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siaran
a
A sto
re

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

Ülikooli 2, III korrus, SEB pangahoones.
Sissepääs maja eest E-R 11-18 (Ülikooli tn)
Vanemuise pargi poolt lahtiolekuaegadel.

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

HIINA, NEPAALI JA TAI TOIDUD

Maitsvad ja teravad elamused valmivad Nepaali
kokkade käe all. Tulge proovima tervislikke Nepaali toite!

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

TOIT KOJU JA KONTORISSE küsi infot tel 747 7093, 5691 4817
kam296@hotmail.com
või vaata pakkumist:
www.vagamama.weebly.com

E - R kl 11-15 päevapraad 3,20 €
päevasupp 2,0€
ISIC kaardiga menüüst -10%
Söögi kaasa tellimine -10%
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Kassi kallistamise päev

3023/0404

59 €

3023/1804

59 €

Püsivalt lahe!

SNICKERS Workwear ripptaskutega piraadipüksid.
2/3 pikkusega püksid sobivad hästi just soojadesse
tingimustesse. Valmistatud kergest ja hingavast Rip-Stop
materjalist. Cordura® tugevdustega põlvekaitsmetaskud
ja nutikas lõige tagavad vastupidavuse ja mugavuse.
Rohked taskud võimaldavad kõike vajalikku kaasas kanda.
Materjal: 65% polüester, 35% puuvill. Värv: hall/must

Ripptaskutega lühikesed
Rip-Stop tööpüksid. Materjal:
65% polüester ja 35% puuvill;
200 g/m². Värv: must.

53 €

Ripptaskutega lühikesed
Rip-Stop tööpüksid. Materjal:
65% polüester ja 35% puuvill;
200 g/m². Värv: hall

3123/1804

Lühikesed Rip-Stop tööpüksid.
Materjal: 65% polüester
ja 35% puuvill; 200 g/m².
Värv: hall.

ni
5.–14. juu

3913/1804

80 €

3913/2004

80 €

* SNICKERS Workwear lühikeste
või 2/3 pikkusega tööpükste ostuga

KINGITUSEKS

saad
SNICKERS Workwear elastse vöö (art 9025/2000 beež).

*

3923/1804

86 €

TASUTA
SNICKERS Workwear
elastne vöö
9025/2000
Kingituse väärtus

17 €

Hinnad sisaldavad käibemaksu 20%
ja kehtivad kuni 31.07.2015 või kuni kaupa jätkub!

TAMREX OHUTUSE OÜ
TALLINN
Laki 5, Pärnu mnt 130, Katusepapi 35

Tel 654 9900 Faks 654 9901 e-post: tamrex@tamrex.ee www.tamrex.ee
TARTU
Aardla 114, Ringtee 37a

PÄRNU
Riia mnt 169a, Savi 3

RAKVERE
Pikk 2

VILJANDI
Riia mnt 42a

JÕHVI
Tartu mnt 30

VÕRU
Piiri 2

VALGA
Vabaduse 39

NARVA
Tallinna mnt 19c

HAAPSALU
Ehitajate tee 2a

PAIDE
Pikk 2

UUS KAUPLUS!
JÕGEVA
Tallinna mnt 7
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Pensionär heitleb rae ja loodusega
Ihastesse maja ehitada plaaniv
pensionär Vello Luuka püüab
ühtaegu seljatada nii tema arvates tegevust pärssiva linnavalitsuse kui hävimisohus taimed.

Vello Luuka on linnavalitsuse vastu dokumentatsiooni kogunud aastaid ega kavatsegi niisama alla anda.  KAUR PAVES

Luukal on unistus: ehitada vanematelt päritud, okupatsiooni ajal õigusvastaselt võõrandatud maale mööda
ilma laiali pudenenud järeltulijatele
kahekordne maja. „Asi on nii kaua veninud, et nüüd on juba lahtine, kas nad
siia tulla tahavad,“ tunnistas maatükist
13% omav Luuka samas.

Maksumaksjalt nõudes
Vanahärra mure seisneb selles, et
tema hinnangul survestab omavalitsus,
et arendajad praegusele metsamaale
üldkasutatavad teed, tänavad ja valgustuse välja ehitaks. „Tegelikult ütleb
ehitusseaduse paragrahv 13, et linn on
kohustatud teed ja tänavad ise välja ehitama,“ kurtis mees. „Aga nemad projekti ära ei kinnita, venitavad nii kaua, kui
oled sunnitud ise tegema. See on ju väljapressimine!“
Linnaplaneerimise ja maakorralduse
osakonna juhataja Urmas Ahven vastas, et kodaniku väited pole absoluutselt pädevad. „Seda planeeringut on
tehtud kümme aastat ja lõpuks on selgeks saanud, et Ihaste metsas planeeritakse maju. Ilmselgelt on nende majadeni mingit tänavat vaja,“ selgitas ta.
„Üldine printsiip, millest lähtuvad ka
teised juhtumid, näeb ette, et kui kinnistuomaniku krundi peale tänavaid
planeeritakse, siis teed ja tänavad ehitab ikkagi välja see, kes neid maju sinna
ehitada tahab. Omavalitsus ei tule ju
sulle su enda maale teid ehitama.“
Teised kaasomanikud on Ahvena sõnul linnale mõista andnud, et kui Luuka ei taha tee-ehituses osaleda, siis teevad nad selle ise valmis. „See tema jupp
pole nii oluline,“ lisas ta.

