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Lõikumisele eelnes fekaalilembus
Tartu vangla personal
staarkinnipeetav Indrek
Leiburi ehk Nõia-Intsu
hingehädade siirusesse
ei usu.

Nõia-Intsu vastuoluline persoon kütab
avalikkuses kirgi ka kaks ja pool aastat
pärast vangistusse sattumist.  Erakogu

Kuu algul rabas Leibur
kogu riiki avameelse interv
juuga, kui demonsteeris lehe
veergudel sihilikult poolita
tud kõrva ja veristatud jäse
meid. Tartu Ekspressi kõigi
aegade loetuimaks kujune
nud lugu tõi ka teravat vas
tukaja, mis ühelt poolt sea
dis kahtluse alla ettevõtmi
se eetilisuse, teisalt aga vih
jas vastuoludele staarvangi
kujundatavas imagos.

Maius põske
Sosinad ütles viimaks väl
ja endine Tartu vangla valvur,
keda turvakaalutlustel nime
tame Tõivuks. „Ei tundu
nud küll nii pooletoobine kui
artiklis. Jutud käisid juba siis,
et mees teeskleb,“ meenutas
ta kokkupuuteid kinnipeetav
Leiburiga. „Üks hetk mängis
hullumeelset ja järgmisel läks
juba normaalsete sektorisse
tagasi. Järsku sai terveks ja siis
mõtles uuesti ümber.“
Tõiv möönis, et Leiburi juttu
kõrvalt kuulates tekkis pigem
küsimusi mehe üldises intelli
gentsuses. „Ta on ju puhta loll
lihtsalt, ega tal mingit haridust
ei ole. Teeb seda, mida oskab,“
märkis Tõiv. „Kui psühhiaat
ri juures temaga kaasas käisid
ja pärast tuli päris vaimse puu
dega inimene, vaatasid kohe, et
nagu öö ja päev.“
Ometi – kui kinnipeetav
selliseid tegusid teeb, peavad
meedikud tal midagi diag
noosima. „Päris korras ei saa
ju inimene olla. Mina ei suu
daks ükskõik mis motiivi
del oma sitta süüa,“ rääkis
Tõiv. Tõepoolest, mitu allikat
kinnitavad, et Leibur tavat
ses kambris ka fekaalidega
maiustada. „Pärast näpu akna
vahele jätmist tegi mees vägi
tükke psühhiaatriaosakon
nas edasi. Toppis sitta igale
poole. Ühel korral peitis rooja
põske ja puristas seda valvuri
suunas.“

Pidev ähvardamine
Tõiv ei kujuta ette, miks
Leibur nii meeleheitel on. „Tal
on tuttavaid ja sõpru vangla
täis, ei tohiks ju erilist muret
olla. See Eesti vangla on ju

nõukaaegseid tingimusi taga.
„Kui meil leitakse poolik SIMkaart, aetakse öösel julgeolek
välja. Tallinnas leitakse läbi
otsimistel kottideviisi nuga
sid ja raudkange, mis lähevad
olmeprahi alla,“ sõnas Tõiv.
„Enne kui uus vangla valmis
ei saa, ei muutu seal midagi.
Aga siinsed vangid tahavad
kõik sinna minna.“
Mis puutub Leiburi lõike
haavadesse, siis neid Tõiv üle
ei tähtsustaks. „Lõiguvad nad
kõik ennast tähelepanu saa
miseks, samuti tõmbavad
õmblused lahti,“ meenutas ta.
„Just täiskuul lähevad hulluks.
Lähed jälle kambrisse, mis
kleepub verest ja kusest, min
gile vennale paberriideid selga
ajama. Lõikumine on popp. „

Pallisuurune üllatus

Kas hullumeelsed avantüürid aitavad Leiburi peagi tagasi
päikesevanni?

suvituslaager,“ seletas ta.
Ekstreemsustele võis staar
vangi õhutada trellide taga
leviv kuulujutt, mille kohaselt
saadetakse rasked juhtumid
Jämejala psühhiaatriahaiglas
se, aga seal võib „terveneda“ ja
aastaga välja saada. „Seal on
kergem elu kõvasti. Sind tun
nistatakse süüdimatuks ära,
aga hiljem võib sind taasühis
konnastada. Minu teada on
nii ka tehtud,“ rääkis Tõiv.
Leiburi väidetavaid kordu
vaid enesetapukatseid kom
menteerides märkis Tõiv, et
kui inimene tahab ennast
üles puua, siis ta ka teeb seda.
„Mitte ei tee sellist lollust.
Voodipesust ja riietest võib ju
ka köie punuda,“ selgitas ta.
„Muidugi hulludelt võetakse
riided ära ja pannakse paber
riided selga.“
Kui Leibur ise kiitles kor
duvate rünnakutega valvurite
vastu, siis Tõiv selliseid intsi
dente ei mäleta. „Tema puhul
suurt ründamist ei olnud,
ähvardas ainult, et tapab ära
kellegi, aga seda teevad nad
kõik päevast päeva,“ sõnas ta.
„Ega otseselt nad ei tule kal

lale, kui sektoris lahti on. Siis
pannakse kogu sektor lukku
ja ründaja saab teiste käest
pähe.“

Simmiga semuks
Siiski ei tähenda eelöeldu,
nagu näeks Tartus USA filmi
dest tuntud vägivaldseid vang
lastseene. „Eks omad auto
riteedid igas sektoris on, aga
muidu käivad ka kuked ja kõik
teised omavahel läbi,“ meenu
tas Tõiv. „Kord on võrreldes
teiste Eesti vanglatega majas.“
Küll tasandavat ühikatüüpi
elustiil kiiresti ära kinnipee
tavate intellektuaalse arengu
taseme. „Vaatad näiteks noort
roolijoodikut, kes saunast
koju sõites politseile vahe
le jäi. Esialgu räägid temaga
ja tundub täiesti okei,“ sõnas
Tõiv. „Aga pannakse eluaeg
sega kambrit jagama ja aas
ta pärast, kui välja saab, on ta
täpselt samasugune. Päevade
kaupa retsidega koos olemine
ikka muudab inimest.“
Nii sattus ka Leiburi unel
mate malepartner riigireetur
Herman Simm alguses kon
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gi jagama pisisuliga, kes üri
tas alatasa tema asju varasta
da. „Hiljem said asjad paika ja
elasid rõõmsalt koos, kes pesi
kolmapäeval põrandat, kes
neljapäeval,“ meenutas Tõiv.
„Kõige hullem vanglas ongi,
et pead päevast päeva nende
ühtede ja samade lollide ini
mestega koos olema.“
Leiburi unistustesse taas
juuksuriametisse astuda Tõiv
ei usu. „Kes sellisele lollile
käärid kätte annab?“ hindas
ta. „Aga üldjuhul nad taha
vad tõesti tööle minna, saa
vad küll mõned sendid päe
vas, aga ikkagi jälle vaheldus
ja saab kongist välja.“
Tublimad pääsevad töö
põldu kündma või tarkust
taga nõudma koguni müüri
de vahelt välja. „Ise käisin töö
kõrvalt ülikoolis ja üks pätt
käis ka seal. Hommikul andsid
mehele läbi luugi putru ja teed,
pärast nägid sama meest kooli
suitsunurgas,“ lausus Tõiv.

