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Pangabuss jättis pensionäri kuivale
Swedbanki ootamatu otsus pangabussis
kaarte enam mitte väljastada sundis Nõo valla
pensionäri ette võtma
40-kilomeetrise retke
maakonnakeskusesse.
Augustis avastas Nõo vallas
Kääni külas elav 68-aastane
Randla, et Swedbanki deebetkaardi kehtivusaeg hakkab
lõppema. Et pangakontorit
pole lähimas linnas Elvas juba
kaks aastat, lootis ta uue kaardi kätte saada esmaspäeviti
linna väisavas pangabussis.
„Juulis üks tuttav pensionär
veel sai kaardi, ka temale oli
liikumine väga raske,“ meenutas Randla. „Mulle aga öeldi,
et ei, peate ise Tartusse Dorpati kontorisse järele minema.
Mina ei tea mingist Dorpatist

midagi.“
Lõpuks sai Randla
siiski läbi häda
vanema venna auto peale.
„Aga temal on
ka liikumisega
raskusi, liiklus
on linnas ju päris õudne,“ kurtis ta. „Siis olin
küll väga pahane, et
Elvas asju ajada ei saa.
Enne oli küll nii, et tellisid
kaardi kohale ja said pangabussist kätte, aga nüüd on asi
ikka väga raskeks aetud.“

Terve päev linnas
Tartusse minek kujutab
endast Randla jaoks alati
parajat kadalippu ja seetõttu
ta seda pigem väldiks. „Olen
käinud paar aastat noore-

ma kooliõega, aga
temagi on nüüd sant, sclerosis multiplex võib kogu aeg
jala alt ära võtta,“ selgitas ta.
„Mingi õpilaste buss käib
varahommikul (07:34), aga
kes sellega ikka läheb, kui
tagasi saab alles pärastlõunal
(15:35). Mida vanainimene nii
kaua linnas teeb?“

Swedbanki pressiesindaja Mart Siilivask rõhutas, et
Randla on kaardi Dorpati
kontorist kätte saanud
ning päringu peale
on panga esindaja temaga ka
suhelnud.
„Klient muretses sellepärast, mis
saab siis,
k u i nüüd ne
kaart kolme aasta pärast kehtivuse kaotab.
Me selgitasime talle, et ta ei
pea selleks enam kontorisse
minema, vaid võib kaardi ka
koju tellida,“ lausus Siilivask.
„Lisaks palusime tal meiega
enne kaardi kehtivuse lõppemist igaks juhuks ühendust
võtta, et aidata teda igakülgselt siis, kui kaardi vahetami-

se aeg taas kätte tuleb.“
Tõepoolest, eelmise aasta
algusest saadab Swedbank
pangakaarte lihtkirjana ka
kontaktandmetes märgitud
aadressile, selleks peab aga
olema internetipanga kasutaja. Turvalisuse tagamiseks
ei saa kaarti kasutusele võtta
enne, kui omanik on selle aktiveerinud.
„Pärast kaardi kättesaamist tuleb see kasutamiseks
internetipangas aktiveerida,“
selgitas Swedbanki igapäevapanganduse juht Kai Voore.
„Esialgu jääb kehtima eelmise
kaardi PIN-kood, mida saab
hiljem pangaautomaadis muuta. Soovi korral saab kaardi
kätte ka kontoris, kuid enamik
klientidest eelistab siiski uut
mugavamat lahendust.“
KAUR PAVES

Ühe päeva eest terve kuu arve
EMT hinnapoliitikas
pettunud sõnakal väikeettevõtjal õnnestus
telekomile kallale ässitada tarbijakaitseamet.

te ei arvesta teenuse kasutusaega proportsionaalselt,“
kurtis ta. „Miks EMT mobiilse interneti teenuse tellijaid
nöörib?“

Klient, kes palub end nimetada Konstantiniks, püüdis
augusti viimasel päeval mobiilsideettevõtte virtuaalses
iseteeninduses aktiveerida
mobiilse interneti teenust.
Sealjuures sattus ta kurioosumi otsa, mida ilmselt
sugugi mitte kõik saatusekaaslased tähele pole pannud. „Kui juba toimival telefoninumbril teenus kuu
viimasel päeval aktiveerida,
siis küsib ahne EMT ikkagi
kuutasu terves summas, mit-

Soe soovitus
Samamoodi on firmal
küüned enda poole lepingut
lõpetades. „Isegi kui teenus
üles öelda kuu esimesel päeval, tuleb ikka maksta sama
palju, kui tarvitanuks mobiilnetti terve kuu,“ rääkis Konstantin.
EMT pressiesindaja Raigo
Neudorf selgitas, et kirjeldatud juhul valis klient endale
kuutasulise paketi „EMT internet telefonis“. „Kuutasulise paketi puhul rakendatakse

hinnakirja kohaselt nii paketiga liitumisel kui selle lõpetamisel terve kuu tasu,“ tunnistas ta. „Sellekohane info
on olemas ka Eesti Telekomi
veebilehelt leitavas hinnakirja alajaotuses.“
Neudorf tõdes, et siinkohal
võibki ilmselt soovitada, et
kuutasuline pakett on kliendile kõige kasulikum kasutusele
võtta kohe kuu alguses, lõpetada aga kuu lõpus. „Ka soovitame klientidel alati enne uue
teenuse aktiveerimist tutvuda
selle tingimuste ja kehtestatud
hinnakirjaga,“ lisas ta.
Konstantini sõnul ei märka iseteenindusest netti aktiveerides kuidagi, et sedavõrd
pahatahtlikult kliendi suhtes
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Tellimisel ka järelmaksu võimalus!

TARTU MÜÜGIESINDUS:
Riia 128, E-R 9.00-18.00

Neudorf tänas klienti tähelepanu juhtimast, et iseteeninduses sellekohast viidet
üleval pole. „Kuna meie iseteenindus täieneb pidevalt,
arvestame selle tähelepanekuga kindlasti ka edasistes
arenguplaanides,“ lubas ta.
Tarbijakaitseameti kommunikatsioonieksperdi Pille
Kalda hinnangul võib selline
tingimus, mis sätestab teenustasu maksmise kohustuse lepingu sõlmimise ja lõpetamise kuul täismahus, olla

Epp Moks, Jaanus Remm,
Oliver Kalda ja Harri Valdmann

Ega
tali
taeva
jää!
Viimane aeg akende vahetuseks!
Alates 1958

Ametnike luubi all

tarbijaid ebamõistlikult kahjustav tüüptingimus. „Amet
on varasemalt vaadanud läbi
mobiilsideettevõtjate paketitingimusi ning puuduste olemasolul nendele tähelepanu
juhtinud,“ meenutas ta. „Siis
selgus, et uute teenuspakettide puhul sellist tingimust ei
rakendata.“
Kalda kinnitas, et amet
uurib lähtuvalt Tartu Ekspressilt saadud teabest täiendavalt Eesti Telekomilt tingimuse kasutamise kohta.
„Seni, kuni tüüptingimus
sisaldub lepingus ning seda
pole tühiseks tunnistatud,
tuleb tingimust täita,“ märkis ta samas.

Uus raamat sarjast „Roheline Eesti“

4.-18. september

-58%

käitutakse. „Mida ütleb tarbijakaitse selle kohta – kas
ikka on lubatud niimoodi
kliente röövida?“ päris ta.

Täpsem info:

www.aknakoda.ee
WWW.VARRAK.EE
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LAUSEGA

LUGEJA KIRI
NKVD ohvrite
mälestuseks
Enamik Tartu linnavalitsuse
esindajaid ei tunne Tartu ajalugu ega huvitu linna ajaloo
märgilise järjepidevuse säilimisest.
NKVD/KGB ülekuulamisruume oli kõige rohkem
21. juuni (praegusel Rüütli)
tänaval, aga ka mujal strateegilistes ja üldkäidavates
kohtades, nagu raudteeäärsed hooned, kõrtsid, aga ka
eramajades ja korterites.
Selmet rajada kesklinna
järjest uusi sööma- ja lõbustuskohti, tuleks ajaloolisele
tõele silma vaadates paigaldada mälestustahvlid linnavalitsuse hoonetele endisel
21. juuni tänaval, kus kuulati üle ja piinati karistuse ära
kandnud küüditatuid ja poliitilisi kahtlusaluseid, sealhulgas lapsi. Mälestustahvlid tuleks paigaldada nende
poliitmärtrite auks, kes ei
vandunud alla piinamistel
ega reetnud mõttekaaslasi ja
kaasvõitlejaid.
Maret Kark, ajaloolane

Urmas Klaas
linnapea
Teil on kahtlemata õigus, et
nii Tartul kui ka kogu Eestil
on selja taga pikk ja keeruline ajalugu. On oluline, et me
minevikku mäletaksime.
Samas tuleb tunnistada,
et tartlaste jaoks on tähtis nii
mineviku mäletamine kui ka
tuleviku suunas edasiliikumine, teisiti ei ole võimalik elada. Tuleb leida tasakaal, kuidas hoida alal Eesti vabaduse
eest võidelnute mälestust,
muutmata samas tervet linna ühe raske ja rusuva ajastu
teemapargiks.
Iseseisvumise taastamisest saati on Tartu linnavalitsus pööranud pidevat
tähelepanu meie mälestusmärkide taastamisele ja säilitamisele pikemaltki kui Nõukogude perioodi raames
– just praegu on lõppjärgus
korrastustööd Pauluse kalmistu Vabadussõjas langenute kompleksis. Toetame
linnamuuseumi filiaali KGB
kongide muuseumi tööd.
Allikas: Tartu LV
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Vanemuise park
korda

Vanem proua
teeb kurjaks?

Vanemuise 45b asuva pargi rekonstrueerimine jätkub
kõnniteede ja tiigiümbruse
korrastamisega, park saab
uue ilme oktoobri lõpuks. Tuleva aasta kevadeks paigaldatakse ka lauatenniselaud.

Laupäeval teatati politseile,
et Mõisavahe tänava korteris lõi 54-aastane mees oma
59-aastast abikaasat. Naise
vigastused fikseeriti traumapunktis.

1.

sünnipäeva tähistas maaülikooli, tervisetehnoloogiate arenduskeskuse ja Tartu
ülikooli koostöös sündinud
kloonvasikas Augustiina.

Silmapaistvad
rahavõltsijad

Ehkki septembriks on Emajõgi omadega kokku kuivanud, kerkib kevadeti veetase
paraku sageli vaidlusalase aiani. 
AET REBANE

Jõetase mängitab omandisuhet
Vorbuse küla elanike
vahel on õige tõsine
konflikt valla löönud,
kuna Jõerahu tänava
uusehitise omanikud on
piiranud aiaga ligipääsu
rannale.
„Terve elu oleme seal rannas ujumas käinud, aga nüüd
on seal aed ees, kevadel ja suvel ligi ei pääse, aga mis ma
sügisel rannas teen? Ei taha
ka niimoodi justkui teiste
aeda tungida, kuigi see on
avalik maa tegelikult. Teine
rand on ka, aga see on mudaauk, kuhu lastega ei julge üldse minna,“ rääkis üks Vorbuse
elanik.

Randa vargile
Naabritelt meelerahu röövinud Jõerahu tänava elanik aga
oli sootuks teist meelt. „See on
täiesti loll jutt. Inimesed saa-

vad käia ujumas teises rannas,
sinna on pääs vaba. Kuigi see
rannaala siin on ka vaba, pole
aeda ees. Meie hooldame seda
randa. Tulgu siis, kui nad tahavad teiste aias olla.“
Ta lisas, et jõe äärde kolides
ei teadnud ta karta, et teised
inimesed võiks tahta harjumuspäraselt rannas käia.
„Harjuge ümber, kullakesed,“
lisas ta.
Krundiomaniku sõnul häirib teda see, kui iga päev käib
palju inimesi või kui mõni jätab maha õllepurke, ussitopse
või varastab lapse mänguasjad ära. „Kui me just kolisime
ja aeda ees polnud, siis inimesed panid nagu lambad oma
lapsevankritega üle äsja külvatud muru,“ rääkis ta.
Tähtvere vallavalitsuse
ehitusspetsialisti Timo Variku sõnul tuleb jõe äärde jätta
kümme meetrit üldkasutata-

vat maad ning sinna ligipääsu
ei tohi takistada. Ta lisab, et
see kümme meetrit arvestatakse enam-vähem keskmise
veetaseme järgi.

Naabreid ei pea
kaasama
Seega, kevadise suurvee ajal
võib juhtuda nii, et aed siiski
tõkestab läbipääsu. Ka Jõerahu krundi omanik ise näitab,
et kevadel ulatub vesi sinnani,
kus maaomanikel on aed ees.
Variku sõnade kohaselt
peab ka aia ehitamisel luba
taotlema ja kui planeeringu
vastu eksitakse, teeb vallavalitsus märkuse. „Naaberkruntide omanikke ei peagi kaasama,“ lisas ehitusspetsialist.
Variku sõnul on krunte, mille
puhul seadust on eiratud, teisigi ning ühest kokkulepet
leitud pole.
AET REBANE

PREMIUMKLASSI Pelletid
otse tootjalt
6 ja 8 mm,
€/t

al 155

AS Tartu Graanul
Tel 5300 5959
info@tartugraanul.ee
www.tartugraanul.eu

Tartu noormehed mõtlesid
välja, kuidas võltsida kujutletava tulevikuraha holograafilisi turvaelemente ning võitsid noorima meeskonnana
Saksamaal toimunud rahvusvahelisel võistlusel „Open
Research Challenge“ fotoonika tehnoloogia kategoorias
esikoha. Tartu ülikooli füüsika
instituuti püstitati ka katseseade, mis demonstreerib
hologrammide tekitamist.