Pelgab kõrbe
Kaasomanik Tarmo Zernant kinnitas
samuti, et mingit sundi linna poolt ehituseks pole. „Kavandatav tee on eramaal
ja teenindaks edaspidi eramaale kavandatavaid elamukrunte. Oleks ka ülekohtune selle kulu hüvitamist linnakassast
nõuda, sest see teenindab ju vaid meie
krunte,“ tõdes ta. „Linn on tulevikus
valmis tee enda hooldada ja valgustada
võtma ja see on suur kokkuhoid seal tulevikus elavatele linnakodanikele.“
Luuka arvutuste kohaselt läheks kogu
töö maksma 800 000 euro kanti, mil-

Seadus ei luba kaitsealuste taimede asukohti aadressi täpsusega avalikustada, kuid Ihaste rahvale on need sellegipoolest hästi teada. Foto
pärineb umbkaudsest ümbruskonnast.

Rätsep kinnitas, et kaitsealused liigid
nimetatud kinnistul kasvavad. „Mägi-piimputke esinduslikku kasvukohta
on moodustatud püsielupaik, millega
on detailplaneeringu koostamisel ka
arvestatud ning mis ei jää hoonestusalale,“ lausus ta.

Õnnetu paik

lest pensionär oma osa tasuda ei suuda.
„See ülesanne on minu jaoks kontimurdev. Oleme seisus, kus summad on nii
suured, et parem jäta ehitamine katki ja
müü krunt maha,“ ütles ta.
Samuti nörritab Luukat linna poolt
paigaldatav sademeveekollektor. „Mingit kollektorit pole metsamaa peale
vaja,“ rõhutas ta. „See ju kuivatab maa
täiesti ära ja tekib kõrb.“
Ahvena väitel läheb kollektorit nii
Luukale endale kui teistele omanikele
vaja. „See on täiesti pseudoküsimus.
Vesi peab ju kuskilt minema,“ lausus ta.
„Üldprintsiip on see, et ükski maaomanik ei tohi vee voolamist oma maal takistada. See ala on nii suur, et muidugi
käib sealt kanalisatsioon läbi, me ei saa
tupikut tekitada.“
Eraldi vägikaigas on Luukal vedada
keskkonnaametiga – nimelt kasvab vaidlusalusel krundil koguni viis kaitsealust
taimeliiki: mägi-piimputk esimesest,
aasnelk ja harilik käokuld teisest ning
värvi-paskhein ja laialehine neiuvaip kolmandast kategooriast. Oht liikide säilimisele on ka põhjuseks, miks ei saa territooriumi avalikult aadressiga täpsustada.

Luuka väitel torpedeerivad ümbruskaudsed inimesed, kes uut ehitust näha
ei soovi, tema tegevust sihilikult, istutades kaitstavaid taimi maale üha uuesti.
„Ühel suvel jäi mulle inimene kraavikalda ääres vahele,“ jutustas ta. „Kõndis,
väike kotike käes. Ütles, et korjab omale
söömiseks rohttaimi, et kas tohib. Pärast
aga oli terve kraaviäärne piimputkesid
täis, sest inimene oli seemneid korjanud
ja neid ümber istutanud.“

Suusatajate vandenõu?
Luuka hinnangul on pinnas tegelikult kõnealustele taimedele sobimatu
ja nende hävimine aja küsimus. „Inimesed tahavad seal ju jalutada, talvel suusatada ja seetõttu töötasid vastu. See oli
kõigile teada. Ametnikud käisid pidevalt kohal ja leidsid ikka üht ja teist, aga
ega need taimed seal liiva peal pikalt
kasvama ei jää. Niimoodi kemplesime
seal, kuni nad kuival ajal ise ära kadusid,“ rääkis ta. „Planeering tuleb ümber
teha, ei saa nii, et näitad muudkui taimi, mida enam olemaski pole.“
Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regiooni looduskaitse bioloog Maria

Krundi lõunaservas, kuhu soovib ehitada Luuka, asub Rätsepa sõnul tõesti
aasnelgi kasvukoht, mis ei takista aga
kodanikul ehitamast krundi põhjaosas.
„Kuna Luukal on siiski kindel soov ehitada just lõunapoolses osas, lisasime
vastu tulles detailplaneeringusse tingimuse, mille kohaselt võib lõunapoolsel
alal ehitada juhul, kui vegetatsiooniperioodil alalt aasnelgi taimi ei leita,“ rääkis ta. „Leppisime talvel kokku, et läheme koos suvel uuesti ala üle vaatama.“
Rätsep rõhutas, et seadus kaitseb
kaitsealuseid taimi olenemata sellest,
kus nad parasjagu kasvavad. „Selle
krundi puhul on tegemist loodusliku ja
poolloodusliku alaga, mida soovitakse
hoonestada ning kaitsealused liigid on
seal kasvanud juba varasemalt,“ lisas ta.
Kemplus planeeringu ümber on Luuka vastuseisu tõttu kestnud üle kümne
aasta ja lõppu pole linna esindaja sõnul
näha. „Nad joonistavad ja joonistavad,
kaasomanikud on pea kõik juba välja
vahetunud – lihtsalt nii õnnetu koht,“
võttis Ahven teema kokku.
KAUR PAVES