Igatsevad nõukakorda
Sügavad sõprussuhted pole
Tõivu hinnangul vangi ja
valvuri vahel siiski võimali
kud. „Neid näiteid on olnud,
aga sellised valvurid kõrveta
vad end ära,“ ütles ta. „Suhel
da tuleb kõigiga, aga kui lii
ga sõbraks hakkad, istutakse
kohe pähe.“
Kui Leiburilt pälvis Tar
tu eurovangla vaid kiidusõ
nu, eriti võrreldes konkuree
riva asutusega pealinnas, kus
mees varem istus, siis enamik
vange igatsevat just vastupidi

Teel psühhiaatri juurde ole
vat Leibur ka Tõivule lubanud
enda kannad maha lõigata.
„Et Mordor käskis,“ selgitas
Tõiv. „Eks ta on lapsemeel
ne, aga kui sa aasta aega sel
list janti korraldad, siis kus
kil see klõks ikka ära käib. Kui
ta Jämejalasse ei saa, siis on
kaks varianti: mees kas män
gibki end täitsa lolliks või siis
otsustab järjekordselt, et aitab
naljast, lähen tavasektorisse
tagasi.“
Üliränk unerežiim ja Lei
buri-suguste seltskond on ka
põhjuseks, miks Tõiv seni
se ameti rahulikuma, ehkki
madalamalt tasustatu vastu
vahetas. „Õhtul loendad nad
üle, jagad kirjad, jälgid koris
tajaid, jagad rohtu, tuled kus
tu, siis kaks korda tunnis kõi
gist luukidest sisse vaatama, et
keegi end ära poleks tapnud.
Kell kuus hakka juba kõigile
toitu jagama, ise vaat et ei sei
sa püstigi,“ meenutas ta tava
pärast ööd. „Lahkujaid oleks
veelgi, inimesed ei jõua seal
töötada lihtsalt. Nüristab ära.“
Veel hullem tamp on taga
päeval, mis tähendab teine
kord 13 tundi järjest jalapeal
olemist. „Päevas otsid 200 ven
da läbi, käsid pükse alla lasta ja
kükitada. Ühel mehel näiteks
paistis persest kilejupike väl
ja,“ rääkis Tõiv. „Vend lükkas
omale näpud sügavalt sisse ja
tõmbas pingpongipallisuuru
se pommi sigarette välja, vis
kas suhu ja neelas alla. Aga see
ei läinud hästi alla, seal ta siis
ägises ja lämbus.“
Kaur Paves

tartuekspress
lausega
UUDISED

Neljapäev, 18. september 2014

lugeja kiri
lugeja
Viimne mohikaanlane

võitleb analoogpildi eest

Miks Elion
sporti ei näita?
Mind huvitab, miks Elion ei
näita kordustelevisioonis
ETV spordiuudiseid? Varem
olid need järelvaadatavad,
nagu praegugi on uudised,
ent enam juba mõnda aega
seda võimalust ei ole.
On ju tegu ERR-i oma saatega, kus ei saa olla miskeid
erilisi õiguste probleeme. Ka
ETV spordi internetiküljel on
kõik saated lihtsasti järelvaadatavad, siis seda enam tekitab arusaamatust, miks Elion
oma digitelevisioonis ei lase
spordisõpradel saateid hiljem vaadata.
A. L

Marek Unt
Avalike suhete juht
Elioni KordusTV võimaldab
järelvaadata Eesti telekanalite
omasaateid, mille näitamise
õiguses on sisutootjatega
ehk telekanalitega kokku
lepitud. Spordiuudised on
küll ETV omatoodang, ent
kuna saade sisaldab lõike
spordiülekannetest, mille näitamiseks Elionil õigus
puudub, ei saagi saadet KordusTV abil vaadata. Lahenduseks on aga nutiTV salvestusteenus, mis spordiuudiseid täies mahus salvestada
lubab.

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

Starman pöörab kogu Tartu
novembrist digitaaltelevisiooni, endine geodeet ja
nüüdne aktiivne pensionär
Ado Hallik otsustas aga
sideoperaatori otsust analoog-TV välja lülitada isikliku solvanguna võtta.
Üle 20 aasta üheksakord
ses Annelinna kortermajas ela
nud Hallik on Starmani klient
juba 2004. aastast, mil viimane
ostis ära Tele2 kaabeltelevisioo
ni. „Siis nad hakkasid vaikselt sel
list nalja tegema, et iga aasta võt
sid paremaid telekanaleid maha
– Discovery‘d ja muud huvitavat,“
meenutas Hallik kliendisuhte
ajalugu.

Sohvrile malka

14. septembri öösel sai politsei
väljakutse Kaunase puiesteele,
kus kaks taksoga sõitnud meest
keeldusid arvet tasumast ning
lõid taksojuhti. Lööjad olid sündmuskohalt põgenenud.

euro eest viib Ragn-Sells tänavu
minema linna puulehed. Veod
toimuvad oktoobri ja novembri
esimesel dekaadil.

Inglastega jalga
keerutama

Porgandit ei taha
Eriti nörritab vana hea ana
loogtelevisiooni fänni Halli
kut aga asjaolu, et juba tänavu
novembrist lubab Starman viia
kõik kliendid digitaalvõrgu kasu
tajateks. „Mul ei ole vaja mingit
kolmikpaketti, kus on sees lisaks
televisioonile lauatelefon ja inter
net,“ põrutas ta. „See on umbes
sama, et kui ma lähen turule kap
sast ostma, siis pean võtma ka
kartulit ja porgandit.“
Hallik on veendunud, et tema
vanal televiisoril pole kõrgreso
lutsiooniga midagi peale haka
ta ja analoogpildist on küll. „See
on ju jube, kuidas digipilt han
gub, eriti spordiülekanded,“ tõdes
ta. „Läheb väikesteks ruutudeks,
mõnikord jääb neljaks-viieks tun
niks üldse seisma.“
Kõige hullem on Alliku sõnul
see, et vanasti oli hind selgelt
teada, kuid praegu enam mitte.
„Nüüd ollakse vaat kui kavalad:
hinda pole kuskil. Kirjas on põhi
pakettide hinnad, aga igale tuleb
5,99 hooldustasu juurde,“ selgi
tas ta.
Praegu maksab Allik 72 kanali
eest 12 eurot. „Iga aasta on nad nii
gi 50 senti kuni euro hinda tõst
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Ado Hallik lubab vana korra säilitamise nimel lõpuni välja minna. 

Kaur Paves

nud,“ kirus mees. „Nüüd mak
saksin sama paketi eest küll just
kui üheksa eurot, aga 5.99 tuleb ju
juurde!“
Veel häirib suurest telesõbrast
Allikut asjaolu, et nüüd tuleb iga
korteris oleva teleri eest operaa
torile 1,99 eurot maksta. „Meil on
kahes toas kolm põlvkonda koos,
vanad ja noored, nad tahaksid
eraldi programme näha,“ selgitas
ta. „Praegu tegin oma kätega kolm
eraldi kaablit. Mis seal siis teha on,
Vene ajal sai igaüks sellega hakka
ma, kel natukenegi mõistust oli.
Aga mis digiajal saab?“

Viimane viiendik
Starmani kommunikatsiooni
juht Kristi Reiland tõdes, et kogu
Tartus planeerib ettevõte ana
loogtelevisiooni pakkumise lõpe
tada novembriga ja edaspidi saa
vad kliendid pruukida digiTV-d.
„Oleme kõiki Tartu kliente sel
lest teavitanud eraldi kirja teel,“
kinnitas ta. „Üle minnes ei pea
klient millegi pärast muret tund
ma, võtame temaga ise ühendust
ja lepíme kokku tehniku aja. Tar
vilikud seadmed saab klient täies
ti tasuta kasutamiseks.“ Täna

Tartu tantsuklubi külaliseks Tiigi
seltsimajas (Tiigi 11) on 24. septembril kell 20 taaskord Liam
Robinsoni tantsubänd. Inglased mängivad peamiselt oma
kodukandi, riigi idaosas asuva
Lincolnshire’i maakonna külapidude muusikat.

kasutab digi-TV-d 80% Starmani
klientidest.

Vastupanu
mälestuseks

Pöördumatu üleminek

Laupäeval kell 13 tähistatakse linnamuuseumis (Narva mnt 23) vastupanuvõitluse päeva. Ettekannetega esinevad endine metsavend
Arnold Ojaste ja Mari Pukkonen,
kes valgustavad meid metsavendade vastupanust Võrumaal Rõuge ja Vastseliina lähistel.

Tarbijakaitseameti tarbijapo
liitika ja avalike suhete osakon
na juhataja Hanna Turetski-Too
mik tõdes, et kõnealusel juhul
lubab elektroonilise side seadus
sideettevõtjatele lepingutingi
muste muudatusi teha. „Muuda
tuste tegemisel peab sideettevõt
ja teavitama kirjalikult lõppkasu
tajat sideteenuse lepingu muut
mise kavatsusest vähemalt üks
kuu ette ning esitama teates sel
gitused selle kohta, et lõppkasu
tajal on õigus muudatustega mit
tenõustumise korral leping üles
öelda,“ lisas ta.
Tarbijakaitseameti esindaja
kinnitas, et üle Eesti on tõepoo
lest järk-järguline üleminek toi
mumas. „Tarbijaid on muudatus
test teavitatud ning soovi korral
saavad nad kasutamiseks tasuta
seadmed,“ sõnas Turetski-Toomik.
„Seega tarbijaid ilma telepildita ei
jäeta. Juhul, kui nad lepinguga jät
kata ei soovi, on neil ka võimalus
see lõpetada.“
Kaur Paves
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Pereliit uues pesas
Tartu pereliit avas pidulikult uued

töö- ja puhkekeskuse ruumid
aadressil Staadioni 48.