Piknik sai lõpu
Pühapäeva hilisõhtul sõitsid
päästjad Jaama tänavale, kus
bussipeatuse taga haljasalal oli
põlema süüdatud lõke. Päästjad kustutasid lõkke materdamise teel ja äratasid üles kaks
lõkke ääres magavat meest.

Täiendus
teerajajate alleele
Ettepanekuid, kes on oma
töö või teoga andnud silmapaistvalt märkimisväärse panuse Tartu linna või maakonna arengusse, ootab Tasku
keskus kuni 17. septembrini
kodulehel või infoletis.

SÄHVATUS

Tartu startup
esikolmikus
Taaralinna startup ReLaDe
saavutas kolmanda koha
Euroopa suurimal säästva
tehnoloogia ideekonkursil
ClimateLaunchpad. Konkursi rahvusvahelise žürii sõnul edendab ReLaDe
loodud taaskasutatav pesupesemise süsteem turgu,
mis ei ole arenenud juba
viimased paarkümmend
aastat.

Tunnusta õpetajat
Rae haridusosakond ootab
15. septembriks kandidaate 5000-eurosele õpetaja
elutöö auhinnale, millega
tunnustatakse pedagooge,
kes on silma paistnud oma
pikaajalise ja tulemusliku
õpetajatööga Tartu õppeasutuses.

Bussipeatus liikvel
Riia tänaval toimuvate teetööde tõttu muutub ajutiselt
Kesklinna ülemise bussipeatuse (vana kaubamaja ees)
asukoht. Alates täna kella
20st kuni 21. septembrini
asub busside 1, 3, 18, 20, 22,
24, 26 ja 27 Kesklinna peatus
ca 50 meetrit Riiamäe suunas, Hansakeskuse ees.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

KAASMAALASPOLIITIKA? Eestikeelse omaniku ees
jäävad rahakotirauad kinni. 
KAUPO TORIM
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NÄGEMISE KONTROLL
PRILLIDE VALMISTAMINE-klaaside paigaldus raamidesse kiirtööna,
PRILLID KÄTTE SAMAL PÄEVAL!
REMONT-ninapatjade, kruvide asendamine, painutamine ja kohendamine
LASERKEEVITUS
Aspecta pro OÜ
KONTAKTLÄÄTSED
HOOLDUSVAHENDID
ANNE PRISMA (NÕLVAKU 2)
PÄIKSEPRILLID
Info ja registreerimine
SPORDIPRILLID
tel: 74 201 42

E-R 9-20
L-P 10-16

mob: 53 845 524
e-mail: optikaservice@gmail.com

OPTIKA + service

Linna esikulturist hakkas
trennimaiuseid müüma
Tiitlivõistluste medalitega pärjatud kulturist Imre
Vähi vahetas riigileiva
ettevõtjaelu vastu ning
kaupleb sellest nädalast
Kesklinna keskuses toidulisanditega.

mel kui läbi Eesti antidopingu
liidu, terviseameti ja paljude
muude põnevate organisatsioonide.“

Vanade meeste ala
Samuti on poeuksest sisse
tulnud inimesi, kes muretsevad, kas lisandid ikka tervisele
kasulikud on. „Loomulikult,
kui midagi ülisuurtes kogustes võtta, võib see seedehäireid
tekitada, samas käib see ju iga
toiduaine kohta – kui päev
läbi ainult toorest õuna sööd,
on selge, et õhtuks võib seedimisega väga suuri probleeme
olla,“ sõnas Vähi. „Mõõdukalt
ja õigesti lisandeid tarbides
ohtu ei ole.“
Vaatamata ettevõtluskoormale lubas 38-aastane Vähi
klassikalise kulturismi lavalaudu veel kümne aasta vältel
kulutada. „Kulturismi kohta
on öeldud, et see on vanade
meeste ala,“ märkis ta.
Otsekui tõestuseks, et uus
ostumeka pole mõeldud vaid
staaridele, pidigi Vähi intervjuu katkestama, et leida ühine
keel poodi astunud härrasmehega, kelle sääre ümber helkis
jalavõru. „Sain eile välja,“ rõõmustas fitnessisõber.

Aastaid tippspordi kõrvalt
kaitseväes teeninud Vähi võivad fännid nüüdsest iga päev
kohata südalinnas müüjarollis – ühes abikaasaga omandas
mees kuulsa Fitshopi spordipoe frantsiisi. „See mõte on
tegelikult peas keerelnud juba
aastaid,“ tunnistas ta.

Spontaanne turuplats
Siiani tegutsenud kaupluste
näitel teab Vähi, et Fitshopidel
on tavaks saada asjahuviliste
kogunemiskohaks. „Teinekord
võib siia kokku tulla neli-viis
sportlast ja siis on seda juttu
ikka päris pikalt.
Siiski rõhutas Vähi, et toidulisandite maailma ei tasu
peljata ka algajatel. „Alguses
mõtlesin oma karikad siia
välja riputada, aga nüüd pole
kindel – äkki hirmutab mõne
ära,“ naeris ta, lohutades, et
õhtustel aegadel pakub leti
taga naiselikumat lähenemist
body fitness’iga tegelev Darola

Imre Vähi avatud müügistiilile ei suuda vastu panna ei
vilunud jõusaalihundid ega jalavõruga varustatud ekskurikaelad. 
KAUR PAVES
Kruusik.
Vähi sõnul paelub teda lisandite juures just see, et tulemus on väga individuaalne
ja ühtset kuldreeglit ei eksisteeri. „Kindlasti ei käi asi nii,
et sööd rasvapõletit alla ja siis
võid pitsa ja õlle kallale asuda,“
manitses ta samas, et pakutav
saab läbimõeldud toitumist
vaid toetada.
Endiselt leidub aga koda-

nikke, kes tippkulturisti käest
poolsosinal sootuks kangemat
kraami soetada loodavad. „Alles üleeile astus üks vene härra
läbi ja küsis konkreetselt, milliseid steroide me siin müüme.
Eks osade jaoks on see valgustustöö jäänud kaugeks,“ lausus
Vähi. „Kõik lisandid, mida me
müüme, on läbinud igasugu
mõeldavad ja mõeldamatud
kontrollid nii euroliidu tase-

KAUR PAVES

SK JÕUD JUNIOR
KUTSUB TRENNI!
RRAGA?
O
K
D
Ö
ÕIK TÖ
TEEME K KSUGA!
A
JÄRELM 5,9%
l. 1
• intress akse al. 0 €
• sissema

TREENINGUD KOOLI AJAKS
POISTELE JA TÜDRUKUTELE!
Tõstmine
Jõutõstmine
Kulturism ja
bodybuilding

Printech
Eristu unikaalse ja
soodsa pinnakattega!

Noor
ed
kuni
17 aa
stat
Esimen
e kuu :

TASUT

A!

Üldfüüsiline
treening
Jõuettevalmistus teiste
alade sportlastele

Koolis targaks, trennis tugevaks!
A Le Coq spordimajas, Ihaste tee 7, Tartu

AS TOODE KATUSEABI:

TELEFON: 659 9400, 800 7000

www.toode.ee/printech
e-kiri: toode@toode.ee

Tutvu tingimustega: WWW.TOODE.EE/JARELMAKS või lhv.ee/jarelmaks ja küsi nõu meie asjatundjalt.
* Järelmaksu pakub AS LHV Finance. Järelmaksu krediidikulukuse määr on 25,64% aastas järgmistel näidistingimustel: kauba/teenuse
maksumus 650 €, sissemakse 0%, krediidisumma 650 €, intress 19,9% jäägilt aastas (fikseeritud), lepingutasu 19,9 €, järelmaksu periood
25 kuud, tasumine igakuiste annuiteetmaksetena, maksete kogusumma 819 €.

Toetajad:

Infotelefon: 56 487 053 (Igor), 56 621 936 (Triin)

E; K; R 17:00- 19:00
T
16:00- 17:30
L
11:00- 12:30

SK JÕUD JUNIOR
ESTONIA

UUDISED

Neljapäev, 10. september 2015

Tartu karask jõudis Jaapanisse
Ammu unustatud karaski
turuletile ja rahva südametesse tagasi toonud FIE on veendunud,
et eestlane otsib küll
eksootikat, ent naaseb
samas aegamööda rahvusliku köögi juurde.

BUSSI RENT alates 50€ päev

Citroen Jumper (2014) • 9 kohta • püsikiirushoidja
diisel, 110 kW, raadio-CD, USB,
AUX, bluetooth, konditsioneerid,
2. ja 3. rea istmeil reguleeritavad
käe- ja seljatoed, kõrge, mahukas

Liina Virolainen ja Rainer Kaasik on veendunud, et samavõrd kui
karask tõmbab rahvast nende leti äärde
suhtlemisest saadav
elamus. 
ERAKOGU

511 6923
info@aurel.ee
aurel.ee/buss

Mõte karaskeid tootma hakata tuli varem taksojuhina töötanud Liina Virolainenil vanadest
kokaraamatutest. „Mingil hetkel hakkas mul neid kogunema,
hakkasin neid fännama. Kolm
aastat tagasi otsustasin, et kaheksast viieni tööd ma enam
teha ei taha ja kirjutasin äriplaani,“ meenutas ta.

BD Design AS otsib TARTUS
kaastöötajaid mööbli tootmisel.
BD Design AS on tunnustatud Soome pehme
mööbli tootja Oy BD-Möbel AB tütarettevõte.
Seoses üha kasvava huviga meie toodete vastu
Euroopas otsime Tartus personali järgmistele
ametikohtadele:

Kuus sorti
Praeguseks valmistatakse Virolaineni juhendamisel
kuut erinevat, kanepiseemne-, sidruni-mooni-, kõrvitsaseemne-, rukkijahu-mustika-,
odrajahu-singi-sibula- ning
tatrajahukaraskit. „Eelmisel
aastal tootsin klassikalist kohupiimakaraskit, aga selle võtsin nüüd tootmisest ära,“ selgitas ta. „Inimesed küll räägivad,
kui väga nad klassikat tahavad
– ometi oli see ainus, mis mulle letile seisma jäi. Mitte et ta
hea ei oleks, aga teised maitsed
on nii põnevad.“
Kanepikarask minevat eriti
hästi peale Ida-Virumaa rahvale. „Loodan, et mitte nime

POLSTERDAJA
pärast – vene rahvusest inimesed väidavad, et see on midagi
küpsise ja keeksi vahepealset,
mis sobib väga hästi tee kõrvale, mida nad pidevalt joovad,“
sõnas Virolainen.
Tartlased on aga näiteks
kõvad mustikafännid. „Erinevused on tõesti täpselt piirkonniti näha: Tartus ostetakse
ka tatrakaraskit, aga Pärnus
vaadati meid sellise näoga, et
miks me peaksime tatart sööma. Absoluutselt ei läinud peale, tulin sealt terve kogusega
tagasi.“
Kokkuvõttes on rahvas turu-
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hoones, aga ka erinevatel laatadel üle Eesti pakutava karaski hästi vastu võtnud. „Oleme
saanud hulgaliselt püsikliente
juurde, kes on mulle isiklikult
öelnud, et see ongi nüüd see
asi, mida me sööma hakkame,“
kinnitas turundusega tegelev
kaasa Rainer Kaasik. „Kuna
karaskis pole säilitusaineid ega
pärmi, on see üks äraütlemata
tervislik toode.“

Ei leib ega keeks
Lisaks on karaski kuulsus
ulatunud kaugele idakaarde.
„Interneti vahendusel sain

kontakti ühe Jaapani ajakirjanikuga, kes töötab ajakirja
heaks, mis on suunatud inimestele, kes hindavad häid ja
kvaliteetseid toite üle maailma,“ meenutas Kaasik. „See
konkreetne reporter reisib üle
Euroopa, külastab kõikvõimalikke riike ja kirjutab nende
rahvuslikest köökidest, traditsioonidest. Eestist leidis ta neli
kohalikku tegijat.“ Reporter
olnud Kaasiku sõnul karaskist
sedavõrd vaimustuses, et ühe
ajakirjanumbri asemel kajastatakse maiust kahes.
KAUR PAVES

ÕMBLEJA
JUURDELÕIKAJA
PROGRAMMEERIJA (Pascal, MySQL)
Pakume sulle BD Design AS-is huvitavat tööd ja
konkurentsivõimelist palka. Korraldame väljaõppe
koolituse ja juhendame enesetäiendamisel.
Info telefonil: 7 334 097
Palume saata CV aadressile: mail@bdmobel.com
AS BD Design, Jänese 2 Tartu
www.bdmobel.com

REKLAAM

Neljapäev, 10. september 2015

MÖÖBEL OTSE TOOTJALT!
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Tartu • Teguri tn. 39 • Mööblikeskus
E-R: 10.00-19.00 • L-P: 10.00-16.00

tel.: 776 0201
tel.: 59 123 302
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Rahval jagub raha vaid pliiatsitele
Tartu Ekspress käis tänavail ning uuris noorematelt ja vanematelt koolikulude ning -ootuste
kohta.
STEN SANG

Üllar (41)

Sandra (14)

Kooliajal olid minu kulud küll
null rubla. Alustasin kooliteed
1980. aastal seitsmeaastaselt
ja lõpetasin 12 aastat hiljem
Otepää keskkooli. Meeles on
raskused toidu muretsemisel
ja väga kesine valik riietuse ja
jalanõude koha pealt. Tennistega jooksmine polnud pooltki
nii mõnus kui nüüd botastega
sportimine.
Üks asi, mis mulle siiski
väga-väga meeldis, oli rahalise ebavõrdsuse puudumine!
Kuulen pidevalt, kuidas lapsi
alandatakse, kuna neil ei ole
uhkeid iPade ja muid nutividinaid ette näidata. Suur klassivahe on tekkinud ja mul on
kurb vaadata, kui noorelt juba
eristumine pihta hakkab.

mööblitisler

õpilane

Uhh, mina küll kooli minna
ei taha! Olen seal seitse aastat
käinud ja nagu vangla on see
minu jaoks! Kuigi – vahetasin
värskelt kooli ja elukohta ning
uuelt õppeasutuselt ootan
paremat suhtumist. Õnneks
mind väga ei noritud ja selle
koha pealt oli enam-vähem
õhkkond.
Vanas koolis ei sallinud ma
enamikku õpetajatest. Ainuke
normaalne inimene oli meie
klassijuhataja. Isegi toidud
olid mulle vastuvõetamatud,
leidsin nii mõnigi kord oma
portsjonist juuksekarvu ja see
ei mõjunud söögiisule just eriti hästi. Suuremad kulutused
teen enne kooli rõivastele ja
jalanõudele. Veidi on ka kirjatarbeid vaja.