Vaata videot
tartuekspress.ee

SUUR LEHT
LEHT SUUR
11. juunil

pakub hoolekandeteenust
eakatele ja puuetega inimestele
•
•
•
•

Majutus
Toitlustus neli korda päevas
Ööpäevaringne hooldus
Võimaluste loomine, et tegeleda
hobide ja huvialadega

• Arsti konsultatsioon (ettevõttel
on õendushaigla tegevusluba)

• Kohapealne meditsiiniline
teenindus
• Hooldusvahendid ja materjalid
Info tel 5330 4252

www.helmepansionaat.ee

trükiarv 42000, kanne Tartu ja Elva postkastidesse
reklaam: malle@tartuekspress.ee
kaupo@tartuekspress.ee
521 3038
511 6923
reklaamitarvidusest teata 9. juuni õhtuks

Kui leht 11. juunil sinu postkasti ei jõua, palun teata info@tartuekspress.ee või 730 4455

KEEVITUSTEENUS
• malm
• alumiinium
• roostevaba
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RAHVAARV KASVAMA –
keerukas, kuid mitte võimatu

LAUSEGA
Sepp Blatter
rahuldatud
Annelinna kunstmuruväljak
ja sellega piirnevad jooksurajad saavad sügiseks uued
katted ning kogu ala uue
välisvalgustuse, misjärel vastab paigaldatud kunstmuru
rahvusvahelise jalgpalliliidu standarditele. Töö läheb
maksma 777 027 eurot ning
peaks valmima novembriks.

Taaralinna tulevast rahvaarvu prognoosinud
ekspertide hinnangul võib
erinevate stsenaariumide
kohaselt siinne inimeste
hulk aastaks 2035 ulatuda
nii üle kui alla maagilise
saja tuhande piiri.
Linna tellimusel tulevikku ennustanud Geomedia ja
Tartu ülikooli ökoloogia ja
maateaduste instituudi teadlased tõdesid, et ülikoolilinna iseloomustab Eesti keskmisest noorem elanikkond.
„Kõrghariduse omandamine
on viimase paari aastakümne
jooksul kiiresti levinud ning
see on toonud noored kogu
Eestist pärast gümnaasiumi
lõppu nendesse linnadesse, kus
asuvad ülikoolid ja teised kolmanda õppetaseme õppeasutused,“ märkis töörühma juht,
linna- ja rahvastikugeograafia
professor Tiit Tammaru.

Tööd ei leitagi
Viimastel aastatel on aga
olukord õppijate arvus muutumas: 1990ndate aastate
sündimuse äkklanguse mõjul
on kiiresti vähenenud ülikooliealiste noorte arv ja see mõjutab otseselt ka Tartu elanikke.
„Samas on ülikooli lõpetajatel
töö leidmine Tartus keeruline
ning pärast õpinguid pigem
lahkutakse kui jäädakse,“ lisas
Tammaru.
Peale üliõpilaskonna vähenemise piirab sisemist
rahvastikukasvu ka valglinnastumine ja elanikkonna
vananemine. „Tartu linnaregiooni- ja Lõuna-Eesti regionaalkeskusena pakub siiski
endiselt tööd ja teenuseid paljudele neile, kes ise linnas ei
ela,“ kinnitas professor samas.
Lõuna-Eesti moodustab
seega kõige olulisema rändetagamaa, kuid sealne väljarände
potentsiaal on ammendumas
samadel demograafilistel põhjustel nagu tudengite arvu
kasv. „Paralleelselt traditsiooniliste sisserände allikate – tu-

3

4,8%

„Kõik koos kiusamise vastu“
eestvedajana tunnustusauhinna „Lastega ja lastele“
kandidaadiks ning komisjoni otsusega pälvis ta „Lapse
tegu“ kategooria võidu.

Teater loovutas tiitli
Teist aastat peetud Vanemuise teatri, Eesti rahva
muuseumi ja haridusministeeriumi miniturniiri jalgpallis võitsid sedapuhku ministeeriumiametnikud teatri- ja
muuseumirahva ees. Mullu
triumfeeris Vanemuine.

Tartu rattarallil osalenuist
hindas uut, Vooremaal kulgevat rada ohtlikuks või väga
ohtlikuks.

Tartu rahvaarv 1922–2015. 
dengid, gümnaasiumiõpilased
ja Lõuna-Eesti elanikud – kokkukuivamisega on kasvutendentsi näidanud kolm peamist
väljarände suunda: ränne Tallinnasse, valglinnastumine ja
lahkumine välisriikidesse,“ sedastas Tammaru.
Kahe viimase rahvaloenduse vahel kaotas linn rändesaldo mõttes elanikke just oma
naaberomavalitsusüksustele.
„Veelgi enam, valglinnastumise surve suureneb seda enam,
mida enam jõuavad 1980ndatel aastatel sündinud noored
pereikka ja hakkavad otsima
ruumikamaid elamistingimusi lastesõbralikus elukeskkonnas,“ prognoosis Tammaru.