Pargi ja Roosi tänav
lukku
Tänava rekonstrueerimis- ja
soojatoru paigaldustööde tõttu
suletakse liikluseks 15. oktoobrini Pargi tänav ja 24. septembrini Roosi tänav Muuseumi tee ja
Jänese tänava vahelises lõigus.
Ümbersõidud toimuvad vastavalt
Riia või Tolstoi tänava ja Narva
maantee kaudu.

Kortermajad Tähtverre
Linnavalitsus kiitis heaks Tähtvere
33/35/37 ja 39 kruntide detailplaneeringu eskiislahenduse, mis
kavandab mõlemale krundile
uue, kahe täiskorruse ja katusekorrusega elamu ning neile ühise
abihoone.

Jussikese hüvastijätt
Sel sügisel etendab nukuteater
viimaseid kordi 12 aastat laval
olnud nukulavastust „Jussikese seitse sõpra“. Tartusse jõuab
hüvastijätutuur 18. novembril.

Avasta jooga
Laupäeval ja pühapäeval toimuvatel Tartu joogakeskuse (Raatuse 107) avatud uste päevadel
saab iga soovija osaleda tasuta tundides. Kaasa tuleb võtta
mugavad liikumist võimaldavad
riided, joogamatid on kohapeal
olemas.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

KOOSELUSEADUSE VALGUSES: Kaubamaja näitab teed tulevikku.

Assar Jõgar
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Palametsa
pajatused
302.

Tartu 70 aastat tagasi
1944. a 25. augusti õhtul valitses Hitleri peakorteris Rastenburgis
õige sünge meeleolu. Kolm halba sõnumit üksteise otsa. Läänes loo
vutas Wermacht Pariisi, idas Tartu ja lisaks sellele muutis senine
liitlane Rumeenia poolt. Läks üle Nõukogude Liidu leeri ja kuulutas
Saksamaale sõja. Nagu liiga palju ühe päeva kohta.
1941. a juunis oli Tartu olnud 2 nädalat rindelinn. Rinne jooksis
siis otse läbi linna piki Emajõge. 1944. a sügissuvel püsis rinne Tartu
lähistel üle 3 nädala. Punaarmeel oli korda läinud moodustada just
siin sillapea, mida Saksa vägedel ei õnnestunud kuidagi likvideerida.
Küll hoiti inimtühja linna regulaarse suurtükitule all, millest lisan
dus omajagu kahju niigi paljukannatanud Tartule.
Paljud tartlased olid juba põgenenud lõunast läheneva rinde eest.
Ülejäänud viis linnast Saksa sundevakuatsioon. Mõned, peamiselt
supilinlased, kelle asumit millegipärast sõjatuli säästis, siiski jäid.
Arvatakse, et 26. augustil võis Tartus olla alla tuhande tsiviilisiku.
Tasapisi, keeldudele vaatamata, hakkas neid kodulinna tagasi imbu
ma. Vastavalt miilitsaorganite andmetele elanud linnas 30. augustil
634 meest, 908 naist ja 384 last, seega kokku 1926 persooni.
Sõna otseses mõttes oli 70 aastat tagasi pool Tartu hoonestusest
hävinud. Emajõe mõlemal kaldal laiusid varemeteväljad. Ahervare
med ja tühermaad. Hea
Algas rööbaste ümber- seegi, et põhiosa vana
linnast ja ülikooli kes
tõstmine Tartu-Tapa
kusest seisis püsti, kuid
siingi olid katused kat
lõigul, et võimaldada
ki ja aknad purunenud.
sõjaväeešelonidel liiklus Ulila jõujaam oli õhku
Leningradi alt Riia alla. lastud ja Tartu elektrita.
Veevärk ning kanalisat
sioon rivist väljas. Ajaloolised sillad üle Emajõe purustatud. Asja ajas
ära turuhoone varemete juurde kiiruga rajatud puusild ning mõned
sapööride paigutatud pontoonsillad.
Kõige kiirem oli punaväel raudteesõlme kordaseadmisega.
28. augustil alustasid siin tööd raudteeüksused ja kaks nädalat hil
jem jõudis esimene rong Petserist Tartusse. Pärast 17. septembrit
algas rööbaste ümbertõstmine Venemaa raudteelaiusele Tartu-Tapa
lõigul, et võimaldada sõjaväeešelonidel liiklus Leningradi alt Riia
alla, kus lahingud alles algasid.
Unarusse ei jäetud ka sõjapropagandat. Kastani tänaval asuvas
trükikojas hakati trükkima Kagu-Eesti elanikele määratud ajalehte
Uus Postimees. Selle esimene, vaid kaheleheküljeline number kandis
ilmumisajana 31. augusti kuupäeva. Edasi üllitati 1–2 lehte nädalas,
vastavalt paberivarudele ja operatiivgrupi kirjatööle.
Mõelda tuli ka väheste tsiviilelanike varustamisele. Septembri
algusest küpsetati linlastele vormileiba kolmes väikeses pagaritöö
kojas. Sooja toitu sai nii raekoja kõrval asunud sööklast kui visa hin
gega Werneri kohvikust.
Ülikooli haldus oli õige kummaline. Tallinnas Tõnismäel tegut
ses Eesti omavalitsuse Tartu ülikooli rektor Edgar Kant. Võrus ootas
oma järge TRÜ rektor Hans Kruus, keda Tartus asendas prorekto
riks ülendatud Karl Taev. Tema hankis teavet ülikooli hoonete sei
sukorrast ja nimetas kohtadele esimesed ametimehed. 9. septembril
tegi Kruus sõidu Tartusse, vaatas oma silmaga olukorra üle ja nägi
masendavat pilti lahtimurtud ustest, pahupidi pööratud kappidest,
tühjaksriisutud korteritest. Saagiotsijatel oli vahepeal inimtühjas
linnas olnud tõepoolest lai tegevusväli, mis pakkus rohket lõikust.

misest väsinud
20. septembril astuvad
lavakunstikooli 27. lennu
noored näitlejad esimest
korda Tartu publiku ette
stand-up lavastusega
„Puhkamisest väsinud“, mis
koosneb püstijalakomöödiast, estraadilikest etteastetest ning humoorikatest
sketšidest.

Lavakunsti tõusev täht Jürgen Gansen ei taha, et teised tema eest
puhkust kujundaks. 
Eva-Liisa Linder

Kuidas end paremini välja
puhata – tehes mitte midagi või
võttes enda puhkuse igast hetkest
maksimumi? Milleks üldse puha
ta, kui see on mõeldud ainult töö
ga teenitud raha kulutamiseks,
selle asemel võiks ju veel tööd teha
ja veel rohkem raha teenida?

Koolist välja
Mis mõte on puhkamisel, kui
kahe aasta pärast enam ei mäleta,
mida selle ajaga tehti? Kuidas väl
tida seda, et teised sinu eest sinu
puhkamist kujundama hakkavad?
Kõigile neile küsimustele otsivad
ki noored oma lavastuses vastust,
kasutades selleks kõike, alates
situatsioonikoomikast ja lõpeta
des musta huumoriga.
Lavastus „Puhkamisest väsi
nud“ valmis sel suvel teatritu
dengite omaalgatusliku projek
tina ning seda on seni mängitud
vaid kahel korral – 8. ja 9. augus
til Lottemaal toimunud Tähistae
va festivali raames. See on ühtlasi
esimene lavastus, millega noored
tudengid on pärast õpingute alus
tamist väljaspool kooliseinu publi
ku ette astunud.
„Terve suve peale oli meil puh
kust ette nähtud vaid viis näda
lat, millest kolm veetsime peaaegu
terve kursusega Lottemaal Leiu
tajateküla tegelasi mängides. Sealt
tuligi idee teha lavastus, kus me
uurime, miks me ikka ja jälle avas
tame end puhkuse ajal tööd tege
mast. Arutelude käigus teemad
avardusid ja kamba peale tuli palju
säravaid mõtteid, nii et lavastuses
käsitleme peaasjalikult eestlasliku
puhkamise omapäraseid veidru
si, kus äratundmist peaks jaguma
kõigile,“ ütles stand-up‘i lavastaja,
dramaturgia suunal õppiv Mehis
Pihla.