Hanna (33)
õpetaja

Minul läheb sel aastal poeg esimesse klassi. Valisime kindlal
meelel just selle kooli, mis on
meie elukohale kõige lähemal.
Ei hakanud mingeid katseid
tegema ega eliitkoolidesse
trügima. Poeg saab septembris seitsmeaastaseks ja lugeda
oskab ta mul igati korralikult.

Õhtused muinasjutud on meie
kodus au sees.
Koolikoti soetasime just lapse huvidele mõeldes. Hinnaks
kujunes kaheksakümmend
eurot, kuid olen kindel, et tegime ka parima valiku. Jälgisin
seljatugesid ning seda, et lapsele endale kott väga meeldiks.
Oma koolialgusest mäletan
ärevust ja pisikest hirmu uute
laste ja inimeste ees. Vanemate väljaminekute kohta erilisi
mälupilte silme ette ei teki.

Anryo (38)
klienditeenindusjuht

Minu kooliminek oli ikka natukene hirmus. Koolikoridor
oli jube pime ning pidime va-

nematel õpilastel käest kinni
hoidma! Hirmus oli võõral
inimesel seal käest kinni võtta. Oma esimesest aabitsast ei
mäleta ma siiski suurt midagi.
Üks lastest läheb mul sel
aastal juba teise klassi. Temal
tundus see kooliminek valutum olevat kui minu nooruses.
Natukene olen teda koolitöödes aidanud, aga õnneks on
esimese klassi materjal siiski
lastele jõukohane.
Väljaminekud kooliga seoses
on siiani mõistlikud olnud, eks
puberteedi saabudes lähevad
need ikka korralikult lakke!
Koolikiusamisega varalise
erinevuse põhjal ei ole mina
õnneks kokku puutunud. Soovitangi siinkohal koolivormi
sisseviimist – see võtab oluliselt rahalise võimekuse pingeid maha laste vahel.

Karl (17)

Meie tegime koolikoti ostmisel kavala lükke – tellisin
pojale Saksa portaalist 20
euro eest vägeva ja teistest
erineva seljakoti! Kardan, et
muidu oleks laps oma koolikoti teiste omadega segi ajanud ja sellest oleks tüütut tüli
tekkinud.
Mina olen suutnud kontakti
hoida nii oma koolikaaslaste
kui ka isegi lasteaia sõimerühma sõpradega! Suhtleme siiani
ja käime läbi. Poeg ootab kooliminekult kõige rohkem oma
parima sõbraga pinginaabriks
saamist.
Koolikiusamise koha pealt
on meie koolis vastu võetud
otsus, et koolipäeva alguses
lülitatakse oma telefonid hääletuks või välja. Siis kaob ära
telefonidega eputamine ja vahetunnis mängimine.

Renaldo
(15)

õpilane

õpilane

Hea tunne on koolimineku eel.
Mind ootab 11. klass ja mulle
meeldib, et saan jälle õppetööga tegelema hakata. Kooliaeg
ei takista mul lõõgastumast.
Käin nädalavahetustel Võrus
ja saan end kenasti välja puhatud arginädalast.
Kool asub mul Otepääl ja
mingit kadedust ma Tartus
elavate noorte vastu küll ei
tunne. Koolikuludeks on sel
aastal kõigest mõned pastakad. Mingeid eraldi riideid ja
dresse ostma ei hakka. Koolivormi elemendina on meie
koolis olemas müts, mida kantakse 1. septembri aktusel.

Muidugi ootan ma kooliminekut! Ootan oma koolisõpradega kokku saamist. Sellega ongi naljakas lugu: ega
koolikaaslasi ju väga valida ei
saa, aga minul on nende seas
siiski palju häid semusid. Kulutusi sel sügisel ette näha ei
ole, mõned pliiatsid vast ostan
omale.
Lähen nüüd 8. klassi Herbert Masingu koolis ja olen
oma seal veedetud ajaga väga
rahul. Suvel sain puhata ja ka
juhutöid teha. Armastan väga
kalapüüki ning osalesin heade
tulemustega mitmetel võistlustel. Tõin koju nii esikohti
kui ka muid auhindu.

Eva (34), Joonas (7) ja
Tuule (5)
koordinaator, värske koolimineja ja koolieelik

Meie koolimineku kulud on
hajutatud. Palju asju on varasemast olemas ja suurt rahalist
kulu ei ole ette näha. Juba kevadel anti koolist nimekirjad
vajalike asjade soetamiseks.
Uuel nädalal toimub koosolek, kus antakse vanematele
viimased näpunäited kooliks
valmistumisel.
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Palametsa
pajatused

Raivo E. Tamm aitab kolmel naisel
kohaliku kirjandusajaloo suurkujusid
tänasesse päeva tuua. 
ANDRES KEIL

345.

Head tüdrukud taaselustavad legende
Kirjanduslikke taustateadmisi eeldav Vanemuise lavastus „Head
tüdrukud lähevad taevasse (teised vaatavad
ise, kuidas saavad)“ pole
mõeldud neile kodanikele, kes Sadamateatritki
üles leida ei suuda.

Küll tuli ette ütlemist
ühe toa elanikega, kel
oli kummaline komme
alustada täpselt keskööl
toa esivõistlusi hüpitsaga karglemises.

Urmas Vadi näidendis saavad uue hingamise ja sõnumi
Raja Teele, „Libahundi“ Tiina,
polkovniku lesk ja veel mitu
tuntud eesti kirjanduse arhetüüpset kangelannat. Saab
kuulda ja näha, mis nendega
vahepeal juhtunud on ja mida
nad tänasest elust arvavad.

Traagika riiulist välja
Lavastaja ja Vanemuise draamajuhi Tiit Palu sõnul on tegemist tema ammuse sooviga
tõlgendada Eesti kirjanduse
tähtsamaid tegelasi ja tuua
nad otsapidi tänapäeva. „Sügisel hakkasin otsima autorit ja
pöördusin Urmase poole, keda
ma hästi tunnen ja kelle tekstid mulle meeldivad. Näis nii,
et saame asjadest ühtemoodi
aru,“ meenutas ta. „Meie eesmärgid olid positiivsed, me

oleme selle asja ette võtnud
heade kavatsustega.“
Palu kinnitas, et meile oluliste tegelaste kaudu on võimalik rääkida ka tänapäeval
olulistest asjadest. „Pealegi,
kui me teeme eesti teatrit
eesti keeles, siis võtta uuesti
raamaturiiulist ja oma mõtetest välja need traagilised
naistegelased ja nende kaudu
maailma vaadata on huvitav,“
lisas ta.
Äärmiselt metatekstuaalse
teose puhul on vaatajaile kahtlemata oluline Gailiti, Kitzbergi ja teiste kasutatavate klassikute algloominguga kursis
olla. „Nad ju on kursis, ega nad
sellest ei pääse,“ jäi Palu samas
optimistlikuks. „Loodan, et
selles lavastuses kirjandustegelane, kontekst ja ka näitlejanna, kes tegelast kontekstis
esitab, sulavad kokku ja seda
ka vaataja teadvuses. Sest see
koht, kus näidend toimub, on
tegelikult meie pea, kus saavad
kokku arhetüüp ja etendus,
kus viibitakse.“
Trupis on neli näitlejat,
kellest kolm õrnemast soost.
„Meil on au võõrustada külalisnäitlejannat Piret Rauka,

kes on juba kümme aastat Kuressaares ka mänginud, aga
eeskätt teatrit juhtinud. Ta on
väga hea näitlejanna ja kõik,
kes on Eesti teatrit viimased
paarkümmend aastat jälginud,
peaksid teadma, kellega tegu
on,“ kiitis Palu.

Stalinismi trotsides
Teisi naisosi mängivad Vanemuise enda Piret Laurimaa
ja noor Kärt Tammjärv. „Peale nende lööb kaasa Raivo E.
Tamm, kes küll naiseks seekord ei kehastu, vaid jääb siiski
meheks, tema roll, nagu arvata
võib, on pisut teistsugusem,“
vihjas Palu. „Trupp on väga
hea, on olnud tore ja lõbus töötegemine.“
Palu hinnangu kohaselt
ei passiks tükki vaadata neil
inimestel, kes ise mõtelda ei
oska ja kes on jäänud pidama
endelsõgellikku või jossifstalinlikku sotsialistlikku realismi. „Nendel võib-olla ei tasuks seda teatriteed ette võtta,
aga arvan, et nad võib-olla ei
leiagi Sadamateatrit üles, vaid
eksivad juba ammu enne ära,“
ütles ta.
KAUR PAVES

TANTSUKURSUS
ALGAJATELE,
EDASIJÕUDNUTELE
Algus 14.september

Tartu, Kaunase pst 68 saalis
www.sinilind.ee // 555675011

Suusareis “765”

SLOVAKKIA
SUUSAREIS!
mäed, veepargid, termaaveebasseinid. koopad, lossid = SLOVAKKIA

7 päeva
6 ööd
5 mäepäeva

260 €

inimese kohta

Jasna / Tatranská Lomnica / Štrbské Pleso / Ruzomberok

OTSI 7 SÕPRA
JA TULGE!
BUSS VIIB, TOOB JA SÕIDUTAB KOHAPEAL. MAJUTUS EESTI PESAS!

www.aurel.ee

Aurel
APARTMENTS

Liptovsky Mikuláš, Slovakia

www.aurel.ee/pakett765.pdf
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KEEVITUSTEENUS
• malm
• alumiinium
• roostevaba

erootikakauplus

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

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

Kui soovid kindlat töökohta pidevalt laienevas
ettevõttes, siis tule tööle Maximasse!
Tartu Maxima XX kauplused
ootavad oma kollektiivi
KASSAPIDAJA-MÜÜJAID
LETITEENINDAJAID

AUTORENT

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 3147.

Riia 130, Tartu

tel.

588 222 88

www.zupst.ee
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Tülikas ümbersõit aitab aega võita
SIIM REMMELGAS
Maanteeameti lõuna
regiooni ehitusosakonna projektijuht

Projekti eesmärk on põhimaantee nr
3 Jõhvi-Tartu-Valga km 156,2-159,4
asuva Vapramäe-Elva lõigu ning
Kulbilohu viadukti ja rampide sõidumugavuse ning liiklusohutuse taseme tõstmine. Olemasolev teelõik oli
asfaltbetoon kattega ja ehitati suuremas osas 1991. aastal, lõik km 159,12159,4 ehitati 2000. aastal. Aasta keskmine ööpäevane liiklussagedus 2013.
aastal oli lõigu algusest kuni Kulbilohu viaduktini 5189 ja sealt edasi 2590
sõidukit ööpäevas.
Objektil teostab ehitustöid GRK
Infra AS, kes taotles maanteeametilt
teelõigu sulgemist. Maanteeamet
kaalus argumente ning rahuldas
töövõtja taotluse ehituse ajaks liikluse ümbersuunamiseks ja põhitee
sulgemiseks. Kui liikluse ümbersuunamine annab ajalise võidu, siis suletakse põhitee ja juhitakse liiklejad
ehitusobjektist mööda. Kui aga on
võimalik liiklus ümber suunata, siis
lüheneb ka ehitustöödeks kuluv aeg ja

liikluse saab põhiteele suunata rutem.
Töövõtja jaoks oli kriitilise ajalise
faktoriga just tunneli ehitus, mis oli
ka üks suur põhjus, millest tulenevalt
ümbersõit üldse tehti. Tunneli ehitamine ühe korraga võtab jämedalt
poole vähem aega kui pool-poole kaupa ehitamine. Eesmärk on tee sellel
aastal valmis saada ja oktoobris liiklusele avada.
Ümberkaudsetel elanikel ja teistel
liiklejatel tuleb ehitustööde ajal arvestada liikluskorralduse muudatustega.