Tudengirajoonid
õitsevad
Seega on eksperdi sõnul
selleks, et senine negatiivne
rändesaldo pöörduks plussi
suunas, vaja teha jätkuvalt jõupingutusi töökohtade loomisel. „Ehk teisisõnu, juba tehtud
suured investeeringud regioonikeskuse funktsioonide kvaliteetsesse täitmisse ja riiklike
institutsioonide Tartusse toomisse ei suutnud rändeprotsesse positiivsesse suunda pöörata, kuigi on kindlasti aidanud
kaasa sellele, et rändekadu on
olnud pidurdatud,“ lausus ta.
Nii koostas konsortsium
kaks mudelit: baas- ja rän-

Kemmergud
jäävad ootele

ALLIKAS: STATISTIKAAMET

destsenaariumi. „Põhi- ehk
rändestsenaariumis juhindusime sellest, et suurendatakse
jõupingutusi väljarände peatamisele ning Tartu rändesaldo
muutub taas saja inimese võrra aastas positiivseks,“ selgitas
Tammaru. „Baasstsenaarium
eeldas, et prognoosiperioodil
sündimuse ja suremuse osas
senisega võrreldes olulisi muutusi ei toimu.“
Baasstsenaariumi korral
jäävad tänased tudengid linna,
sest rännet ei arvestata. „See
mõjutab positiivselt sündimust ja rahvaarv hakkab pisitasa kasvama, 97 500 inimeselt
102 713 inimeseni 2035. aastal,“
sõnas Tammaru. Vaatamata
sellele, et rände mõju puudub,
muutub Tartu rahvastiku ruumiline paiknemine: rahvaarv
kasvab küll kõikides asumites,
kuid kõige kiiremini seal, kus
elab täna palju tudengeid ehk
peamiselt kesklinna piirkonnas – vanalinna, Ülejõe, Kastani-Filosoofi, Riiamäe ja Maarjamõisa asumites.
Rändestsenaariumi korral
aga eeldati, et rändesaldo muutub saja inimese võrra aastas
positiivseks ning tudengite
osas jätkub kogu prognoosiperioodi vältel nullsummamäng.
„Tartu rahvaarv püsib pigem
stabiilsena vaatamata sellele,
et kogu prognoosi perioodi
vältel saabub juurde 2500 ini-

mest rohkem kui lahkub: esialgsest 97 500 inimeselt hakkab rahvaarv alguses kasvama,
langeb seejärel tagasi 98 300
inimeseni 2035. aastaks,“ rääkis Tammaru.

Raad lükkas tagasi kõik Kesklinna kooli tualettruumide
remonditööde riigihankele
esitatud pakkumused, kuna
nende maksumused ületavad selleks linna eelarves
planeeritud rahalisi vahendeid.

Miljöö maksab

Milline Roosi tänav

Kuigi rahvaarvu erinevus
stsenaariumide vahel ei ole
kuigi suur, viivad stsenaariumid väga erineva rahvastiku
vanuskoosseisuni. „Asumite
lõikes on rändestsenaariumi
erinevused suuremad ning
rahvastiku kasv kandub rohkem linna äärealade madalhoonestusega piirkondadesse
ning kesklinna asumitesse,
sealhulgas miljööväärtuslikesse linnaosadesse,“ väitis
Tammaru. „Suurim on selle
stsenaariumi korral elanike
arvu kasv Uus- ja Vana-Ihaste
ja Ujula-Kvissentali asumites.“
Kokkuvõttes tõdes Tammaru, et tänaste rändeprotsesside
valguses on Tartu rahvaarvu
kasvule pöörata väga keerukas, kuid võimalik. „Selleks on
vaja, et nii Tartu linnapiirkonna siseriiklik kui rahvusvaheline konkurentsivõime paraneks
ning Tartu suudaks paremini
kinnistada tudengeid, vähendada valglinnastumise survet
ning pakkuda jätkuvalt elu- ja
töökohta mujalt saabujatele,“
resümeeris teadlane.

Linnavalitsus tunnistas Roosi
tänava ehitutööde riigihankel edukaks OÜ Asfaldigrupp
pakkumuse, kes lubab teelõigu Puiestee tänavast
Muuseumi teeni valmis ehitada 1 108 000 euro eest.

Vapper noor
Raatuse kooli õpilane ja Anne
Noortekeskuse vabatahtlik
Annabel Talts esitati projekti

SÄHVATUS

Aitäh kõigi poolt
Traditsiooniliselt toimub
Tartmusis ka sel aastal Tartu
ülikooli maalieriala lõpetajate näitus. Seekord esineb
magistrant Marie Kõljalg
näitusega „Thank You For
Looking!“, mis on avatud
14. juunini.