Elust enesest
Noortel teatritudengitel on Tar
tuga minevikust tihe side ning siia
tullakse mängima väga hea mee
lega. „Peale minu on meie trupi

kaheksast näitlejast veel viis õppi
nud varasemalt Tartu ülikoolis.
Samuti oleme kaasa teinud Tartu
Üliõpilasteatri tegemistes. Seega
on Tartu meile väga südamelähe
dane linn ning Tartu teatripublik
meie kindel lemmik,“ lisas Pihla.
„Kui tekkis võimalus siia mängi
ma tulla, ei olnud vaja pikalt mõel
da. Loodame, et kohtame saalis
mitmeid tuttavaid nägusid. Suur
osa kevadel lavaka lõpetanud 26.
lennu näitlejatest töötab nüüd
Vanemuises, ehk näeme neidki.“
Püstijalakomöödia on Eestis
üsnagi uus, kuid väga kiirelt popu
laarsust võitev žanr. Olles sellega
koolitöö raames oma õppejõudude
Paavo Piigi ja Diana Leesalu kaudu
kokku puutunud, leidsid tuden
gid, et see on ideaalne žanr, mida
koos uurida ja katsetada. Algselt
oli plaanis anda vaid kaks eten
dust, kuid kuna noored said publi
kult, sealhulgas ka enda õppejõu
dudelt, positiivset vastukaja ning
neile endale meeldis seda mängi
da, otsustati anda ka lisaetendusi.
„Tekstid said väga isiklikud,
seega midagi otseselt välja mõel
da ei tulnudki. Tuli vaid leida see
valusalt naljakas aspekt, mis meid
ennast puhkamise temaatika juu
res puudutab ning mida enese
irooniliselt kujutada. Näiteks on
minul olnud puhates vägagi veid
raid muusikafestivalide kogemu
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si, mida paljud kindlasti jagavad,“
sõnas näitlejana kaasa tegev Lau
ra Kalle.

Tormiliselt edasi
Algselt vabaõhulavastusena
mängitud tükki on veidi muu
detud sisetingimusi arvestades,
kuid suuri muudatusi pole teh
tud. Pigem loodavad noored, et
n-ö suvelavastusega suudavad nad
võidelda pealetungiva sügise vas
tu ning anda publikule värskendav
huumoridoos, mille abil järgmise
puhkuseni vastu pidada.
Neil endalgi on kooliaasta juba
suure hooga peale hakanud ning
praegu valmistatakse ette oma
esimest diplomilavastust, milleks
on Shakespeare‘i „Torm“, lavasta
jateks kursuse juhendajad Peeter
Raudsepp ja Katariina Unt ning
dramaturgia suuna üliõpilane
Laura Kalle. Ka „Torm“ soovitakse
tuua Tartu publikuni.
Lavastust „Puhkamisest väsi
nud“ saab aga näha juba 20. sep
tembril kell 19 Tartu Uues Teatris.
Ühistöö lavastaja on dramatur
giatudeng Mehis Pihla ning laval
astuvad üles 27. lennu tudengid
Liisa Saaremäel, Jürgen Gansen,
Karl Laumets, Christopher Raja
veer, Karmo Nigula, Laura Kalle,
Lauli Otsar ja Markus Habakukk.
Kaur Paves

145. HOOAEG

Deemonid
LARS NORÉNI DRAAMA
ESIETENDUS 19.09 VANEMUISE VÄIKESES MAJAS

Loodetavasti on Bigbanki tõusval tähel Robert
Tähel ka sel kevadel põhjust näpp meistritiitli puhul
üles tõsta. Klubi juhtide kinnitusel tõsine töö selles
suunas igatahes käib. 
Kristi Plank
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Tuumik säilis
Igasuvise paratamatusena toi
muvale pereheitmisele vaatama
ta on Tartu meeskonna põhituu
mik jäänud enam-vähem samaks.
Nimekirjas on jätkuvalt Rait Rik
berg, Robert Täht, Kristo Kollo,
Taavi Nõmmistu, Henri Treial,
Kevin Soo ja kapten Argo „Pikk“
Meresaar, kes vigastusest para
nenuna peab Itaaliasse siirdunud
Renee Teppani asemel diagonaali
kastanid tulest tooma.
Värsket verd toodi juurde Bul
gaariast (Georgi Topalov), Moldaa
viast (Denis Sintov) ja Rakverest
(verisulis, ent eeldatavalt suure
potentsiaaliga side Robert Viiber).
Juurde otsitakse veel üht noort ja
andekat diagonaali piiri tagant,
kellega end siduda pikemalt kui
vaid üks hooaeg.
Treeneritena jätkab tandem
Andrei Ojamets ning Oliver Lüüt
sepp. Füsioterapeudi tööd teeb
Ivar Vahi.
„Soome meistriga kohtumi
se idee käis välja meie nimespon
sor, kes toetab võrkpalli ka sealpool
lahte,“ selgitas Rikand tagamaid.
„Reedese kohtumise vaheajal all
kirjastatakse Bigbanki ja SK Duo
vahel ka vastne, eurokaruselli sil
mas pidav sponsorleping. Omalaa
ne formaat – igal juhul mängitakse
neli geimi – võib päädida ka ajaloo
lise viigiga ning jääb vaid publiku
otsustada kummal maal on kange
mad võrguvennad,“ kehutas klubi

Sünniaeg

Positsioon

Hüpe cm

Blokk cm

Rait Rikberg

30.08.1982 libero

307

290

Kristo Kollo

17.01.1990 nurgaründaja

330

320

Taavi Nõmmistu

10.06.1991 keskblokeerija

344

326

Denis Sintov

09.12.1980 nurgaründaja

340

330

Argo Meresaar

13.01.1980 diagonaal

347

336

Kevin Soo

12.03.1993 keskblokeerija

336

320

Georgi Topalov

23.03.1993 sidemängija

340

323

Robert Viiber

31.01.1997

330

316

Robert Täht

15.08.1993 nurgaründaja

350

325

Henri Treial

28.05.1992 keskblokeerija

345

322

sidemängija

kõneisik võrkpallisõpru ainulaad
set sündmust kindlasti kohapeale
vaatama tulema. Liiatigi on sisse
pääs mängudele prii.
Meistrite kohtumisele järgneb
laupäeval-pühapäeval vältav tur
niir Premium 7 Cup, kus mainitu
tele lisaks osalevad meeskonnad
Rakverest ning Riiast. „Ise usun,
et turniir annab esimese korraliku
pildi meie seisust ja sellest, kus me
asume võrreldes koduste suurte
konkurentidega,“ arutles Rikand.