Ehituse ajaks on liiklus suunatud ümber Vapramäe-Elva-Kalme maantee
kaudu, mis tähendab liiklejate jaoks
ümbersõitu ja tee pikeneb 1,5 km võrra.

Ohutum bussi oodata
Ümbersõit on liikleja jaoks mugavam ja kiirem, sest mööda põhiteed
sõites tuleks läbida ebatasane tee ja
oodata valgusfooride taga. Põhitee
liiklust takistab ka Vissi küla juurde
rajatava jalgteetunneli ehitus. Ümbersõit annab liikleja ajaoks ajalise

võidu ligikaudu 20 minutit.
Liikluse ümbersuunamisega on
kasud kahepoolsed, ehitaja saab teostada töid kiiremas tempos ja liiklejad saavad kiiremini ja ohutumalt
teekonna läbitud. Esialgsete plaanide järgi on põhitee plaanis liiklusele
uuesti avada hiljemalt 22.10.2015.
Maanteeamet vabandab võimalike
ebamugavuste pärast ja loodab liiklejate mõistvale suhtumisele.
Projekti raames paraneb antud lõigul liiklusohutus ja liiklemine muu-

tub mugavamaks. Jalakäijad (eriti
Vissi küla elanikud) ei pea autode
vahelt teed ületama, vaid saavad kasutada jalakäijate tunnelit. Vissi küla
ristmikule rajatakse kiirendus- ja
aeglustusrajad ning vasakpöörde
rida, mille tulemusena suurendame
ohutuse taset. Jalakäijate ja jalgratturite ohutuks liiklemiseks rajatakse üle
100 m kergliiklusteed. Uuendatakse
Kulbilohu viadukti rampide teekatet
ja renoveeritakse Kulbilohu viadukt.
Ohutuks bussiootamiseks uuendatakse kaks olemasolevat bussipeatust.
Liikluskorralduse paremaks jälgimiseks uuendatakse liikluskorraldusvahendid (tähispostid, liiklusmärgid). Tee ja Kulbilohu viadukti äärde
rajatakse üle 900 m põrkepiirdeid, et
parandada ohutust. Teekatte säilimise eesmärgil puhastatakse kraavid ja
vahetatakse välja osa olemasolevatest
truupidest.
Projekti eesmärk on olnud algusest
peale tee rekonstrueerimine, mille
käigus säilib olemasolev situatsioon.
Üks juurde tulev asi on jalakäijate
tunnel koos tunnelisse juurdepääsudega ning lisaks pikendatakse Elva-Puhja maantee äärset jalgteed
kuni Metsalaane-Kulli teeni.
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Tartlased on võimlejad
Mil viisil tavatseb end
liigutada keskmine Tartu
Ekspressi lugeja? Ilmneb,
et üsnagi teistmoodi kui
keskmine kodanik mujalt
Eestist.
Reastasime spordiregistri
põhjal levipiirkonna – Tartu,
Elva ja Ülenurme valla – elanike spordieelistused. Tõsi,
absoluutset tõde see ilmselt ei
kajasta, kuna kõik ühte omavalitsusse registreeritud klubi
liikmed ei pruugi tingimata
sealsamas elada ja tegutseda.
„Linna pearahasüsteem või
klubi liikmete arv – kõik need
andmed on ju tegelikult puudulikud ja täpset arvu ei tea
keegi,“ märkis tabavalt Tartu
Tenniseklubi juht Egert Ivask.

Tüdrukud hoole all
Ent üldised trendid joonistuvad meie tabelist siiski välja,
eriti kui panna andmed võrdlusesse üleriigiliste näitajatega.
Kui üle Eesti võimutseb teadagi
juba aastaid kuningas jalgpall,
siis siinkandis tuleb vutimeestel võimlejatele selgelt alla vanduda: harrastajate arv erineb
esipaaril pea tuhande võrra.
Piirkonna esivutiklubi tegevjuht Kalle Paas jäi tulemusi
kommenteerides diplomaatiliseks, kinnitades, et võimlemise
teenitud esikoha üle on tal hea
meel. „Võimlemine on ilus ja
mitmekülgselt kasulik spordiala,“ lausus ta. Laiemalt põhjendas Paas allajäämist aga sellega,
et Tartu emad-isad panevad
tütarlapsi trenni miskipärast
suurema hoolega kui poisse.
„Tegelikult peaksid vanemad
tänapäeval ka poisslapsi julgelt
üldist liikuvust arendavatesse
trennidesse viima, sest möödas
on ajad, kui poisid ainult majade vahel mängides piisavalt palju liikusid!“ soovitas ta.
Jalgpalliharrastajaid oleks
Paasi hinnangul Tartus ja Tartu kandis rohkem ka siis, kui
oleks enam korralikke väljakuid. „Linnavõim pole ala ja
harrastajate arenguga kaasa
tulnud. Kahjuks võetakse midagi taristu osas ette pigem
viimasel hetkel ja hädas,“ ütles
ta. „Annelinna kunstmuruväljaku remont on väga vajalik ja
tänuväärne, ent sellega ei tule
ühtegi ruutmeetrit väljakupinda juurde, lihtsalt taastatakse
mõne aasta tagune seis.“
Samas võib põhjusi otsida pea sajanditagusest ajast.
„Juba esimese vabariigi ajal
oli Tartus väljakute puudus.
1930ndatel kulges ka Tamme
spordipargi rajamine vaevaliselt, ehkki Tartu vutipublik
võis neil aastatel küündida
paari tuhande pealtvaatajani!“
meenutas Paas. „Miks see asi
juba ajalooliselt nii on, ei oska
ma öelda. Samas olen kindel,
et klubid ja harrastajate seltsid
peavad ise häälekamad ja ettevõtlikumad olema.“
Pronksikoha hõivab nagu

vabariigiski ujumine. „Regionaalsete eripärasuste suhtes
olen arvamusel, et suurt diferentsi ei ole, kui võrrelda
omavahel suuremaid linnasid,
nagu Tartu, Tallinn, Pärnu,“
rääkis Tartu Ujumisklubi juhataja Janno Jürgenson. „Väiksemate linnade ja maakondade puhul saab rääkida lihtsast
asjaolust, et puuduvad ujulad
ja selle tõttu ka tingimused ala
harrastamiseks, kindlasti ka
kvalifitseeritud tööjõud.“
Tartu linna puhul tõi Jürgenson suure plussina välja
üsna heade ja laiapõhjaliste
treeningtingimuste olemasolu Aura keskuse näol, mida
täiendavad spodiklubid Arctic
ja Arena. „Samas tuleb vastuoluliselt välja tuua, et ujumistingimused vajaksid hädasti
täiendust – kas siis Aura laiendamise või uue ujula juurde
ehitamise kujul. Hetkeseis
on selline, et kõik soovijad ei
mahu ära ning ujumisõpetus,
-treeningud ja -sport ei saa
edasi areneda.“
Pühendunud ja kõrge kvalifikatsiooniga treenerkonna
kõrval soovis Jürgenson vahelduseks kiita linnavalitsust, et
nad on toetanud lastele ujumisõpetuse andmist koolikohustusliku ujumise näol, mis
omakorda on võimaldanud
ujumisoskuse ja harrastatavuse kasvu.
Kõige võimsama hüppe on
teinud aga sulgpall, mis paikneb üleriigilises tabelis 20., Tartu lähikonnas aga suisa viiendal kohal. Riigi esiklubi, Tartus
kuues kohas treeninguid läbi
viiva Triitoni juht Mart Siliksaar nägi selle taga järjepidevat ja korralikku tööd lastega.
„Konkurents on muidugi meeletu,“ tunnistas ta. „Korvpall,
jalgpall, kergejõustik võtavad
põhiosa. Kui me tugevuselt
kümnenda lapse endale saame,
oleme õnnega koos.“

Vanemaid austades
Siliksaare väitel lähtub klubi
juba kümme aastat suunast, et
just suvi on see aeg, kus lapse
areng on võimalik saavutada
sama kiiresti kui ülejäänud
üheksa kuuga kokku, mistõttu meelitatakse siis tulevasi
sulgpallureid nädalaste tasuta
treeningutega. „Kutsume lapsi siia, et nad niisama ei vedeleks,“ selgitas ta. „Kooli ei ole,
lapsed on rahulikud – ema-isa
ei küsi, kas said märkuse või
halva hinde.“
Lisaks on uuele põlvkonnale mõistagi eeskujuks klubi
esimängijad Raul Must ja Kati
Tolmoff, kes suure tõenäosusega ka Rio olümpiale sõidavad.
Ala on Tartus sedavõrd menukas, et treenerile teadmata
motiividel on juba kohale saabunud ka kolm noort Süüria
pagulast. „Ühtegi keelt nad
muidugi ei oska ja kerge nendega pole, aga tahavad ja püüavad,“ kiitis ta.

Tartus erakordset populaarsust nautiv sulgpall on enda
ridadesse meelitanud ka kolm Süüria pagulaspoissi.

KAUR PAVES

Spordialade harrastajate arv septembris 2015
Tartus, Elvas Üle riigi
ja Ülenurmel
1

Võimlemine

3151

17110 (2)

2

Jalgpall

2207

18247 (1)

3

Ujumine

1556

11766 (3)

4

Kergejõustik

1211

7274 (6)

5

Sulgpall

805

1938 (20)

6

Korvpall

754

8050 (5)

7

Judo

704

3502 (9)

8

Tantsusport

603

3489 (10)

9

Tennis

495

4432 (8)

10

Võrkpall

490

5401 (7)

11

Suusasport

427

3255 (11)

12

Jalgrattasport

382

2397 (14)

13

Orienteerumine

322

2602 (13)

14

Ratsutamine

313

1590 (22)

15

Uisutamine

298

1341 (26)

16

Jäähoki

227

1190 (29)

17

Mälumäng

222

406 (46)

18

Poks

206

1069 (30)

19

Karate

197

2080 (18)

20

Saalihoki

166

1285 (27)

21

Lauatennis

163

1719 (21)

22

Sõudmine

156

591 (37)

22

Triatlon

156

603 (36)

24

Kulturism ja fitness

148

9069 (4)

25

Maadlus

124

2271 (15)

Allikas: spordiregister

Seitsmenda koha (riigis
kümnes) saavutanud judo populaarsuse taga nägi spordiklubi Do juht Andres Põhjala
ala filosoofiat kui kasvatussüsteemi osa. „Lisaks õpivad judokad ka jaapani keelt ja kultuuri
ning käitumist ja vastase ning
vanemate inimeste austamist,“

sõnas ta. „On palju väliskontakte, kuhu käiakse võistlemas. Ka meie tippude eeskuju
on nakkav.“
Tango Tantsukooli direktor
Veiko Ratas tunnistas, et vahe
Tartu piirkonna kaheksanda
ja üleriigilise kümnenda koha
vahel pole küll suur, ent valmis-
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d ja sulgpallurid

TARTU MARATONI
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tab rõõmu ometi. „Kuna Tartus
tegutseb kolm tugevat ja suure
liikmeskonnaga tantsuklubi
– Tango, Stiil, Prestige, lisaks
veel mõned väiksemad klubid
– Sinilind, Ave, Eva Tantsukool
– siis ilmselt on sõnum tantsu
kasulikkusest ja vajalikkusest
viidud inimesteni,“ arvas
ta. „Kindlasti on oluline
osa ka selles, et tantsu
spordiga saavad tegeleda
ka täiskasvanud ning
seda pakuvad kõik Tartus tegutsevad klubid,
seltskonnatantsu algkursusest kuni regulaarsete
treeninguteni ja võistlemiseni.“

tussuusatajate koolitamisega.
„Kõik Eesti suusaspordis toimunud tähtsad arengud on
läbi viidud Tartus või tartlaste
poolt: Tartu Maraton, Tartu
Suusaklubi, mis oli esimene
suusaklubi Eestis ja samade
inimeste poolt põhimõtteliselt

