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

Pakun tööd

Töö saab puhastusteenindaja.
Spordiklubi Tähtvere linnaosas
otsib oma meeskonda kohusetundlikku koristajat. Töö vahetustega hommikuti kell 6-12, palk
3,8 €. Info tel 504 1538 või cv@
tartutennis.ee.

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

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

Hooldustöötajana, soovitavalt koos
elamispinnaga. Tel 5624 4548.

Tislerile (aknad, uksed), ehitustöölisele. Tel 505 4548.

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

Korstnapühkimise tööd, küttekollete remont. Tel 5557 9399.

Otsin tööd

Pakun füsioteraapiaalast tööd, ka
väljaõppe võimalus. Tasuta elamispind. Info tel 527 9504.

Ostan korporatsioonide uuriripatseid (120 €/tk) erakogusse. Pakkumised oodatud. Tel 5649 5292.

Kaubaveod üle Eesti. Küsi julgelt!
Tel 5304 9599.

Küttepuud lahtiselt ja võrgus. Vedu
tasuta. Tel 5683 3404, 5684 8808.
Puitbrikett, kuiv kütteklots (lahtiselt ja pakituna). Tel 528 9398.

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

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

Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.

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.

Kaardid ennustavad! Tel 900 1727.
24 h, 1,09 €/min.

Kaminapuu, kütteklots, Puitbrikett. Küsi julgelt! Tel 528 9398.

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

Koolituskeskus Dialoog - 25
aastat edukat tööd! Keelekursused
igale vanusele ja tasemele! Turu 9,
Tartu, tel 734 4990, 5561 3474,
www.dialoog.ee.

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

Müüa faradoteraapilised selja- ja
põlvevööd (töötavad elektrita)
kasutamiseks vigastuste ja liigese
haiguste,seedeelundkonna,kuse
teede jmt. haiguste korral.
Tel 5362 0950.

Veneaegsed ehted (merevaigust
kaelakee, rinnaehted, mansetid,
sõled) ja palju muud. Tel 5872 5458.

Vaba aeg
1. septembril kl 18-20 saab Lille
Majas (Lille 9) registreeruda flamenko- ja kõhutantsustuudio
Duende laste, algajate ja edasijõudnute rühmadesse. Täpsem
info: www.hot.ee/mtyduene, tel
552 4918, 740 6217, e-post: tiina.
pikas@mail.ee.
Seltskonnatantsu kursus algajatele alates 07.09.2014. Tunnid 1x
nädalas pühapäeviti 17.15-18.45,
Laulupeo pst 25, Tartu. Info ja
registreerimine tel 515 3698 (Indrek
Ehaste), www.tantsukursused.ee.
V uhhaapidu Kavastus 30. augustil kl 14. Laste lustiplats, õngitsemine, haamerdamine, õnnepada,
kõigiuhhaa. Üliõpilasteater. Tants ja
öölaul Ivo Linnaga.

TELLI
KUULUTUS
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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KINDEL KATUS
OTSE TOOTJALT!

reklaam

LAO
Kauburi
3. korrusel,
Riia 26

Kiviprofiil
Valtsprofiil
Trapetsprofiil
Klassikprofii

SÜGISKAUPADE
TÜHJENDUSMÜÜK
TARTU, Tähe 110
5344 3900
tartu@olly.ee
lates
a
d
a
n
n
Hi

Neljapäev, 28. august 2014

• 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

2€

NELJAPÄEVAL JA REEDEL,
28. ja 29. AUGUSTIL
11.00 - 16.00

OLLY TERASPROFIILID AS
Kassinurme, Jõgeva vald,
48410 Jõgevamaa
Tel 73 44 413
olly@olly.ee

Vaksali 17a-tuba 111
(Ortopeediakeskuse kõrval)

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

1. - 7.

septembrini
Endla
sügishooaja
piletid vaid

10 eurot!
soodushinnaga
piletid müügil
Piletimaailmas
vt mängukava
www.endla.ee