Kl 11–16: päevapraad 3 €, päevasupp 1,9 €
ISCK kaardiga -10% • söögi kaasa tellimine -10%
742 9036, 5692 5547, kam296@hotmail.com
www.kitchenasia.weebly.com

LAO

Mitu lahtist otsa
Turniiri eel on karge kahtluse
vari langenud kerge põlvevigas
tuse küüsis vaevleva Denis Sin
tovi kohale. Ilmselt võib teda küll
platsil näha, ent mitte põhiraskust
kandmas.
Kokkuleppele jõuti ka nurgarün
daja Olari Vennoga, kes on samu
ti taastumas vigastusest, mis prae
gu pärsib pisut hüpet. Kas koos ka
kevadele vastu minnakse, on lah
tine – kokkuleppe kohaselt saab
Venno parema pakkumise ilmne
misel vabad käed lahkumiseks.
Suure tõenäosusega katsetab
Tartu meeskond eeloleval nädala
lõpul veel ühe leegionäri võimeid.
Ukrainast pärit nurgaründaja käis
end näitamas Võrus, ent kardeta
vasti seal kanda ei kinnita. Kodu
liigas tuntud tegija soovib kuu
lu järgi kindlasti selleks hooajaks
välislepingut saada, mistap hinna
tase on siitpoolt vaadates kõvasti
soodsamaks muutunud. Kas mees
hakkab Bigbanki värve kaitsma,

25a
E - P 11 - 20 AARDLA
II korrus
TOIT KOJU KAASA

hiina, tai
ja india köök

selgub peale turniiri.
Sahinates on Tartu särki selga
tõmbamas ka vanameister Priit
Luik. Eelmise hooaja vahele jätnud
maestro kogemused kuluks noo
repoolsele satsile ära, ilmselt nagu
ka Luigele endale võimalus euro
tasemel sõna sekka öelda. Peaks
tähtede seis soosima, võib Luikki
eeloleval turniiril platsile astuda.
Ametlik võrkpallikarusell lüka
takse pöörlema 4. oktoobril, mil
Balti liiga raames tuleb tartlastel
Lätti sõita. Esimene kodumäng
16. oktoobril kostitab vollegur
maane maiuspalaga – Emajõe äär
de reisib „kõikvõimas“ Tallinna
Selver, kes võitis äsja turniiri Soo
mes ja on ridu täiendanud Itaalia
ja Austraalia mängumeestega.
Eurosarjas pannakse pall män
gu 5. novembril Saksamaal, vas
taseks mullune Martti Juhkami ja
Andri Aganitsa leivaisa TV Inger
soll Bühl. Korduskohtumine pee
takse 18. novembril Tartus.
Rasmus Rekand

Kauburi
3. korrusel,
Riia 26

PÄRNUS ASUME: RÜÜTLI 39

„Tänavune on Tartu jaoks üle
pika aja „euroaasta“ ja see tekitab
iseenesest juba põnevust,“ vas
tas võrkpalliklubi esindaja Hend
rik Rikand küsimusele, milliseid
uuendusi oodata tasuks. „Usun, et
ukse ees olevast hooajast on tule
mas tõeline maiuspala nii fänni
dele kui toetajatele, sest koduses
liigaski on võistkonnad väga kor
ralikult komplekteeritud.“

Mängija

VAGA MAMA NÜÜD KA PÄRNUS!

Valitsev Eesti meister, võrkpallimeeskond Bigbank
Tartu alustab hooaega
19. septembril kell 19, mil
ülikooli spordihoones võõrustatakse põhjanaabrite
mullust parimat, VaLePa
meeskonda.
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NELJAPÄEVAL JA REEDEL,
18. ja 19. SEPTEMBRIL
11.00 - 16.00

7 päeva
6 ööd
5 mäepäeva
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Küsi lisa:
aurel@aurel.ee

Aurel
APARTMENTS

Liptovsky Mikuláš, Slovakia

Majutus Slovakkias
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Kino

anekdoodid

Üliõpilaste ühiselamut külastab
komisjon.
„On teil kaebusi?“
„Meil on palju hiiri ja rotte,“ teatab
üks noormees.
„Näidake!“
Tudeng raputab põrandale leivapuru ning kohe on kohal hiired,
paar rotti ja väike kala.
„Jah, natuke hiiri näib olevat. Aga
kust see kala äkki siia sattus?“ imestab komisjon.
„Niisiis, hiirte suhtes te veendusite. Väga hea! Ja nüüd räägime
niiskusest!“
***
Varahommikul ärkab hullumajas üks patsient, kogub kokku kõigi
palatikaaslaste tuhvlid, pistab kõik
parema jala sussid üksteise sisse,
vasaku jala sussid samuti üksteise
sisse ja üritab neid moodustusi siis
jalgade otsa panna.
„Mis sa seal teed?“ küsib teine patsient, kes on vahepeal üles
ärganud.
„Suuski teen. Lähen suusatama.“
„Hull oled või?! Praegu on ju suvi!“
„Ise oled hull! Need on veesuusad.“
***
Küsimus: mis on naisel korra
kuus ja kestab 4–5 päeva?

Vastus: tema abikaasa palk.
***
Palaval suvepäeval helistab üürnik majaomanikule ja kurdab lämmatava kuumuse üle korteris.
„Tunnen südamest kaasa, kuid ei
saa kuidagi aidata,“ vastab omanik.
„Aga laske küttesüsteemi külm
vesi,“ soovitab üürnik.
„Olete te peast segi?! Kuidas ma
saan seda teha?“
„Aga talvel tuli see teil ju nii hästi
välja.“
***
„Meie kliendid on lollid ja häbematud,“ räägib pankur oma asetäitjale. „Lollid seepärast, et oma
raha meile andsid, häbematud aga
seepärast, et seda nüüd tagasi tahavad.“
***
Mees arstile:
„Doktor, ma sõin kogemata oma
pitsa koos karbiga ära. Kas ma
suren nüüd ära?“
„Noh, kunagi surevad kõik...“ vastab arst filosoofiliselt.
„Kõik surevad!“ ahhetab mees.
„See on kohutav! Mida ma ometi
tegin...!“
***
Isa õpetab poega:

„Üle sõidutee minnes, pojake,
vaata autosid, mitte valgusfoori
tulesid. Valgusfoorid pole seni veel
kedagi alla ajanud...“
***
Vestlevad kaks sõpra:
„Milline idioot küll selle pelmeenipaki suuruse välja mõtles!? Üheks
söögikorraks jääb paljuks, aga
kaheks – väheks!
„See polnud idioot, vaid hoopis
turundusgeenius!“
***
Sõbrannade koosistumisel ütleb
üks toosti:
„Joome selle peale, et igal naisel oleks neli looma: lõvi voodis,
Jaguar garaažis, soobel õlgadel,
ja üks eesel, kes selle kõige eest
maksaks!“
***
Äsja puhkama saabunud suvitaja
pärib pansionipidajalt.
„Ma murran pead ega saa mitte aru, miks on minu toa akna ees
kahekordsed võrgud?“
„Selleks, härra, et te rahulikult
lahtise aknaga magada saaksite,“
vastab pansionipidaja. „Peenike
võrk on selleks, et sääsed tuppa ei
tungiks. Aga jämedam võrk ei lase
kärbseid läbi.“

sudoku
sudoku

Cinamon

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
19.–25.09 kell 22.10 Lucy
19.–25.09 kell 13.30, 15.30,
18, 20 Labürindijooksja

19.–25.09 kell 16.45, 19, 21.15
Ma ei tule tagasi
19.09 kell 11.20, 12.45, 13.15,
14.30, 16.15; 20.09 kell 11.20,
12.45, 14.30, 16.15; 21.09 kell
14.30, 16.15; 22.–25.09 kell
13.15, 14.30, 16.15 Maagiline
Oz

Uus algus

19.–25.09 kell 22.30 Nagu
ülal, nõnda all
19.–25.09 kell 12.30 Khumba
19.–25.09 kell 15.45, 20.20
Mängiks mente
19.–25.09 kell 17.15 Saja
sammu teekond
19.–20.09 kell 11.45, 13.20;
21.–25.09 kell 11.45 Lennukid 2
19.–25.09 kell 22.20 Palgasõdurid 3
19.–20.09 kell 15.15, 21.45;
21.–25.09 kell 21.45 Patu
linn 2
19.–24.09 kell 20.10 Rändur
19., 22.–25.09 kell 15.15 Grillipidu
19.–25.09 kell 14.15 Sipelgapoiss
19., 22.–25.09 kell 12.45; 20.–
21.09 kell 11 Postimees Pat

ristsõna
Ristsõna

20.–21.09 kell 11.10 Kuidas
taltsutada lohet 2

Karlova-Ropka
raamatukogu
kuni 16.10 Greesi Langovitsi
fotonäitus MINI-A-TUURID

des looduses

Muu
Linnaraamatukogu

Tammelinna
raamatukogu

24.09 kell 10.30 Muinasjutuhommik

kuni 26.09 hobifotograaf
Peeter Jõeloo näitus Jaluta-

JAGA
24.09 kell 16 Linnaraamatukogu kirjanduskohvik

19.–25.09 kell 18.10 Kõrvalhüpe

19., 22.–25.09 kell 13, 19.40;
20.–21.09 kell 13.10, 19.40
Uus algus

Jaga leina

LEINA

25.09 kell 20.10 Esilinastus:
Brooklyni kõige vihasem
mees

23.09 kell 11 Põnnihommik:
Uus algus

leinakuulutus (93x45 mm) leinakuulutus (44x45 mm) -

6€
3€

kuulutus@tartuekpress.ee • 730 4455 • Ülikooli 1, Tartu.