Madin aegade
pärast
Ehkki üheksandat positsiooni hoidev tennis
jääb suhteliselt harrastajate arvult riigi keskmisele alla, ei julgenud Tartu tenniseklubi juht Ivask küll
öelda, et harrastajatest puudust oleks. „Hetkel käib kõva
madin aegade pärast,“ kinnitas
ta. „Harrastajate arv on otseselt seotud tenniseväljakute
arvuga – kui varem oli Tartus
viis siseväljakut, siis nüüd on
neid juba kaheksa. Rohkem
harrastajaid nende väljakute
peale lihtsalt ei mahu.“
Kuigi oleme harjunud end
suureks suusarahvaks pidama, jääb suusasport nii riigis
kui Tartus esikümnest välja.
Samas tõi Suusahullude treener Jaak Teppan välja, et juba
kümme aastat tagasi alustas
klubi esimesena Eestis harras-

loodi ju ka suusaliit.“
Ajaloole viitas ka orienteerimisklubi Ilves juhatuse liige
Sven Oras. „Ilmselt võiks alustada sellest, et Eesti ja samuti
tolleaegse Nõukogude Liidu
esimene orienteerumisklubi,
Ilves, asutatigi Tartus 1978.
aastal, koondades enda alla
sportlasi, harrastajaid ja asjaarmastajaid,“ meenutas ta. „Sellest ajast peale on Tartus korraldatud regulaarselt erinevaid
võistlusi, päevakuid ja orienteerumistreeninguid. Harrastajate seas on meelepärasemaks
orienteerumispäevakud, mis
toimuvad neljapäeviti.“
Tartu Ratsakooli juhatuse

liige Lembit Kalev tõdes samas, et kui tema klubi kõrvale
jätta, ei saa just öelda, et ratsutamine Tartu ja ümbruskonna
õpilaste seas populaarne ala
oleks. „Seega ei saa rääkida
regionaalsetest eripäradest,
vaid konkreetse klubi tegevusest, mille edukus
oleneb juhtimisstrateegiast, koostööst, spetsialiseerumisest, teenuse
kvaliteedist, nõudluse-pa k kumise
suhtest,“ lausus ta.
„Õpilaste olemasolu
sõltub aga eelkõige
inimestest, kes oma
tööd südamega ja
hoolivalt teevad.“
Ning viimaks ei
saa vaimupealinna
puhul mainimata
jätta ka sootuks teist
laadi sporti: üle riigi
vähemalt ametlikult
marginaalse populaarsusega
mälumäng hoiab siin kõrget
17. kohta. Määravaks eripäraks
võiks mõttespordi seltsi juhatuse liikme Silja Paavle sõnul
olla Tartu ülikooli olemasolu.
„Siinkandis on palju noori, kes
tahavad vaba aega veetes ka uusi
tarkusi omandada, muidugi on
siin palju kõrgharidusega inimesi, kes hindavad intelligentset meelelahutust,“ mainis ta.
„Ka on Tartus väga pikk traditsioon – sel sügisel algab juba 43.
mälumänguhooaeg.“

Romantikapakett kahele

Killuke õnne

Kirglikud romantilised
hetked, las tulevad tulevikus
otsingu retkel
Pakett sisaldab:
• Majutust kahele 1 ööks
• Puuviljavaagnat, vahuveini ja trühvleid
• Hommikusööki buffet-lauas
• Spaa- ja saunakeskuse kasutus
• Lõõgastav massaaž mõlemale
• R-L tasuta pääse ööklubisse
• Restorani à la carte menüü -10% *
• Hoolitsused -10% *
* v.a eripakkumised

KAUR PAVES

Vaata videot
tartuekspress.ee

Männiku 43A, Võru • Tel + 372 50 45 745
info@kubija.ee • www.kubija.ee

Hind
alates

100

€

Pakettide täielik valik ja
eripakkumised www.kubija.ee
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Verinoor päästja Allan Käo on oma varustuse
üle uhke. 
AET REBANE

Märgade unenägude staarid
TÖÖTAVAD HEA SÕNA EEST
Inimeste turvalisus on
üks neist tingimustest,
mida ei märgata enne,
kui midagi nässu läheb.
See, et õnnetuse korral saab
kellegi appi kutsuda, on nii iseenesestmõistetav, et tihtipeale
ei pruugitagi mõelda sellele, et
turvalisust loovad inimesed.
Inimesed, kelle jaoks teiste
päästmine on igapäevane rutiin. Tartu Ekspress käis päästeametis uurimas, milline on
päästjate argipäev.

Elu moto randmel
Päästetöötaja Allan Käo
teeb esimese asjana selgeks, et
mõiste „tuletõrjuja“ on aegunud. Korrektne termin ongi
„päästetöötaja“, kuna nad ei
kustuta vaid tuld, vaid toovad
ära inimesi ka kõrgustest ja
sügavustest, lõikavad avariide korral autodest välja, lahendavad keemiaõnnetusi ja
muudki. Kõnnin koos Käoga
päästekeskuses ringi, ta näitab mulle uhkusega masinaid,
mida nad erinevates olukordades kasutavad. Silman ta
randmel tätoveeringut, mis
ütleb: „That others may live“
ehk „Et teised võiks elada“.
Kuigi see juba annabki mulle
vastuse, küsin siiski, miks ta
seda tööd teeb.
„Mis mõttes miks? Sest selle pärast ma ju siia ilma sündinud olengi. Et teisi aidata,“
seletab Käo enda väärtuste
ABC-d. Sel hetkel hakkab aga
huilgama häire ning mõne
hetke pärast on meeskond autoga lahkunud, nende äsjast
sealviibimist kinnitamas vaid
põrandale siia-sinna lennanud
tuhvlid. Muide, hetkest, mil
alarm kostub, on päästjatel autoga majast lahkumiseks üks
minut. Läheb 30 sekundit.
Kui mehed väljakutselt (keegi purjus härra oli lõkke äärde
magama jäänud) naasevad,

küsingi neilt inimeste suhtumise ja palga kohta. „„Oo, väga
üllas, teil võiks rohkem pappi
olla“ jutt tuleb tavaliselt, kui
ma oma ameti ütlen. Sõnades
elavad kaasa, aga...“ räägib Käo
enda kogemusest.
Meeskonnavanem Raivo
Laanemaa (34) jätkab: „Inimesed eeldavad, et meie palk
võiks hoopis teine olla. Aga
riik väärtustab teisi asju. Selle
palga eest saab ainult maksud
ära maksta, elamiseks raha ei
jää. Enamikul on teine töökoht
veel.“
Palk on küll väike ja vastutus
üüratu, ent napp tasu pole see,
mida ükski päästjatest tooks
välja kõige ebameeldivama
küljena enda elukutse juures.
Kõigilt, kellelt töö vastikuima
joone kohta uurin, tuleb väga
kiiresti sarnane vastus: see, kui
midagi lastega juhtub.
Ain Sikk, kellel päästmise
staaži 10 aastat, lisab: „Noore
inimese matus on ikka kuidagi
ebaloomulik ja vastik. Vanema
inimese puhul on see rohkem
nagu asjade loomulik käik.“
Laanemaa räägib, et tuleb
õppida tööstressiga elama ning
kõiki koledusi ei või endaga
kaasas kanda. „Nii ei saa seda
tööd teha,“ ütleb ta.
Päästjate üks tööpäev ei sarnane iial eelmisele. Käo räägib,
et adrenaliin hirmule ruumi ei
jäta. Painavad mõtted sellest,
mis kõik oleks võinud juhtuda,
tulevad alles tagantjärele.

Internetis põnevam
Kuid isegi siis, kui päästjad
annavad endast maksimumi,
tuleb neil mõnikord põrkuda
ootamatustega, mis tegutsemisvõimalusi ahendavad.
Ning mõnigi kord teeb see ka
tagajärjed kibedamaks. Näiteks on ette tulnud olukordi,
mil inimesed ei taha lubada
vett võtma, raiudes, et see on
ju eramaa.

3234

Palgad päästeametis
(miinimum/maksimum, €)

1307,25
917,53

1650

960,75

675,4

Meeskonnavanem

Pommigrupp

Meeskonnavanem Rommi
Neemsalu kirjeldab, kuidas
alatasa tuleb jokutada õige
inimese kätte saamise taga,
kui on vaja teada saada, kelle
oma on mõni korter või keldriboks. „Inimesed võiks teada
oma ühistu esimehe nime ja
numbrit ja esimees seista selle
eest, et keegigi ühistu numbrile vastaks. Tore oleks, kui
naabrite nimesid ja numbreid
samuti teataks, siis saaks tihtipeale palju kiiremini tegutseda,“ soovitab Neemsalu.
Sikk toob helgema küljena
välja, et õnnetusi juhtub vähem kui mõnikümmend aastat tagasi. Ta lisab, et praegusel
ajal on rohkem ennetavat tehnikat, aga inimestel ka mobiiltelefonid ning tänu nendele
saab kiiremini jaole.

Juhtkond

Ebameeldivam erinevus
võrreldes varasemaga on Siku
sõnul aga see, et vabatahtlikke pritsumehi leidub kõvasti
vähem. Vanasti oli see amet
rohkem au sees. „Tänapäeval
on noortele internet ju palju
huvitavam,“ toob ta välja kurja
juure.
Ometi peab elukutses ju ka
positiivseid külgi olema. Uurin, kas vastab tõele, et naistel
hakkab veri vemmeldama, kui
kuulevad, mis ametit need mehed peavad.
„Noo, ikka,“ muigab Laanemaa.
„See on ikkagi selline mehelik elukutse,“ ütleb Sikk.
„Nojah, võib-olla olen mina
siis valede naistega suhelnud,“
ei varja Käo nördimust.
AET REBANE
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Uuno Kivilinnast
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Puidutööstuse instrumentide hooldus ja müük
61615 Meeri küla, Tartumaa, Estonia

Kalmistult abieluranda
18. juunil ilmus Tartu
Ekspressis üks minu
paljudest lugudest,
kus kirjutasin oma elu
esimesest ja võib-olla
ainukesest tõelisest
armastusest.
19. augustil oli mul sünnipäev. Ajalehe peatoimetaja Kaur Paves helistas mulle
hommikul ja ütles, et toimetusel on mulle selleks puhuks üllatus. Ei kujutanud üldse ette,
mis see võiks olla.

Jultunud abikaasa
Kutsus siis mind Rebase
Rimi juurde ja sealt edasi Nõva
tänava kortermaja ette. Korteris 3 pidi elama Valja, keda ma
pole näinud 44 aastat. Kui siis
Valja abikaasa ukse lahti tegi
ja ma selgitasin, kes ma olen,

ütles ta, et Valja on juba kolm
aastat mulla all. Suri rinnavähki.
Järgmisel päeval käisime
veel sõbralikult Rahumäe kalmistul ja nüüd ma tean vähemalt, kus Valja on. See mees
teda küll väga ei armastanud,
tuli kohale, kaks kätt taskus.
Mina viisin sületäie punaseid
krüsanteeme ja panin küünla põlema. Ei saa aru, miks ta
mind sellise m***i vastu vahetas.
Hiljuti veel lasin uuendada
ühe Valja vana foto, mis on
mul toas kapi peal, et ma teda
iga päev näeks. Nüüd aga pidin
heleda pildiraami musta vastu
vahetama. Oma naine küll pahandas, miks ma tema või poja
fotot kunagi välja pole pannud. Mina vastasin, et ta pole
ju mulle seda andnud.

See oli mu elu kõige hullem
sünnipäevaüllatus. Kaur oleks
ikka pidanud asja põhjalikumalt uurima. Nutsin täitsa kõvasti ja jõin end kohe täis. Veel
üleeile küsisin Kaurilt, mis
värvi tema silmad on. Vastasin
ise, et kui ta praegu minu lähedal oleks, oleksid need kohe sinised. Olen väga hea südamega mees, aga vaenlaseks ma ka
ennast kellelegi ei soovitaks.

Ninanips eksnaisele
Tahan, et Tartu Ekspress
selle õudusunenäo eest avalikult minult vabandust paluks.
Minuga pole mitte keegi nii
teinud ja kes mind natukegi
tunnevad, ei julge ka. Nutan ja
põen siiani. Sellist armastust
ei ole isegi seebikates. Puhka
rahus, kallis Valja. Ma ei unusta sind kunagi.
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tootmisjuht: +372 56487053
müük:
+372 55568909
myyk@madixteritus.ee
autojuhid: +372 56201075
+372 56460148

Kuid nüüd rõõmsamate teemade juurde. Olen neljandat
korda abieluranda sõudmas.
Põhjus on lihtne: muidu ei
luba eksnaine, kellega endiselt
majanduslikel põhjustel koos
elan, prouadel ööseks meile
jääda. Katsugu ta nüüd midagi
öelda – enam pole ju tegu suvalise litsiga.
Naine armastab mind väga
ja mullegi ta sobib. Tõsi, ta
joob isegi rohkem kui mina.
Onu soovitas küll, et ära joodikut võta, aga mina võtan selle,
kes mind tahab. Perekonnaseisuametist öeldi, et paberitega
võib aega minna kuni kolm
kuud. Vast saab proua selleks
ajaks kaineks.

info@madixteritus.ee
www.madixteritus.ee

AMETLIK ESINDAJA

Vaata videot
tartuekspress.ee

SOODNE RENDIBUSS
9 kohta
7 l/100
Alates 50 €/öp
Tel 505 4018

Tartu Rendibuss

146. HOOAEG

piletisadu
10.–13.09
KõiK Koduetenduste piletid

vanemuine.ee
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KINO

ANEKDOODID
Kooli direktor kutsub õpetajad erakorralisele koosolekule ja
teatab:
„Õnnitlen teid! Meie kool saavutas kõigi Eesti koolide populaarsuse pingereas esikoha!“
„Kas seepärast, et meie lapsed
esinevad edukalt aineolümpiaadidel?“ küsib üks õpetaja.
„Ei,“ vastab direktor. „Hoopis
seepärast, et meie õpilased panevad tualettruumidesse salaja
varjatud kaameraid!“
***
Esimesel koolipäeval teatab
isa Jukule:
„Selles koolis käid sa nüüd vähemalt üheksa aastat järjest!“
„Oi, paps, ma kardan, et selle
aja jooksul hakkan ma isegi sinust puudust tundma...“ vastab
Juku kurvalt.
***
Ema ja isa veavad 1. septembril kooli jõmpsikat, kes punnib
vastu ja karjub nii kuis jaksab:
„Kaksteist aastat! Mille eest?“