Uued sõiduplaanid
Esmaspäevast hakkavad linnaliinidel kehtima suvised
sõiduplaanid. Tutvustav infoteatmik on müügil linna
infokeskuses raekoja I korrusel, postkontorites ja R-kioskites ning maksab ühe euro.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

KILEKOTT JÄI GRIPPI: kui NATO kuivtoidupaki sisu
soojendas kahtlemata suurõppusest „Siil“ osa võtnute kõhtu ja südant, siis pakendilt vaatab vastu üsna
ennenägematu värdkeel. 
AUGUST LUMM

KAUR PAVES

Tartu, Tähe 98

%
-80
-70
%

-60%

NAD ALL

HIN

-50%

Kampaania kehtib 20. juunini või kuni kaupa jätkub.
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Kuidas 300 last kol
päevaks metsa kup
Mismoodi saab panna
kümmekonna kooli
õpilased omavahel ühes
vaimus koos õppima
ja proovima, seda Eesti
kauni looduse rüpes
olles?

Direktorid riigikaitselaagris – laagris külalistele taksot ja õpilastele vaenlase sõidukit
mängiv soomuk on sõjaveteran, vatsa alla
miiniplahvatuse saanud masin lahingusse
enam ei saa. 
AVE EERMA

Vastus on lihtne: tuleb neile pakkuda riigikaitseõpetuse
valikainet, mille üks osa on
teadupärast välilaager. Riigikaitselaagri puhul kujutad ette
saja ringis noori metsa all vaikselt telke püstitamas ja auke
kaevamas, luuramas, mitte...
melu.

Tung põõsasse

5.-7. juuni

Aga just nii võiks nimetada
elavat laagrielu Unikülas eelmise nädala teises pooles. Tavapärase kuuseoksa alla peitumise asemel on laager seatud
üles selleks loodud platsil uhke
telklinnakuna. Mööda järsku
nõlva voorivad laagriplatsini ja
sealt metsa vahele militaarsõidukid: veoautod, džiibid ja kõige krooniks ka soomuk.
Nende vahel sibavad kaitsevärvides õpilaste üksused. „Ma
tahan ka põõsas olla!“ hüüab
kaaslase kuuseokstega viimistletud kamoflaaži kohta üks
elevil patrullimineja. Koolid,
klassid, rahvused, sood – kõik
eelnevalt tehtud jaotused on
pahupidi pööratud ja mitmekesisteks rühmadeks ning jagudeks jaotatud.
Seersant Henrik Guthan
ütleb selle peale, et väga hea
tunne oli, kui eesti tüdruk
ja vene poiss koos ülesande
tehtud said ja selle saavutuse
peale patsi lõid. „Selle pärast
ma seda teengi,“ võtab ta enda
jaoks kokku riigikaitseõpetuse
andmise rolli.

Salvetaskud
pungil metsa
„Džikistani kalifaadi üksused tungivad Tartu alla.
Järgneva kahe päeva jooksul
vallutatakse Tartu. Meie luurerühma andmetel liiguvad
väed lahingpaarides.“ Nii võiks
kokku võtta kadeti fantaasiarohke briifingu peale üksuse
rivistumist metsa suunduva
tee piiril. Missiooniks saab
oma luurajate tagasitoomine
ohutsoonist, vajadusel kanderaamil ja esmaabi andes.

Sama säravate naeratustega minnakse ka laupäeval
koju, kuigi kõvasti unisemate nägudega.
Äsjaõpitud oskuslike käesignaalidega juhivad õpilastest rühmaülem ja jaoülemad
metsas oma üksuseid, neid
peatades, tee äärde juhtides ja
liikuma kamandades. Kadett
jääb siinkohal vaid vaatlejaks
ja värskete juhtide suunavate küsimustega kiusajaks, kui
need eesmärgist kõrvale hakkavad kalduma. Ligi pooltel on
automaatrelvad ühes.
Metsaradade ristumispunktides on alati peatus, kükitatakse, loetakse kaarti, kuulatakse maad. Tuule kahin ja
üksikud relvaplõksud jäävad
neil hetkedel ainsaiks helideks. Kuni kukkuma hakkav
kägu järsku võpatusega õhtu-

päikeselisest unelusest äratab.
Pilk paremale nõlvale üksuse
järel kiiresti sammu seades on
samuti üllatav: nõlval on terve teine rühm end liikumatult
sulandanud loodusega.

Jõuline tärin
Alustatakse positsioonikaitsega, kuskilt kaugemalt
kostavad paukpadrunite lasud. Õhustik on vaba ja humoorikas. „Kas see kaitseliin
seal, noh, on kaitstud?“ küsib
neiu teeveerele jäävast orukesest naasvalt tüdrukult. „Ma ei
tea, te ka siin midagi ei kaitse!“
vastab tulija.
Pikaajalise positsioonihoidmise tõttu sambla sees pikuta-

vad teismelised neiud kukuvad
ühel hetkel juuresolevat noort
meeskadetti tögama. „Reaalselt selline lause tuli praegu
või?“ küsivad nad kadeti jutu
peale itsitades.
Tuldud teekurvi relvaga valvama pandud siniste ketsidega noormees, kes igas peatuspunktis istuli potsatas, on ühel
hetkel kadunud, mis tekitab
hetkelist paanikat. Ta naaseb
veidi enne vaenlase pealetungi. Relvadest täristatakse
jõuliselt pealetungija poole ja
valmistutakse vahepeal kanderaamil toodud stsenaariumi
järgi haavatud luurajaga taganema. „Rullige ära! Esimesed
rullivad ära!“

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

www.ehituseabc.ee

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

OPTIKA + service
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olmeks
upatada?
sõdurimängudega. Tõsi, harjutatakse laskmist, taktikalist
liikumist, tehakse rividrilli.
Aga selle kõrvale käib suurte
sõduritelkide püstitamine kadettide abiga, endale toidupakist saadud toiduainetega katelokiga söögi valmistamine,
kaardilugemine ja orienteerumine. Alpinistist kapten Kalev
Muru näiteks õpetab noortele,
mida tähendab mõtestatult ja
mõtestamata metsa eksimine
ehk kuidas lihtsa matkavarustusega endale vajaminev luua
ja hättajäämist vältida.