23.09 kell 11 Põnnihommik:
Maagiline Oz

Kontsert
Jaani kirik

23.09 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esinevad Ülle Noormägi (orel),
Marju Villak (viiul)

Tartu Jazz Club
18.09 kell 21 Trio de la Soirée

Vanemuise
kontserdimaja
23.09 kell 19 virtuooside
brasstrio Journal Intime
(Prantsusmaa) kontsert Lips
on Fire

Näitus
Linnaraamatukogu
kuni 18.09 näitus Liigume ja
liigutame!
kuni 11.10 Karin VarblanePalmiste fotonäitus Puude
poole: fotod Koivamaa
põlispuudest
kuni 11.10 Sigita Matulevičienė fotonäitus Sügispäev
Endla rabas

CUP 2014
Ajakava:
Laupäev 20. September
11.00 BIGBANK Tartu – Rakvere VK
13.00 VaLePa – Riia
17.00 VaLePa – Rakvere VK
19.00 BIGBANK Tartu – Riia
Pühapäev 21. September
10.00 Rakvere VK – Riia
12.00 BIGBANK Tartu – VaLePa
Mängud toimuvad
Tartu Ülikooli Spordihoones Ujula 4
SISSEPÄÄS TASUTA
www.skduo.ee

tartuekspress
NÄLJASE
PALK
Sirli Supilinnast
Vaba aeg
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Kôrvitsarisoto (2 portsionit)

September on kõrvitsaaeg, seega paras hetk oma nunnudest üks
kreemjas ja maheda maitsega risoto küpsetada. Roog vajab veidi
kannatust, kuid maitse ja tekstuur on seda kõike väärt.

VAJA LÄHEB:

•• Kõrvitsat kooritult 150 g
•• Aedviljapuljongit (võib teha puljongikuubikust) 0,5 l
•• Risotoriis (näiteks Veski Mati
oma) 1 klaas
•• 1-2 sibulat
•• 75 g võid
•• 50 g parmesani juustu (näiteks
Eestis enda Forte)
•• ½ klaasi valget veini
•• muskaatpähklit

Sotsiaalmeedia on paksult täis vanemate pos
titatud pilte oma äsja kooliteed alustanud las
test. Soovin teile, kallid kaasvanemad, looma
likku kannatust ja väga palju empaatiat! Algas
jälle uus eluetapp.
Vaatasin eile poes käies, kuidas vanemad
pliiatseid-pabereid otsisid ja ostsid ja mõtlesin,
et see on ju ainult jäämäe tipp! Kui palju hale
daid ja naljakaid juhtumisi hakkab nüüd jälle
toimuma. Vihikud, mis kaovad kuudeks ei-teakuhu. Lapsedki kaovad jäljetult, aga siis tasub
alati läbi mõelda need rajad, mida mööda laps
kulgeb.
Kindlasti potsatab ta teele tammetõrusid ja
kastanimune ... igatahes on tavaline, et pooletun
nine kodutee võib venida kahe ja poole tunniseks.
Hommikul kotti poetatud mobiil on neil
raudselt hääletu või suisa välja lülitatud. Ta
ulub nutta, sest tunneb end üksi ja hüljatuna
(samal ajal vahid sina närviliselt kella ja oled
juba mitukümmend korda talle helistada püüd
nud), aga telefoni kasutada ta ka ei märka.
Ja kõige uskumatum asi, mis kooliminejate
ga juhtub, on see, et nad ei tunne enam kella.

Mitte et ta ei märka mänguhoos aega kontrol
lida. Ei! Ta lihtsalt ei tunne kella! Uskumatu,
kas pole?
Nädal enne kooli algust tuli ta toime nii
elektroonilise kui „tavalise“ ajanäiduga ja nüüd
ta vahib kella sihverplaati ja no absoluutselt
neist numbritest aru ei saa! Uskumatu!?
Õhtul algab kodune õppeprotsess. Ja mõni
kord on pea tarkusest nii pungil, et no kuidagi
ei saa kirjutatud ka kõige lihtsamaid sõnu! Kir
jutades võiksid vihikujooned olla „nutiversioo
nis“ ehk endid niiviisi kirjutatu ümber sobita
da, et tekst ikka joonte vahele saaks.
Kui trükitähed aabitsas kirjatähtedeks muu
tuvad, kaob ära lugemisoskus. Võimatu on kok
ku veerida sõna „labidas“! Esimeseks komistus
kiviks saab algustäht. Kas „ii“ või „ell“ ja nõr
gad kaashäälikud, no neid pole üldse võimalik
tuvastada!
Ära hakkavad haihtuma riided ja jalanõud.
Ole siis usin ja tee paar korda aastas koolisvõimlas ise mõni tiir ja uuri, kas su lapse kadu
nud kaasavara on kuskil nurgas vedelemas.
Meenutasin äsja oma koolilapsevanema

sekeldusi. Jaburuse tipp oli see, kui keset paka
selainet laps oma paksud vatipüksid ära kaotas.
Noh ja ma helistasin JÄLLE bussijaama dispet
šerile ja uurisin, et ega nad pole mõnest bussist
üleliigseid pükse leidnud. Olgu öeldud, et kin
dad, raamatud ja kehalise kotid ongi tavalised
otsimisobjektid.
Veel eelmisest aastast: helistas mulle ühel
õhtul tütre klassijuhataja, kes teatas, et kehalise
õpetaja sebis mingi sotsiaalabina lastele keha
lise jalanõud. Aga on probleem, sest on lausa
kahed jalatsid! Lõppeks aga selgus, et lapsele
kumbki paar ei meeldinud ja seepärast ei võt
nud ta tundidest osa ning väitis, et vanematel
pole raha, et talle sellist varustust muretseda.
Olgem siis kannatlikud ja rahulikud! Ilmselt
olime me ise enam-vähem samasugused.
Ja tegelikult on see aeg omamoodi põnev ja
naljakaski. Püüdkem nautida seda uut ja põne
vat eluetappi!
Sirli Supilinnast on uus rubriik, kus
võltspäevitusega tibi asemel saab sõna
tegus Maarjamaa pereema.

Kõigepealt tuleb puhastada kõrvits ja tükeldada näpujämedusteks
kuubikuteks. Pane potipõhja veidi
võid (25 g) ja seejärel kõrvitsakuubikud. Prae kõrvitsat veidi, mõne
minuti pärast lisa suts vett ja hauta kõrvitsast püree. Kõrvitsale lisa
½ tl riivitud muskaati ja soola. Ole
muskaadiga ettevaatlik, paljudele ei
meeldi selle intensiivne maitse.
Nüüd haki sibul peeneks ja hauta
võiga (25 g) pannil klaasjaks. Lisa riis
ja kuumuta see läbipaistvaks. Lisa
vein ja sega kuni vein aurustub. Vala sekka kulbitäie kaupa kuuma
puljongit, segades aeg-ajalt, kuni kulbitäis puljongit on aurustunud,
siis lisa jälle puljongit jne. Jälgi, et riis väga kuivaks ei läheks, muidu
võib põhja kõrbeda. See tegevus võtab aega ca 15 minutit.
Lisa kõrvitsapüree, sega ning
keera tuli panni alt ära. Jäta risoto
1 minutiks kaane alla seisma. Seejärel sega hoogsalt risotosse riivitud
parmesan ja või. Maitsesta vajadusel
soola, pipraga ning soovi korral ka
muskaatpähkliga.
Risoto peaks tulema mõnusalt
kreemjas.

Head isu!

Priit Palk
Toidusõber ja kohviku Crepp juht
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Lamekatusetööd. Mõistliku hinnaga hea kvaliteet. Tel 5662 9930.
Majade ehitus ja renoveerimine,
energia, kütte, vee, ventilatsiooni
paigaldus. Tel 504 0334,
vasker365@gmail.com.

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

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

Müüa soodsalt ehituslikku saematerjali. Tasuta transport Tartus. Tel
5656 4624, info@puiduplats.ee.

ja maakonnas. Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel. Ene Lina, tel
742 0656, 504 8379.