SUDOKU

***
Tuntud arstile satub õhtusöögi ajal lauanaabriks daam, kes
tüütab teda jutuga oma ihuhädadest. Lõpuks vaatab arst talle
otsa ja ütleb:
„Jah, seda te juba ütlesite. Võtke nüüd korraks ka riidest lahti, et
saaksin teid läbi vaadata.“
***
Noor naine pöördub arsti poole küsimusega, kas ta on
rase. Arst vaatab naise läbi ja
teatab, et naine ootab tõepoolest last. Seejärel lööb arst naise
kõhule pitseri. Naine näitab kodus kõhtu oma mehele. Tekst
pitseril on aga nii väike, et mees
peab selle lugemiseks tugevat
luupi kasutama. Mees loeb välja
järgmise teksti:
„Kui suudate seda teksti ilma
luubita lugeda, siis on aeg oma
naine sünnitusmajja viia.“
***
„Doktor, mis ma pean tegema? Mul on pidevalt külmaväri-

nad, eriti õhtul. Ma ei saa neist
kuidagi lahti.“
„Jah, teate, ega selle vastu õiget
rohtu olegi. Kui mina õhtusel ajal
midagi sellist tunnen, ronin ma
lihtsalt voodisse oma naise kõrvale.
See soojus on parem igasugustest
soojenduskottidest ja ravimistest.“
„Sain aru, doktor. Ehk oleksite
nii lahke ja küsiksite oma naiselt,
millal ma tulla võin...?“
***
„Millised linnud on inimestele
kõige kasulikumad?“ küsib õpetaja.
„Praetud!“ vastab Juku.
***
Koolikirjandist: „Vesi on sellepärast kasulik, et muidu ei pääse
saartele.“
***
Varas räägib kolleegidele:
„Ausus on kasulik asi. Varastasin kutsika ja tahtsin ta viiekümne euro eest ära müüa. Keegi ei
tahtnud aga osta ja nii viisin ma
kutsika omanikule tagasi. Sain
vaevatasuks sada eurot.“

CINAMON
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
11., 14.–17.09 kell 13, 15.30;
12.–13.09 kell 11, 13, 15.30
Muun, kuu valvur
11.–13.09 kell 11.45, 14.45, 20,
22.15; 14.–16.09 kell 11.45,
14.45, 17.15, 20, 22.15; 17.09
kell 11.45, 14.45, 17.15, 22.15
Suvepuhkus
11.–17.09 kell 22.30 Kopp Kopp

11.–17.09 kell 12, 13.30, 15,
18.15 Pahupidi
11.–17.09 kell 21 Vasakukäeline
11., 14.–17.09 kell 14; 12.–
13.09 kell 11.30, 14 Käsilased
11.–17.09 kell 17.05, 21.30
Külaskäik
11.–17.09 kell 16, 20.15 Hitman: Agent 47
11.–17.09 kell 17.45, 22 Riskikuller. Täiskäigul edasi
11.–17.09 kell 18.40 Koodnimi U.N.C.L.E
11.–17.09 kell 12.30, 16.30,
19.15 Ricki – rokkstaarist ema
11.09 kell 17.15 Noortekas:
Labürindijooksja: Põlenu
katsed
12.–13.09 kell 17.15 Eellinastused: Labürindijooksja:
Põlenu katsed

RISTSÕNA

Riskikuller. Täiskäigul edasi

11.–13., 17.09 kell 14.15,
19.45; 14.–16.09 kell 14.15,
19.45, 22.15 Ameerika Ultra

17.09 kell 19.30 Esilinastus:
Labürindijooksja: Põlenu
katsed
Tantsukool Tango
ootab uusi
võistlustantsuhuvilisi lapsi
alates 5. eluaastast
T ja N kl 18.30
Eesti Energia saalis (Ilmatsalu 5)
või T ja N kl 16.30
Annelinna Gümnaasiumis.
September tasuta!
Tel 522 6050, 515 4903.
www.tango.ee

KONTSERT
EDISON

12.09 kell 20 Margit Tali &
Andres Vago

24.09 kell 21.30 Andres Roots

17.09 kell 19 Sügismuusika:
Andres Vago jazzkitarril

JAANI KIRIK

18.09 kell 20 Margit Tali &
Andres Vago

18.09 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esinevad Hains Tooming (viiul) ja
Ebe Müntel (klaver)
PAULUSE KIRIK
12.09 kell 18 Rudolf Tobiase
oratoorium Joonase lähetamine
13.09 kell 17 Pascheni oreli
avakontsert

19.09 kell 20 Jana Kütt & Karl
Madis Pennar

NÄITUS
KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU
kuni 11.09 Iti Norralti maalinäitus Lillemaalid, 3D
lillemaalid

RISTIISA PUBI

LINNARAAMATUKOGU

12.09 kell 21.30 Mikk Tammepõld & Priit Jääger

kuni 12.09 nahakunstnik Rutt
Maantoa köitenäitus Raamatule pühendatud

TARTU JAZZKLUBI

kuni 12.09 raamatunäitus Eesti
kauneimad raamatud 2014

11.09 kell 21 Viljandi Guitar Trio
12.09 kell 21 Themuri Sulamanidze
VILDE
11.09 kell 20 Billboarding

kuni 12.09 Tartu lastekunstikooli õpilaste näitus Vägiloom
kuni 14.09 näitus Niplispits
Tartus 10

16. septembril kl 16
Tartu Linnamuuseumis

(Narva mnt 23)

mälestusteõhtu

“Lugusid Ülejõelt”

OÜ MADIX TERITUS
müüb ja hooldab
kvaliteetseid
puidulõikamise
lintsaagi
(ALFA, Munkfors,
Foreziennie)
ja metallilõikamise
lintsaage
(Lenox, Morse).
Võtke meiega ühendust
ja me teeme Teile
parima pakkumise.
Tel 55 568 909,
www.madixteritus.ee
e-mail: myyk@madixteritus.ee

Tartu Linnamuuseum koos Eesti Rahvaluule Arhiiviga kutsuvad
kõiki endiseid ja praeguseid Ülejõe elanikke 16. septembril
kell 16 jagama meiega oma mälestusi kodukohast.
Räägime Holmi kvartalist, Meltsiveski tiigist, Peetri turust,
Raadi sõjaväelinnakust, kino Komsomolist, Peetri kirikust ja
paljudest teistest selle piirkonna võtmekohtadest.

Tead mõnda lugu või legendi Ülejõe piirkonna kohta?
Sul on mõni värvikas lapsepõlvemälestus?
Mäletada eredalt mõnda ajaloosündmust, põnevat juhtumit või
värvikat inimest sellest piirkonnast?
Ära hoia oma mälestusi vaid endale ning tule jaga neid
vestlusringis nii muuseumi kui teiste Ülejõe elanikega!
Jutuotsa teeb lahti Marge Rennit Tartu Linnamuuseumist,
kes räägib Ülejõe piirkonna ajaloost.

Osalemine tasuta.
Vestlusring kestab orienteeruvalt poolteist tundi.
Rohkem infot: Keiu Telve, tel 5384 3779, keiu.telve@katarina.ee
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Tagasi koo
li
SINU DIGIPOOD

Äriklassi kvaliteet
parima hinnaga!
HP 255 G3

Kampaania kestab 02.09.2015 -30.09.2015. Kaupa on piiratud koguses. Kõik pildid on illustratiivsed. Näidatud kuumaksed on arvutatud tingimusel, et järelmaksu lepingu perioodiks on 60 kuud.

UUS

7.

KUUMAKSE ALATES

Vastupidav ja kompaktne! HP 255 G3 puhul on tegu äriklassi
sülearvutiga, mis tähendab paremat kvaliteeti, turvalisust ja
esmaklassilist jõudlust
Silmasõbralik ekraan! HP 255 G3 mudelil on mittepeegelduva
pinnaga 15,6-tolline kõrgresolutsiooniga ekraan, mis on kaetud
spetsiaalse kihiga vältimaks erinevate valgusallikate peegeldust
ekraanilt.

Nutikas elu igaühele!
SAMSUNG GALAXY
TREND 2 LITE

UUS

15,6”

AMD
E1-2100

Windows
8.1

4 GB

500 GB

2,18 kg

31

5:45

259.-

• DVD-kirjutaja • WiFi • Bluetooth 4.0 • USB3.0 • 2xUSB2.0 • HDMI • VGA • AMD
Radeon HD 8210 graafika • sõrmejäljekindel tugevast plastist korpus

Maailma parim selfie telefon!
LG MAGNA

UUS

Vee- ja tolmukindel 4G nutitelefon!
SONY Xperia M4 Aqua

Lihtne, võimas, kaunis!
ASUS ZenFone 2 ZE551ML

7.31
KUUMAKSE ALATES

5.77
KUUMAKSE ALATES

75.3,15 MP LUKUVABA
kaamera
4”

400 x 800

4 GB

512 MB RAM

259.-

199.-

3G
Dual-Core
1,2 GHz

Android
4.4.2

123 g

8h
350 h

LUKUVABA

4G

5”

8 GB

Quad-Core
1,2 GHz

Võimsusega kombineeritud dünaamiline ilu!
SAMSUNG Galaxy S6

1200 x 720

1 GB RAM

135 g
Android
5.0.1

10 h
350 h

137 g

Parima hinnaga sülearvuti!

TASUTA! 50 € väärtuses
KLICKi kinkekaarte!

16.

UUS

4G

07

vaata lisaks: KLICK.ee/zenfone2

13 MP

kaamera

5”

1280 x 720

13 MP

LUKUVABA

4G

KRIIMUKINDEL

Dual-SIM

5,5”

32 GB

Intel Atom
Z3580

Android
5.0

170 g

kaamera

8 GB

2 GB RAM

Octa-Core
1/1,5 Ghz

12 h
681 h

Android
5.0

Parim hinna ja võimsuse suhe!

14”

Intel
Celeron
N2840

Windows
8.1

15,6”

AMD
Quad-Core
A8-6410

2 GB

500 GB

2 kg

8 GB
2,5 kg

4:00

KUUMAKSE ALATES

359.-

LUKUVABA

8 MP

kaamera

9.89
KUUMAKSE ALATES

– 50 €

1920 x 1080

4 GB RAM

28 h
360 h

Võimas protsessor eriti hea hinnaga!

Windows
8.1

15,6”

Intel Core
i7-5500U
2,4-3 GHz

1000 GB

8 GB

1000 GB

5:00

2,5 kg

6:00

– 100 €

Windows
8.1

599.-

64 GB

4G
5,1”

1440 x 2560

699.16 MP

LUKUVABA

32 GB

Octa-Core
2,1 GHz

Android
5.1.1

kaamera
3 GB RAM

LENOVO G40-30

138 g

• wifi • USB 3.0 • Intel graafika • 2 x USB 2.0
• HDMI • VGA • Bluetooth • HD veebikaamera

6.

Superhinnaga!
TOSHIBA 8 GB
TransMemory

Parima hinnaga tahvelarvuti!
LENOVO IdeaTab 2 A7-10

54

229.-

– 37%

12.20
KUUMAKSE ALATES

KUUMAKSE ALATES

KRIIMUKINDEL

LENOVO G50-45
• wifi • USB 3.0 • 2 x USB 2.0 • HDMI • Bluetooth
• HD veebikaamera • VGA • AMD Radeon R5 graafika

449.499.-

Soodsaim 32“ teler!
100 Hz

HD

A

USB-

energiaklass

VIDEO

– 50 €

32"
80 cm

32HYC01

5.8.-

7”

1024 x 600

8 GB

1 GB RAM

Quad-Core
1,3 GHz

Android
4.4

269 g

7:00

• maht 8 GB • lugemiskiirus kuni 17 MB/s • kirjutamiskiirus 6 MB/s • USB 2.0 liides

• DVD-kirjutaja • wifi • Bluetooth 4.0
• USB 3.0 • 2 x USB 2.0 • HDMI • Intel HD 5500 graafika

599.699.-

Parima hinnaga 40” nutiteler!
Full HD

A

USB-

79.-

LENOVO G50-80

Smart TV
energiaklass

salvestus

16.07
KUUMAKSE ALATES

HÜBRIID

200 Hz
USB-

salvestus

USBVIDEO

40"
102 cm

– 16 €
40VLE6520BH

Saadaval ka 48” teler
hinnaga 479.-

TV

6.28
KUUMAKSE ALATES

219.269.-

9.22
KUUMAKSE ALATES

333.349.-

Tähelepanu! Tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Järelmaksu pakkuja on Kaupmehe Järelmaks OÜ. Enne tehingu sõlmimist tutvu täpsemate järelmaksu tingimustega ning vajaduse korral konsulteeri asjatundjaga.
Krediidikulukuse määr on 26,99% aastas järgmistel näidistingimustel: kauba hind kohe tasudes 599 €; lepingutasu 24,9 €; tarbijakrediidilepingu kestus 24 kuud; fikseeritud intress arvutatuna laenu algsummalt 10,9%.
Tarbija makstav tagasimaksete summa on 759,91 €, mis sisaldab: kauba makseid 599 €; intressikulu 136,01 € ja lepingutasu 24,90 €.
TALLINN: Viru keskus (6 668 160), Kristiine keskus (6 668 116), Rocca Al Mare keskus (6 668 155), Ülemiste keskus (6 668 159), Järve keskus (6 668 154), Lasnamäe Centrum (6 668 128), Mustika keskus (6 668 151); TARTU: Tasku keskus (666 8163), Lõunakeskus (6 668 153), kaubanduskeskus Eeden (6 668 164);
JÕHVI: kaubanduskeskus Tsentraal (6 668 168); KOHTLA-JÄRVE: Vironia keskus (6 668 156); KURESSAARE: Auriga keskus (6 668 117); NARVA: Fama keskus (6 668 169); PAIDE: Paide Maksimarket (6 668 124); PÄRNU: Kaubamajakas (6 668 152), Pärnu Keskus (6668161); RAK VERE: Põhjakeskus (6 668 177);
RAPLA: Rappeli keskus (6 668 174); VALGA: Valga Maxima (6 668 121); VIL JANDI: Viljandi Centrum (6 668 166); VÕRU: Kagukeskus (6 668 173).
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EHITUS

4-toal äsja renoveeritud ja osaliselt sisustatud korter Kaunase
pst 13 (4/5, 70 000 €). Kiire! Tel
5392 8366, www.aabakv.ee.