Ka sõdur mõtleb

Organiseeritult, kanderaami tassijaid vahetades tehakse
metsaradadel teed baasi poole,
kuigi vastaste soomuk üritab
mitmel korral teed ära lõigata.
Pärast kolmetunnist rännakut väsinult kogu varustusega laagrisse jõudes ohkab üks
õpilastest: „MITTE KUNAGI
UUESTI!“ Pärast väikest pausi
aga lisab: „Oh, teeme homme
uuesti?“

Optimismi kandes
„Seda positiivsust me kanname, ilma huumori, optimismita midagi ei tee,“ iseloomustab
kolonelleitnant Tõnis Asson
laagri motoks seatud optimistlikku lähenemist. Ning tõesti,
naljahambaid ja nooruslikku
energiat laagris jagub.
Kogemus ei piirdu ainult

Õpilased ei ole ainsad, kes
on laagrisse hindeid saama
tulnud. Teise aasta kaitseväe
ühendatud õppeasutuse kadettidel on laagris kohustus
anda kaks õppetundi, millest
ainult ühte eelneva teadaandmiseta hinnatakse. See
on viimane etapp saamaks
riigikaitseõpetaja kvalifikatsiooni. Leitnant Juhan Aus on
üks neist, kes kadette noomib,
suunab ja neile lõpuks hinde
annab.
Ta õpetab, kuidas on võimalik ja peab mõtlema ka sõdurina. Traditsioonilisse struktuuri
üritab ta juurutada mõisteid
nagu ajurünnak, interaktiivsus, dialoog, kaasamine. Kõik
selleks, et Eesti praegused kadetid oleksid smart soldier’id. „Sa
pead lubama mulle, et järgmine kord, kui tundi teed, paned
mõttetöö käivitamise sisse,“
paneb leitnant noorsõdurile
mõistetavas keeles pärast põhjalikku tunniandmise analüüsi
ja arutamist südamele.
AKSEL LÕBU

Kuigi esimene emotsioon laagrisse jõudes kipub olema
„mitte kunagi uuesti“, on ind mõne hetke pärast tagasi.

ESCAPETARTU
id

r
Paa

rad

• Katuse- ja seinaplekk
• Lisaplekid
• Roostevaba-, vask-, messingplekk
TARTU
Riia 136C
Tel: 5343 0334, 739 0196
katusplekk@gmail.com
www.plekk-katus.com

TALLINN
Kadaka tee 4
Tel: 506 5659, 65 65 782
info@plekiladu.ee
www.plekiladu.ee

?

Pered

Sõb
OÜ PLEKK-KATUS

ESITLEB:

Turistid

Firmad

Kas kino ja piljard on ennast ammendanud?
Uudne meelelahutuse võimalus Tartus!
75 minutit garanteeritud adrenaliini ja närvikõdi!
Mäng on mõeldud 2-4 liikmelistele gruppidele.

WWW.ESCAPETARTU.EE
facebook.com/EscapeTartu
Tel: +372 574 026 23 / E-mail: info@escapetartu.ee
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Palametsa
pajatused
337.

Taevas mattub
vigurlendudesse
Laupäeval ja pühapäeval peetakse Haaslava
vallas Veskiorus maha
lennunduse aasta suurim
vabaõhuüritus, kus näeb
tipptehnikat nii maal kui
õhus.
Lennundusmuuseumi ja
lennuakadeemia korraldatud
ürituse peaesinejaks on vigurlennutiim Air Bandits eesotsas
akrobaatlennu maailmameistri Jurgis Kairysega.
„Air Banditsi loomisega soovis Kairys tuua lennusõudesse midagi uut. Erinevad formatsioonlennud põhinevad
traditsiooniliselt sama tüüpi
õhusõidukite täpsust nõudvatel manöövritel,“ selgitas
lennuakadeemia turundus- ja
kommunikatsioonijuht Eelika
Tootsi. „Jurgise sõus kasutatakse erinevaid õhusõidukeid
ning etendus peaks välja nägema nagu organiseeritud kaos.“