Haava- ja lepaküttepinnud (3 m
pikad ja tükeldatud). Kojuvedu hinna sees. Tel 5193 8862.

Tänavakivide paigaldus, teede ja
parklate ehitus, piirdeaedade ja
väravate paigaldus. Tel 5623 3867,
www.clinkerservice.ee.

Soodsad terrassi- ja välisvoodrilauad, saematerjal, höövelmaterjal Tel 509 2168, laur.pojad@
gmail.com.

Maja Tartus Jõe 7 (3 tuba, 108 m²,
ahju- ja gaasiküte, kinnistu 754 m²).
Tel 5667 5567.

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

Materjal

Eramu ja korteri remont ja renoveerimine, energia-vesi-kütevent. Tel 504 0334, vasker365@
gmail.com.

Piirdeaedade ja väravate valmistamine ja paigaldus. Mõõdud ja
värvid kliendi soovide järgi. Tel
520 7419, mexlem@mexlem.ee,
www.mexlem.ee.

Kaevude puhastus, san-tehnilised tööd, vannitubade remont,
torustike ehitus. Tel 5813 5496.

Sanitaar- ja kapitaalremont, lammutustööd. Ka elektri ja san-tehnilised tööd. Tel 5837 2544.

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

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

Aiavõrgud, -paneelid, -postid,
okastraadid, kinnitustarvikud,
väravatarvikud, väravad, metallaiad, tõkkepuud, väravaautomaatika, garaažiukse automaatika jpm. Tel 520 7419, mexlem@
mexlem.ee, www.mexlem.ee.

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

Teeme ehitus- ja remonditöid.
Tel 5638 7537,
tarmotruija@gmail.com.

Killustiku, kruusa, liiva ja mulla
müük koos transpordiga LõunaEestis. Tel 5666 7528.

Tartu Voodrilauakeskuses erineva
kvaliteediga sisevoodrilauad ja
ehituslik saematerjal klientidele
kokkuleppehinnaga! Ootame.

Kinnisvara müük
2-toaline korter Põlvas (KÜ, keskküte, parkett, 14 500 €, ka järelmaksuga). Tel 520 0578.

Kinnisvara ost
1-toal korter. Tel 503 2345.
2-3-toal korter. Tel 5561 4114.
Ostame Lõuna-Eestis raieõigust,
kasvavat metsa ja metsakinnistuid. Tel 5348 8766.

Üürile anda
Mugavustega tuba Annelinnas
(130 €, muid makseid ei lisandu).
Tel 5815 9603.

Üürile võtta
Korterid, majad, majaosad Tartus

1-toal korter. Tel 503 2345.
2-3-toal korter. Tel 5561 4114.

Koolitus

Alfawing autokoolis A- ja B-kat
nüüdisaegne ja konstruktiivne
õppimine. www.alfawing.eu
Arvutijoonestamise (CAD)
kursused. Tel 5388 9110,
www.zwcad.ee.
Emajõe Keeltekool: uued kursused septembris. Tel 740 4050,
info@emajoe.ee, www.emajoe.ee.
Prantsuse keele eratunnid Tartu
kesklinnas, 1-2 inimest, erinevad
tasemed. Info tel 551 9676.
TÜ keelekeskuses 21 keelt!
www.keelekeskus.ut.ee. Tel 737 5358,
keeled@ut.ee, Jakobi 2-221.

Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.
Kuivad küttepuud (lepp 50 cm
35 €/rm, kask 40 cm 43 €/rm).
Tel 5552 4150.
Kütteklotsid (haab, lepp) lahtiselt
ja võrgus. Küttepuud. Kojuvedu
tasuta. Tel 5193 8862.
Küttepuud lahtiselt ja võrgus. Vedu
tasuta. Tel 5683 3404, 5684 8808.
Puitbrikett, kuiv kütteklots (lahtiselt ja pakituna). Tel 528 9398.

Loomad
Lemmikloomade ravi ja vaktsineerimine. Tel 514 8998.

Otsin tööd
Otsime kogemustega koduabilisi
ja hooldajaid. Registreerimine tel
5340 2265, Pihel OÜ.
Otsin tööd vanainimese või pere
abistajana (soovitavalt elamispinnaga). Tel 5624 4548.

Pakun tööd
Otsime kogemustega mööbli
kokkupanijat. Sobib lisatööks. Tartu, Sõbra 58, tel 554 0609.
Puituksi ja -aknaid tootev AS Finak
(Maramaal) võtab tööle kogemustega nelikanthöövli operaatori.
Info tel 730 3465 või saatke CV
iraritsi@hot.ee.
Tartu kesklinna pubi otsib oma
kollektiivi töökat nõudepesijat.
Info tel 744 1484 või
pubi@pahadpoisid.ee.

Põllundus
Müüa metsataimedelt kogutud
mesi Lõuna-Eestist. Tel 5559 5703.
Sõiduõppe ABC pakub AM-, A-,
B-, BE-, C-, CE-kat professionaalset koolitust, uusi autosid,
soodsat hinda. Veoautojuhi ADRja ametikoolitused. Esmaabi- ja
lõppastmekoolitused (85 €). Tel
507 8230, www.sõiduõppe.ee,
Kalda tee 30.

Küte

Riided
Anne 51, Stiil kasutatud riided
Norrast. Kvaliteetsed ja moodsad
riided Iirimaalt. E-R 10-18, L 10-15,
stiilriided.ee.
Jõe butiigis kasutatud jopede
allahindlus! Soola 10 (avaturg), E-R
9-17, L 9-16, P 9-15.
Tamme butiigis meeste Austria
jooksujalatsid -20%. 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.
Müü oma auto meile. Sobiva
tehingu puhul raha kohe kätte.
Lisainfo tel 5823 2707.
Sõidukite keretööd, hooldus,
varuosad, ümberehitus, puksiir,
transport. Tel 504 0334, allroads.ee.

LÕHUTUD KÜTTEPUUD
toores / kuiv

Teenused

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!
3 m ja tükeldatud küttepinnud
(kask, haab, sanglepp) ja halupuud.
Tel 529 0183, www.elevus.ee.
Aasta ringi kvaliteetsed kuivad ja
märjad lõhutud küttepuud. Lepiko talu, tel 5667 5750.

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

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

Arvutite remont, hooldus ja kiirremont. Joorami pood, Struve 8,
E-R 10-18, L 10-18, tel 5457 2787.
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Jalgrataste hooldus ja remont
Tartus Võru 132a. Master Sport OÜ,
tel +372 659 1109,
www.mastersport.ee.

Ohtlike puude langetamine ja
puuhooldus. Tel 566 4413, info@
treeservice.ee.

lavakomplekt. Valikus on palju erinevaid lahendusi ja laudisetüüpe.
Tel 5375 7000, www.saunapoint.ee.

Abi alkoholisõltuvuse korral 98%.
Hiina meditsiin. Ly Chini OÜ, tel
505 8381, 5837 9246.

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

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

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

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

Aitan veresuhkru, vererõhu, sõltuvuste, ärevuse, pinge, masenduse ja kehakaalu probleemide
korral. Ka äri- ja pereprobleemide korral. Tel 5396 5787.

Pakun head õmblusteenust. Korrigeerin ja parandan riideid. Sirle,
tel 5451 4141.
Plaatimistöö. Tel 5645 9625.
Pottsepatööd. Tel 507 9037.
Pressin õunamahla.
Tel 5635 6060.
Printerikassettide kiire täitmine!
E–R 9–17, Raekoja 13, Tartu.
Tel 744 1100, www.futari.ee.

Kaardid ennustavad. Tel 900 1727,
kogenud ennustajad 24 h, 1,09 €/
min. Ennustuste tellimine ka meilile: ennustus.ee.

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

Septikute paigaldus ja müük.
San-tehnilised sise- ja välistööd.
Tel 5757 0202.
Kaevan ja puhastan tiike. Süvendustööd. Tel 5645 1927, info@
meiletop.ee, www.meiletop.ee.
Konteinerite rent ehitus-, majapidamis- ja haljastusjäätmetele. Tel
529 0183, www.elevus.ee.