KINNISVARA MÜÜK
Kõik üldehitustööd: katus,
fassaad (ka krohvitav), sisetööd
jne. Plekkide painutamine ja
paigaldus. Tel 516 6152,
info@ramest.ee.

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

Piirdeaiad ja väravad teie soovitud mõõtude järgi ja teile sobivas
värvitoonis. Ideest ja materjalist
paigalduseni. Üle Eesti Aiad! Tel
520 7419, mexlem@mexlem.ee,
www.mexlem.ee.
Plaatimistööd - kiired ja suurte
kogemustega plaatijad!
Tel 5900 0101, info@regmar.ee,
www.regmar.ee.

Aedade, väravate, väravaautomaatika müük, paigaldus ja
hooldus. Tel 501 6453, nr1aiad.ee.
Aukude puurimine postvundamentidele (palkmaja, terass).
Tel 509 3454,
www.vahvameeskond.ee.
Ehitus- ja remonttööd. Puit
fassaadid, viil- ja lamekatuse
tööd, terassid jne. Tel 5662 9930.
Ehitus- ja viimistlustööd eraisikutele, firmadele, KÜ-le. Akende-uste paigaldus. Töö kiire ja
korralik. Silver, tel 510 0645.
Ehitus, remont, siseviimistlus,
aiamajad, terrassid. Pikaajaline
kogemus! Tel 5622 9840.
Eramajade ehitamine ja
renoveerimine. Süsteemide
paigaldus. Tel 5820 2040,
vasker365@gmail.com.

Sanitaar- ja kapitaalremont,
ehitus- ja lammutustööd.
San-tehnilised ja elektritööd.
Tel 5837 2544.
Soojustamine puistevillaga.
Tel 5665 0604, 502 0066,
puistevill@gmail.com.
Teeme ehitus-, remondi- ja
maalritöid. Tel 5621 9255.
Tselluvilla paigaldamine puistena - pööningud (ka lamekatused), seinad, põrandad.
Tel 503 7220.
Tänavakivide paigaldus, piirdeaedade ehitus, haljastus.
Tel 5623 3867,
www.clinkerservice.ee.
Õhksoojuspumpade müük,
paigaldus. Osta järelmaksuga, maksma võid hakata 2 kuu
pärast! Tel 5388 4884,
www.ohksoojus.eu

MATERJAL

Fassaadide, vundamentide
soojustamine ja renoveerimine. Tel 503 3719.
Fassaaditööd, katusetööd, betoonitööd,
sisetööd.
Tel 5850 9769,
info@auna.ee,
www.auna.ee.

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

Kõik ehitustööd ühest kohast!
Tel 5904 2174, www.innover.ee.

Müüa kottides puistevilla ka
käsitsi soojustamiseks.
Tel 527 9863.
Saematerjali müük, tasuta
transpordiga Tartu piires.
Tel 5656 4624 või
info@puiduplats.ee.

Laen kinnisvara tagatisel

Hei, tartlane - otsid Sa endale
maamaja järve ääres, meil on
Sulle pakkumine. Info tel
5373 2891, www.aabakv.ee.

Aitame kinnisvara müümisel ja üürimisel.
www.eravara.ee
Riia 9,
Tartu.
Meelis
Karu,
tel 511 5949
E-post:
Eneeravara@eravara.ee
Lina, tel 504 8379
Tel742
742
7630
ja 506 6173.
0240
• www.robinson.ee

Maja Elvas Nurme 16 (eh 1989,
üp 277,8 m², krunt 1365 m², heas
korras, 84 000 €). Kutseline
maakler Peeter Meus! Tel
506 2212, www.aadlivillakv.ee.

2-toal heas korras eraldi tubamajad,
majaosad
degaKorterid,
majasisene
rõduga
korter
Tartus
ja maakonnas.
kesklinna
lähedal
Pikk tn 80. Tel
Aitame
kinnisvara
müümisel ja üürimisel.
525
7647,
www.aabakv.ee.
Kai Persidski, tel 5190 3394
Gert Suik,
tel 515
3773
2-toal heas
korras
korter
Ilmatsalu
tn 18
(2. k), 2-toaline
742 0240
• www.robinson.ee
rõduga renov korter Kalda tee
20, 2-toaline rõduga renov
korter Märjal, 3-toaline eraldi
tubadega heas korras korter
Kaunase pst 12 (2. k), 4-toaline
heas korras eraldi tubadega
korter Mõisavahe 34.
Info tel 525 7647, www.aabakv.ee.

Maja Tartus Ääsi 11 (vajab rm,
2k, 5 tuba, kinnistu 691 m²,
89 900 €). Tel 5624 2181.
Maja Veeriku linnaosas.
Tel 552 0699.
Ruumikas maja Elvas Nurme tn
(6 tuba, 2k, kelder, garaaž, saun,
kinnistu 1980 m², 103 000 €). Tel
5624 2181.

2-toal stiilse siseviimistlusega
korter Raatuse tn (2010 ehitatud
maja, 4. k, üldpind 100 m²,
elamispind 57,5 m², parkimiskoht
garaažis, 2 avarat rõdu,
129 900 €). Tel 5558 5567, kristi@
aabakv.ee, www.aabakv.ee.
4-toal kõrgete lagedega rem
vajav korter Kastani tn hoovipealses majas (94,8 m²). Laiendamise võimalus. Tel 525 7647,
www.aabakv.ee.

2-3-toal korter. Tel 5561 4114.

KOOLITUS

Küttepuud (kask, lepp) lahtiselt
ja võrgus. Tel 5683 3404.
Puitbrikett, kaminapuu, kuiv
kütteklots. Tel 5197 8500.
Puitbrikett, puidupelletid,
kütteklotsid, kaminapuud.
Tel 514 4555, www.puitbrikett.ee.

LOOMAD

B-kategooria autojuhtide koolitused autokoolis Viva Liiklus!
Algus iga neljapäev kell 16.30.
Emajõe Keeltekool: uued
kursused septembris.
Tel 740 4050, info@emajoe.ee,
www.emajoe.ee.
Tartu Rahvaülikoolis floristikoolitus 15.09-16.12. Tel
736 1537, www.rahvaylikool.ee

KÜTE

KINNISVARA OST
1-toal korter. Tel 503 2345.

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

1-2toal remonti vajav korter
Tartus. Tel 5917 3602,
kortertartus.001@hot.ee.

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!

Aitan müüa kinnisvara Tartumaal. Tasuta konsultatsioon.
Tel 5620 4096.

Tel 514 2173

Ahju- ja katlapuud (50 cm,
kuivad, lepp, haab, kask).
Tel 5301 1161.

Kuiv kask 40 l võrk 2 €, kuiv
okaspuu 1,70 võrk, vedu tasuta.
Tel 504 5307.

Korter või majaosa Tartus.
Tel 509 3455.

Kuiv kütteklots lahtiselt.
Tel 5197 8500.

Ostan al 50 m² rem vajava
korteri Tartus või al 1000 m²
kinnistu Tartu lähiümbruses.
Tel 5340 8210.

Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puit- ja turbabrikett,
küttegraanulid. Vedu tasuta. Tel
523 8332, 433 3130.

AKNAD
kuni

Kehtib, kui tellite korraga
aknad, aknalauad, paigalduse
ja sisepalede taastamise.

Järelmaksuvõimalus kuni 6 kuuks
(intress 0%)
Palju eri mõõdus valmis aknaid laos!
736 6886; 5645 2502; 501 6158
Tartu,Aleksandri 1-4
aknaari@city.ee
http://aknaari.city.ee/

Nõudepesijale. Tel 744 2085,
info@chezandre.ee.
Pakun lisatööd meespensionärile. Tel 509 0750.
Puitaknaid ja -uksi tootev AS
Finak (Maramaal) pakub tööd
lukksepp-teritajale ja koristajale. Info tel 730 3465 või saata
CV ira@finak.ee.

Hobusesõnnik, 30-kilosed kotid. 4,50 €/ kott. Tel 5647 6281.

SÕIDUKID
1994.-2006. a sõiduautode
kokkuost. Väga kiired tehingud!
Raha kohe kätte! Tel 553 3060.
Autoremont, autoelektrik
Tartus. Tel 5853 3080.

Kaseküttepinnud (pikad ja
tükeldatud). Tel 5662 5014.

Aitan müüa põllu- ja metsamaa
väga hea hinnaga. Kiired tehingud. Tel 5620 4096.

Septembri
lõpuni

PAKUN TÖÖD

PÕLLUNDUS

1-2toal kap-rem vajav
korter või kööktuba Tartus.
Tel 56 503 503, Marko.

2-3-toal korter. Tel 5561 4114.

Ära anda kassipojad.
Tel 5554 6126.

Reinsalu Auto AS pakub tööd
CE-kat autojuhile Eesti sisevedudele. Hakkepuidu ja kallurveod. Töö vahetustega. Lisainfo:
Andrioun@hotmail.com.

Väike talumaja looduskaunis
kohas 20 km Tartust (27 000 €).
Tel 5552 1724, www.aabakv.ee.

-65%

Tegemist on finantsteenuse reklaamiga.
Tutvu tingimustega, konsulteeri. Krediidikulukuse
määra näide: 5000€/60 kuud-47%.

1-toal korter. Tel 503 2345.

Uut omanikku otsib 2-toaline
heas korras korter (48 m²) Veerikul (kivimaja, II k, sisustus hinna
sees, 54 900 €). Tulge vaatama!
Tel 56 503 503.

1- või 2-toal korter Tartu linnas.
Võib vajada kapitaalremonti.
Kristo, tel 5342 2554.

2-toal mug korter Uus 63a (eh
1969, üp 44,6 m², 3/5, renov, E,
62 500 €). Kutseline maakler Sirle
Uiga! Tel 526 4198,
www.aadlivillakv.ee.

ÜÜRILE VÕTTA

Kuivad kütteklotsid võrgus 2 €/
võrk, alates 40 võrgu ostust hind
1,80 €/võrk. Tel 5390 2354.

AM-, A-, B-, BE-, C-, CE-kat
ameti-, ADR, lõppastmekoolitus. Tel 507 8230,
www.sõiduõppe.ee, Kalda tee 30.

1-toal avar korter uues majas
Pärna allee 2 (40,2 m², rõdu,
53 900 €). Tel 5624 2181.

2-toal korter (2/5, läbi maja,
rem). Tel 5554 0831.

1-toaline mug korter Elvas
(kokku 170 €). Tel 5567 9171.

Korter Valgas (2/2, punastest
tellistest maja, vann, ahik). Või
üürida välja. Tel 5809 7140.

Korterid, majad, majaosad
Tartus ja maakonnas.
Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel.
Kalev Persidski, tel 5664 0706
Ragnar Paenurk, tel 5887 0888
742 0240 • www.robinson.ee

2-toal korter Põlvas (KÜ,
46 m², keskküte, kuum vesi, vann,
parkett, 15 800 €). Tel 520 0578.

Katuste, vihmaveesüsteemide ja puitfassaadide ehitus ja
remonditööd. Tel 515 7062.
Korstnate ehitus, remont.
Vajalikud plekitööd. Kauakestvad lahendused. Tel 5625 1750,
tomeli.ee.

• Alati hea nõuanne!
• Professionaalne abi kinnisvaraKorterid,
ostul, majad,
müügil,
üürimisel
majaosad
Tartus jakomplekshaldus
maakonnas.
• Kinnisvara

2-toal korter Kaunase pst 1
(h korras, 46 990 €).
Tel 5624 2181, www.aabakv.ee.

Erinevad üldehitustööd üle
Eesti: katused, fassaadid, puit,
kivi jne. Tel 5683 5395,
siseehitus@gmail.com.