Lennuakrobaatidest
trikimeheni
Peale Kairyse on taevas roheline õhusõiduk Jak-52, mida
juhib Air Banditsi liider Ioan
Postolache Rumeeniast. Valge
õhusõiduk on Jak-50, mida piloteerib teine rumeenlane Daniel Stefanescu.
Teise peaartistina astub üles
Rootsi lendurite grupp Scandinavian Airshow etendusega
„Catwalk“. „Taevakassid on
nõtked ja julged lennuakrobaadid, kes liiguvad lennuki
tiibadel ja võtavad erinevaid
poose samal ajal, kui piloodid
sooritavad manöövreid, sõlmi
ja pöörlevaid erimanöövreid,“
rääkis Tootsi. „Akrobaadid on
kehastunud kassideks ning
kannavad maalinguid, seega
vaatamist jagub ka pere väiksematele, kes pärast saavad
lasta ka ennast näiteks kassiks
maalida.“
Maapinnal näitab trikke aga
legendaarne Jürgen Veber ise.
„Spetsiaalselt lennupäevade
tarvis välja töötatud sõu käigus ilmuvad ja kaovad suured
Tartu ja Lõuna-Eesti
Tähe 110,
Tartu 51013
Tel: +372 56 20 2188
E-mail:oskar@olly.ee
Tootmine
Kassinurme, Jõgeva vald
48410 Jõgevamaa
Tel: +372 56 980 949
E-mail:ain@olly.ee

Lendamise tunnet saavad järele proovida ka kõige nooremad. 
EESTI LENNUAKADEEMIA
lennukid, aga ka lendurid ja
stjuardessid,“ vihjas Tootsi.
„Ühtlasi viib Jürgen kohalviibijad maagilisele rännakule
tulevikku, mille vältel saavad
kõik päris oma silmaga näha,
milline saab olema lendamine
tuhande aasta pärast ehk aastal 3015.“
See poole- kuni kolmveerandtunnine illusiooni
etendus ühendab lubaduste
kohaselt omavahel maagia ja
lendamise ning annab lennupäevade külastajatele võimaluse hetkeks kaelalihastele
puhkust anda, sest erinevalt
arvukatest vigurlendudest
tuleb see etteaste esitamisele
maa peal ja mitte taevalaotuses. „Seda vähemalt osaliselt!“
märkis Tootsi siiski.
Muuseumi territooriumil
on võimalik ka ise erinevaid
lennundusega seotud atraktsioone katsetada. Ühekohalise summa eest lubavad
end proovida nii tornihüpe,
katapult kui kahekohaline
lennusimulaator, millel saab

valida kahe funktsiooni vahel. „Võimalik on ise viie minuti jooksul piloteerida või
kahe minuti jooksul läbida
Ameerika mäed,“ sõnas Tootsi. „Lennusimulaator sooritab 360-kraadiseid pöördeid,
tekitades tõelise lendamise
tunde.“

Piraatide jälgedes
Lastele pakub priid tegevust
Batuudijuss, kes on kohal oma
batuutidega Disney loss ja Piraadilaev. „Pere väiksemad
saavad ronida, hüpata, liugu
lasta, piraatidena murda maha
laeva masti, piraate rünnates
hüpata batuudile läbi väikese
laevaakna – tegevust ja lusti
peaks jaguma,“ arvas Tootsi.
Batuutidel mängimise kõrval on lastel võimalik valida
endale meelepärane pilt või
tegelane ning lasta see enda
näole või käele maalida. Mõlemal ürituse päeval on kohal
kaks maalijat, kes tasuta lapsi
kaunistavad.

PARIM HIND TELEFONIKÕNE KAUGUSEL!

TRAPETSPROFIIL T20

KLASSIKPROFIIL

VIHMAVEESÜSTEEMID -25%

KIVIPROFIIL

KAUR PAVES
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Maasikate müsteerium
Teate ju küll, kui ahvatlevad võivad olla maasikad. Eriti varakevadel,
mil kodumaised marjataimed alles esimesi
rohelisi liblesid hiljutisulanud lume alt välja
torkamas.
Hispaania või Kreeka hiiglasekasvu laitmatult kirka kuuega marjad tunduvad silmadega
süües siis lausa vastupandamatud. Aga maitse poolest jäävad nad oma peenra marjadest
valgusvagude kaugusele maha.
Ka need maasikad, millel üks
pool juba plekiline ja teine veel
toores (nagu meie kliimas üsna
tavapärane) ning kust keegi
sõbralik nälkjas või tiivuline
on juba oma nokatäie nahka
pistnud, sulavad suus, andes
silmad ette oma välismaistele
kordi uhkematele liigikaaslastele.

Kontrastselt kodumaine
Samalaadne tunne tekkis
kinost väljudes. SuSa-seanss
mõjus nii soojalt ja koduselt.
Mis sellest, et 3D efektides lajatasid Supilinna salaseltslastele ipponi kõik enne põhifilmi
ekraanilt läbi lipsanud välismaalased pelga treilerigagi.
Kõik Minionid, Paani Peetrid,
Svammi Kalled, Kollalinnud ja
Tedid kamba peale kokku ka ei
„maitse“ nii koduselt kui Mari,