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

Autobussiteenus mugavate 25kuni 52-kohaliste bussidega. Hinnad
kokkuleppel. Olemas Venemaa,
Valgevene viisa. Tel 5344 5349,
www.aljonacompany.com.
Autobussiteenused 52- ja
50-kohaliste bussidega. Noobelreisid OÜ, tel 5373 8770, 5770 2550.
Boilerite puhastus, veemõõtjate
vahetus, san-tehnilised tööd. Tel
5646 9025.
Elektritööd eraisikutele ja firmadele. Tel 5684 7007.
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.

Remondin kodumasinaid soodsalt. Tel 5559 9753.
Rõivaste parandus. Tartu, Võru
50, tel 5566 0797.

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

PANDIMAJA
V.E.M.M.

Rakkekaevude kaevamine,
puhastus ja remont. Tel 5638 1774.

Korstnapühkija. Hea töö ja taskukohane hind. Tel 5347 4363,
www.tahmatoomas.ee.
Korstnapühkimine kutselise korstnapühkija poolt. Tel 5656 6086.

Soodne fekaalivedu Tartus. Tel
5382 8791, www.atram.ee
Sõiduautode ja veokite keretööd,
remont, ümberehitus, varuosad,
puksiir. Tel 504 0334, allroads.ee.
Tasuta kodumasinate, elektroonikaseadmete ja vanaraua äravedu. Tel 5386 9008.
Teen remondi- ja viimistlustöid.
Tel 564 8251.

Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.
Veo- ja kolimisteenused suure
kaubikuga! Head hinnad!
Tel 5193 2738.
Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine (laadijad, head hinnad). Tel
5621 7955, kiiredkolijad.ee.
Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine (laadijad, suur kaubik, linna
parim hind). Tel 5356 8382.
Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine (suur kaubik, töö kiire ja
korralik, parim hind). Tel 553 7638.
Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine suure kaubikuga. Tel 501 5312,
www.kutotootmine.ee.
Veoteenus 2,7 t kandevõimega
kaubikuga. Tel 502 2026.
Veoteenus väikekaubikuga.
Vajadusel lisaks haagis. Arve.
Tel 5348 8766.
Viin ära kasutatud kodutehnika.
Tel 520 2155.

Tervis

Teen väiksemahulisi ehitus- ja
remonditöid. Tel 5559 9753.

Toomas Treiali Pimemassaažituba OÜ (Tehase 16, Tartu) ootab
kliente massaažile. Registreerimine
tel 5852 8899, lisainfo kodulehelt:
http://www.pimemassaaz.ee.

Korporatsioonide uuriripatsid
erakogusse. Kõik pakkumised
oodatud. Tel 5649 5292.

Tutvus
40 a tervislike eluviisidega mees
tutvub sobivas vanuses saleda
neiu või naisega. Sobivusel kooselu. Seiklustele ei! Tel 5556 8534.
61 a brünett keskmist kasvu
naine, kes on kaotanud usalduse,
soovib leida kuni 65 a meest, kes
on aus, kohusetundlik, abivalmis
ja oskab hoida naist, kes vajab
armastust ja õrnust. Mehel võiks
olla juhiload. Tel õhtuti 5198 2929.
61 a majaga naine Elvast tutvub
vanema sponsorliku autoga härraga. Tel 5849 2531.
Kõrgharidusega südamlik naine
tutvub Tartus elava 60 a mehega
(soov kristlane). Tel 5894 9837.

Korstnapühkimise tööd, küttekollete remont. Tel 5557 9399.

Vanad ordenid, KL ja sõjaväemärgid, mündid, hõbe, raamatud
jm vanavara. Tel 5649 5292.
Vene päritolu kontaktorid, kaitselülitid, raadiojaamad–saatjaid,
ostsilloskoobid, elektroonikaplaadid ja detailid ning militaarelektroonika. Tel 5458 3370.

Müük
Arvutite ost, müük ja vahetus.
Too oma vana arvuti meile ja saad
uue kuni 100 € soodsamalt. Joorami pood,Struve 8, tel 5457 2787.

Vaba aeg

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

India tants algajaile. Tel 553 4712,
maaremar@gmail.com.

Korterelamu ventilatsioonide
puhastus litsentsiga korstnapühkijalt. Ametlik akt. Tel 5191 6605.

Lauatennis lastele Veevärgi spordihoones T kl 19, R kl 18, P kl 15.
Info tel 557 7677.

Kutsed, nimekaardid, voldikud,
flaierid, plakatid, raamatud. Tel
517 9237, www.kiirtrykised.eu.

Telli endale mõõtude järgi sauna

Liikuva saekaatri teenus. Elektrivoolu ei vaja. Lähem info tel
517 0623, 502 6732 või info@
muinasmoobel.com.
Likvideerin ummistusi ja teen teisi
san-tehnilisi töid. Tel 5621 7955.

Abi seljavaludele, unehäiretele ja
paljudele teistele haigustele leiab
kuivvesimassaažist. Targatervis.ee,
tel 5647 2291.

Vanaaegsed raamatud, maalid,
graafika, kellad, märgid, ehted,

Rahvalikud laulud ja kandlelood
Sinu peole! Kandlemees Sander ja
Simmaniduo. Tel 504 3202.

KOHT KA TEILE!

Meistrite
Kohtumine

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

BIGBANK Tartu (EST)
vs

Niitmistööd murutraktoriga,
trimmerdamine, võsalõikus ja
äravedu kinnistult ning muud
metsatööd ja valgustusraie. Tel
5344 1304. Metsaraie ja väljavedu. Tel 5667 2872. Tegutseme
Tartumaal ja selle ümbruses.

1 kuulutus =1€

Nõukaaegsed automudelid ja
vanavara. Raha kohe kätte! Tel
5803 6752.

HEI NOORED, NÜÜD ON OLEMAS

Likvideerin ummistusi. Linna
parim hind! Tel 553 7638.

TELLI
KUULUTUS
Kaubaveod üle Eesti. Küsi julgelt!
Tel 5304 9599.

medalid, ordenid, postkaardid,
fotod, mündid, paberahad jne.
Tel 5829 9810.

Psühholoogiline nõustamine ja
intuitiivteraapia. Astrid,
tel 5612 0988.

Ost

Mahla pressimine Teie kodus.
Kohaletulek al 50 liitrist.
Tel 5686 0688, veinitalu@gmail.com.

Hauakivide valmistamine.
Tel 5691 7488, www.kiviraie.ee.

VaLePa (FIN)
Reedel 19. septembril kell 19.00
Tartu Ülikooli Spordihoones, sissepääs TASUTA

(90 tähemärki)

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

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

730 4455

ASUME ÜLIKOOLI 5, TARTU
TOIMETUS • tel 730 4535
Peatoimetaja: Kaur Paves kaur@tartuekspress.ee
Reporter: Rasmus Rekand rasmus@tartuekspress.ee
Kujundaja: Priit Kivisoo priit@tartuekspress.ee
Keeletoimetaja: Terje Jepiselg terje@tartuekspress.ee

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

AURA MEHU

Sügise alguseks jõuab uus mahlatoodete sari poodidesse. Korraga kaks erinevat maitset – õuna-virsiku-porgandi ja õuna-ananassi-porgandi.
Aura Mehu erineb tavapärasest mahlajoogist kõrge, 60 %lise
mahlasisalduse ja püreemahla kasutamise poolest. Mehudes on
põhiosa õuna-porgandipüreel, millele lisab külluslikkust ja iseloomu virsiku ja ananassi mahl.
Porgandipüree sisaldust mehudes ei pea pelgama, sest selle
värske maitse muudab Aura Mehud tõeliselt sametiseks hommikuseks äratajaks ja meeldivaks päeva kaaslaseks Sinu toidukordade vahel.
Aura Mehud leiad riiulilt üles erksa oranži värvi järgi, toode on
pakendatud 1-liitrisesse kartongpakendisse.

MAZDA 3

KÜSI MESSIHINDA
JA TULE PROOVISÕIDULE
AUTOD KOHE LAOS OLEMAS!
TARTUS
Villu Sabre

müügikonsultant
Tel 736 6388
Mobiil: 533 40542
e-post: villu.sabre@eurostauto.ee

Messinädalal oleme avatud E – R 9 – 18, L 10 – 15

Aardla 25a, Tartu
www.eurostauto.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

AKNAD
KUNI

-60%

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