Eramu Otepääl (2korruseline,
krunt 866 m², aed, kasvuhoone,
garaaž, hind kokkuleppel). Tel
5695 3572.

ÜÜRILE ANDA

Kia Carens 2.0 102kW (esmane
regist 2005, bensiin, 215 000
km, esivedu, manuaal, kesklukk,
signal, 7,9 l/100 km, üv kuni
03.2016, 2200 €). Tel 508 1963.
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Raamatupidamisteenus
osaühingutele Tartus. Tel
5569 0228, katnurk@gmail.com.

Kiropraktika ja triggerpunktimassaaž. Tel 565 3845.

Mercedes-Benz 404 Unimog
2.2 R6 60kW (bensiin, 34 000
km, nelivedu, manuaal, reg 1963,
2550 €). Tel 508 1963.

Kaeve- ja planeerimistööd,
imbpeenrad, trassid, kraavid,
tiigid, kändude juurimine.
Tel 515 3653.

Müü oma auto meile. Sobiva
tehingu puhul raha kohe kätte.
Info tel 5823 2707.

Kanalisatsiooni ummistuste
likvideerimine. Tel 735 3777,
5566 1888.

Sõidukite, kaubikute, veokite
keretööd. Keredetailid.
Tel 504 0334,
allroads.allroads@gmail.com.

Kellassepp Annelinna keskuses.
Ehte-, prilli- ja
kellaparandus.
Patareivahetus
vaid 3,50 €!

RIIDED
Anne 51 kpl Stiil: riided Iirimaalt, spordiriided, naiste suured nr ja palju uut ja huvitavat.
Kauplus Gildi 12 trükib Teie
pildi: kruusile, t-särgile. Fotokristall. E-R 10-18, L 10-15.
Odavad rõivad Kastani 121. Uus
kogus kaupa. E-R 10-18, L 10-15.

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

Rakkekaevude kaevamine,
puhastamine ja remont.
Tel 5638 1774.
San-tehn tööd, elektritööd
(pistikute, valgusallikate, pottide,
kraanide, boilerite vahetus jne).
Tel 553 7638.

Tervendamise ja harmoniseerimise seansid. Elena – energiaterapeut ja rahva ravitseja
(Moskva). Ootan teid aadressil
Elva, Kesk 9. Registreerimine tel
5360 9798.

Septikute müük ja paigaldus.
Tel 5757 0202,
erlend@eestiseptik.ee.
Soodne fekaalivedu.
Tel 5382 8791.

TUTVUS

Tasuta vanaraua ja metallist
esemete äravedu. Tel 5872 7717.

Kodused elektritööd.
Tel 735 3777, 5566 1888.
Korstnapühkija, akti väljastamine peale iga tööd tasuta!
Tel 5805 0201.
Korstnate ja korstnapitside ehitus koos vajalike plekitöödega.
Hinnad soodsad! Tel 5858 1159.

Arvutite hooldus ja remont Tartus Tiigi 19 ja Küüni 5b. OÜ Maxi
IT, tel 5452 2200.
Uus sügiskaup: naiste-laste
tagid, vestid, kevad-sügis
mantlid jne. Asume Tartus
Suur-Kaare 56 (Tamme raamatukogu kõrval). Leia meid
Facebookist www.facebook.
com/pages/Tamme-butiik/119263371744107?fref=nf

TEENUSED

Boilerite puhastus, veemõõtjate vahetus, san-tehnilised
tööd. Tel 5646 9025, 734 8044.

Ohtlike puude langetamine.
Tel 505 4983, www.ohtlik.ee.

Ohtlike puude langetamine,
äravedu, oksade purustamine,
heki- ja võsalõikus. Töö kiire ja
korralik! Hinnasula -20%! Järjekorrad lühikesed! Tel 5559 3732,
info@vikatimees.eu.
Ohtlike puude raie ja puude
hooldustööd. Tel 5686 6157,
info@nordicarb.ee.

VÄIKEBUSSI RENT

Ohtlike puude raie, tööd korvtõstukiga (21 ja 30 m). Maastikuhooldus OÜ, tel 5810 8597.

Soovin tutvuda daamiga kuni
50 a. Tel 552 0699.

Sari „Seiklusjutte maalt ja
merelt“ (55 raamatut). Hind kuni
190 €. Tel 5663 9310.
Ostan käibemaksukohuslase
firma. Tel 5888 8088.

Teen tellimustöid. Maalin õlivärvidega foto järgi portreesid.
kairimaalid@gmail.com
Torutööd, vannitubade remont, kaevude puhastus.
Tel 5813 5496.
Ummistuste likvideerimine,
boilerite puhastus, pottide,
torustike, kraanide vahetus. Tel
5621 7955.

Veo- ja kolimisteenus, utiliseerimine, klaverite, seifide
jne vedu. Tel 553 7638,
kiiredkolijad.ee.

Lõngapood: puuvillane vaibalõim 7.50 €/kg, linane lõim 6x
12 €/kg, heegelniidid 7.50 €/kg,
villane vaibalõng 7 €/kg, villane
sokilõng 15 €/kg, akrüüllõng 10
€/kg, peenvillane tikkimislõng
0,60 € / 20 m. Ropkamõisa 10
hoovis Tartus, tel 520 7727,
www.aardlakaubandus.ee.
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Hauaplatside hoolduskoristus
Tartus! Tel 5397 5197,
www.hauahooldus.ee,
info@hauahooldus.ee.

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

Antiikesemed, hõbe, raamatud,
märgid, postkaardid, kunst,
lauanõud, jne. Raha kohe kätte!
Tel 5803 6752.

Pressin õunamahla Tartus
0,30 €/l. Tel 5353 4624.

Jalgrataste müük, hooldus ja
remont. Tartus Aardla 6b,
Master Sport OÜ, tel 659 1109,
www.mastersport.ee.

Professionaalne kolimisteenus.
Seifide, pianiinode, klaverite
transport. Rahvusvaheline
kolimine, mööbli paigaldus/
utiliseerimine. Tel 5666 9091,
rain@adduco.ee.

Väljaandja: Ajaleht OÜ, Ülikooli 1, 51003 Tartu
E-post: info@tartuekspress.ee
Internet: www.tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress
Vastutav väljaandja:
Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee

Tartu
Tammelehe 4
738 3204
501 7237
kiviraidur

HAUAKIVID
MATUSEPLAADID

Hauakivid ka tellija
materjalist-maakividest.
Vedu ja paigaldus.

Ansambel BAILAMOS sisustab
teie peoõhtu. Tel 5599 5511.
Lauatennis Veevärgi võimlas ja
Kroonuaia koolis. Tel 557 7677.
Sansaara tantsu- ja joogastuudio kutsub kõiki huvilisi trennidesse. Tel 529 4740, 517 4560,
www.sansaara.ee.

EW-aegsed maitseainetoosid,
piimakannud ja eestikeelsete
kirjadega lauanõud.
Tel 5649 5292.

TÕNU SILLO
kiviraidur

Vanad raamatud, märgid, mündid, hõbedast esemed, kunst,
postkaardid, ordenid jm. Tel
5649 5292.

VABA AEG

Õunamahla pressimine Nõos
0,30 €/l. Tartumaa piires kohaletulek al 100 l - 0,40 €/l. Tel
5686 0688, veinitalu@gmail.com.

Pakume Manitou teleskooplaaduri (upitaja) teenust.
Tel 512 8315,
Andrioun@hotmail.com.

Suur Piibel (1938-1940) 100500 € ja nahkköites raamatud
10-50 €/tk. Tel 5649 5292.

Vanavara ja raamatute ost
Tartus ja Elvas. Tulen ise kohale.
Raha kohe kätte! Tel 5649 5292.

Veo- ja kolimisteenused,
utiliseerimine suure kaubikuga.
Soodsad hinnad! Tel 5897 5378.

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

Pressin õunamahla Lohkva
külas 0,30 €/l. Tel 5621 3473.

Abi san-tehnilistel töödel.
Tel 735 3777, 5566 1888.

Ostame uusi ja kasutatud süleja lauaarvuteid, pakkuda võib
kõike. Tel 5657 7785.

TERVIS

Pottsepatööd. Tel 507 9037.

Aastaaruanded ja raamatupidamisteenus. Tel 513 8668 või
736 7077, www.goodidea.ee.

60+ naine soovib tutvuda heasüdamliku hoolitseva mehega
kooselu eesmärgil. Tel 5557 4115.

Soovin osta kiiresti klaveri või
digiklaveri. Pakkumised saata
margeta29@hot.ee, 5559 0368.

Vedu ja kolimine (ka klaverid),
utiliseerimine. Tel 5621 7955,
www.kiiredkolijad.ee.

Elektritööd eraisikutele ja firmadele. Tel 5684 7007.

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

511 6923 • aurel.ee/buss

Muruniitmine, trimmerdamine, istutamine, kasvuhoonete
kastmine. Tel 5341 2026,
www.gramina.ee.

Ehitus: erinevad üldehitustööd
üle Eesti: katused, fassaadid,
puit, kivi jne. Tel 5683 5395,
siseehitus@gmail.com.

Eramajade ehitamine ja
renoveerimine. Tel 5820 2040,
vasker365@gmail.com.

1-2 päeva: 72 € kalendripäev
3-6 päeva: 66 € kalendripäev
7–… päeva: 60 € kalendripäev
Citroen Jumper (2014) • 8+1 kohta
diisel•110 kW•manuaal•püsikiirushoidja

Laen kinnisvara tagatisel üle
Eesti – madal intress, tasuta hindamine, kiire asjaajamine. Tutvu
tingimustega! Tel 508 8518,
www.tarklaen.ee.

Koguja ostab uuriripatseid.
Tartus-Elvas tulen ise kohale.
Kõik pakkumised oodatud! Tel
5649 5292.

59 a oma koduga naine ootab
kõnet soliidselt autoga härralt.
Sobivusel ... Tel 5846 4613.

MÜÜK

Korteriühistu raamatupidamine,
revisjon. Tel 735 3777, 5566 1888.
Ametlik korstnapühkija Tartus ja
Tartumaal, Põlvas ja Põlvamaal.
Korrasoleku akt tasuta.
Tel 5191 6605.

Kasutatud ja uued raamatud.
Tel 503 3719.

OÜ Rahutäht aitab Sul terveneda EFT ehk emotsioonide vabastamise tehnika abil. Tehnika
aitab vabaneda hirmust, murest,
stressist, foobiatest ja ka erinevatest haigustest. Samuti saad
abi massaažist. Asume Teguri 30,
registreeri: Marju,
tel 5898 4533.

Rakkekaevude kaevamine,
puhastamine ja remont. Ülemiste rõngaste vahetamine.
Tel 557 4792.
Kaardid ennustavad!
Tel 900 1727, 24 h, 1,09 €/min.
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Seltskonnatantsu kursus algajatele alates 13.09.2015. Tunnid
1x nädalas pühapäeviti 12.1513.45, Laulupeo pst 25, Tartu.
Info ja registreerimine
tel 515 3698 (Indrek Ehaste),
www.tantsukursused.ee.

TK UEU LLU TLU SI
1 kuulutus =1€

+KM

(90 tähemärki)

tartuekspress.ee/kuulutused
kuulutus@tartuekspress.ee Ülikooli 1, Tartu
Lõunakeskuse ja Eedeni infolett E–P 10–21

TOIMETUS • tel 730 4535
Peatoimetaja: Kaur Paves kaur@tartuekspress.ee
Reporter: Janari Kintsiraud janari@tartuekspress.ee
Reporter: Rasmus Rekand rasmus@tartuekspress.ee
Reporter: Sten Sang sten@tartuekspress.ee
Reporter: Aet Rebane aet@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 (12 € / 3 kuud) telli@tartuekspress.ee
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makra ugok
www.tööriistamarket.ee
Tartu Tööriistamarket, Ringtee 78

TARTUS,
A.Le Coq SPORT spordimaja ees
(Ihaste tee 7).

Etendused toimuvad 8.-17. septembrini
IGA PÄEV kl 19.

Esmakordselt Eestis
tsirkuseshow „AQUA SHOW SMILE,”
mis toob teieni uue ning võimsa programmi, mis
omakorda toimub selleks spetsiaalselt konstrueeritud
areenil vee peal, A.Le Coq SPORDIMAJA parklas.

Põneva programmis on kümme erinevat etteastet ning
selle toovad teieni professionaalsed tsirkuseartistid
erinevatest Euroopa riikidest.
Tsirkuse külastajaid ootavad ees akrobaadid, ðonglöörid,
õhuakrobaadid ja lõbusad klounid!
Avaneb võimalus nautida tulesõud, maailmatasemel
etteasteid ning ka ekstreemsõud!
Kõike seda kaunistab esmakordselt Euroopas:
purskkaevude show!

Kassa avatud iga päev kella 10st tsirkuse kõrval.
• Piletid al 5 €.
• Lapsed 3. eluaastani (kaasaarvatud) võivad istuda TASUTA
lapsevanema süles.
• Lapsed kuni 10. eluaastani saavad sisse vaid koos
täiskasvanud saatjaga.

Lõigates selle reklaami välja,
saate ühelt piletilt 1 EUR soodustust.