Ja teine, veelgi valjem, tema filmi kutsumise idee sünnitajale.
Tõsijutt, meis kõigis on kübeke klouni, aga veel suurem
laar lapsemeelsust. Kas, kes ja
kus seda välja paista laseb, on
ise küsimus. Mõnikord tahaks
ja võiks ju sootuks suuremal
määral, kui elu ja olu, vormid
ja normid lubavad. Ilma, et
sellest sünniks võõristuspilkudega pärjatud häbipuna, vaid
hoopis palsamit pingetele, salvi sallimatuse vastu.
Lapsikud vanemad ja vanemlikud lapsed päästavad
peaaegu et maailma. 
LIISI ANVELT
Sadu, Olav ja Anton. Küllap
võimendaski seda kitsarinnalist emotsiooni asjaolu, et
enne filmi algust tuli pea sama
pikalt (ootaja arusaam ajast
ongi subjektiivselt kaldu) ridamisi reklaame vahtida. Tea,
kas meil töötaks mujal maailmas praktiseeritav versioon,
kus osade (mõistagi soolasema
piletihinnaga seansside) eel
„ringvaadetega“ külastajaid ei
kurnatagi?
Mika Keräneni loomingust
tõukunud SuSa kätkeb endas
peale peateena kulgeva seiklusliini paraja portsu mõtte- ja
tundepeatusi, mille tõlgenduse värving east tulenevalt
vaatajais üpris erinev võib olla,
ent külmaks ei jäta kindlasti.
Keskkonda üle kandes pöö-

ratakse Tähtvere, Herne ja
Oa sirgetel rallides viivuks ka
Kiusu põiktänavale, Hoolimise alleele, mille Perepuude
tüvedel vohavad kõikematvad
Elutempo liaanid ning peatus
tuleb teha ka Kuulsusejanu kuristiku serval.
Peategelaste näitlejatöö hindamise hindamatut ametit
enda peale võtta ei julge. Mõnigi dialoog võis igiseva vanamehe kõrva jaoks tunduda
taoline, mille kohta korüfee
kriisanuks omal ajal „Ei usu!
Uuesti!“. Tuleb endale aru
anda, et tegu pole ju elukutseliste näitlejatega ning rikkumatuma vaatajaskonna, mu
laste, poolt kostus vaid tunnustust.
Aplaus Kaido Höövelsonile.

Lahe lapselikkus
Kujutan vaimusilmas ette,
kuidas lapsed peaks koalitsiooniläbirääkimisi... Etiketiga käsist jalust vingerdamise asemel
otse, siiralt ja solvumisteta.
Unistada ikka võib. Unistused
on magusad. Nagu maasikad.
„Supilinna Salaselts“ paigutub minu mõõdupuul Eesti
lastefilmide viimaste kümnendite paremiku absoluutsesse
tippu. Soovitan väga neil, kes
seda veel teha pole jõudnud,
lapsed kinno saata. Ja ise kaasa minna. Liitev pereüritus on
garanteeritud.
Kummaline näpukas, ent
terve Supilinna filmi jooksul
ei märganud kedagi suppi söömas. Ehk olin hooletu jälgima.
Või tõesti jäetigi terve etenduse seinal olnud püssist pauk
panemata?
RASMUS REKAND

Puleium OÜ on 1999. aastal loodud väikeettevõte, mis tegeleb
vanade puithoonete renoveerimisega ning majavammi
ja hallituse tõrjetöödega.

Võtame tööle

ehitustöölise

Töö kirjeldus
Restaureerimis- ja rekonstrueerimistööd vanades puithoonetes.
Puitkonstruktsioonidega seotud ehitustööd. Betoonitööd.
Nõudmised kandidaadile
Aus, kohusetundlik, töökas. Ehitustööde kogemustega.
Valmisolek komandeeringuteks Eesti piires.
Ettevõte pakub
Nooruslikku töökeskkonda. Tööle vastavat palka.
Arenemisvõimalust.
Lisainfo
CV saata 15. juuniks e-mailile info@majavamm.ee
või posti teel Heina 7, 50604 Tartu.

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

Kui soovid kindlat töökohta pidevalt laienevas
ettevõttes, siis tule tööle Maximasse!
Tartu Maxima XX kauplused
ootavad oma kollektiivi
KASSAPIDAJA-MÜÜJAID
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 3147.
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ANEKDOODID
Instruktor selgitab algajatele
langevarjuritele:
„Kui te hüppate langevarjuga
esimest korda ja see teil ei avane, siis tähendab see seda, et
langevarjusport ei ole teie ala.“
***
Major räägib sõjalise õpetuse
loengus tudengeile:
„Soomustransportööri kuulipilduja laskeulatus on 30 kraadi.“
„Aga missugust kraadi, seltsimees major?“ küsib keegi tudengeist. „Celsiuse või
Fahrenheiti?“
Major mõtleb natuke ja vastab:
„Fahrenheiti!“
Auditoorium pistab hirnuma.
„No kas nalja ka enam teha ei
tohi? Loomulikult Celsiuse kraadi!“ parandab end major.
***
Abielupaar läheb tülli. Kui
mees pärast tööd koju jõuab,
leiab ta söögilaualt sedeli:
„Lõuna on kokaraamatu 215.,
õhtusöök aga 360. leheküljel.“

***
Uusrikas dikteerib notarile
testamenti:
„Oma kolmandale naisele
jätan ma suvila, oma ihuarstile
100 000 dollarit ja õetütrele
Mercedese. Aga oma pojale, kes
arvab, et rikkus peitub ausas töös
ja heas tervises, jätan ma oma
sportsärgi, ketsid ning labida.“
***
Hommikul tuleb laeva Baltic Queen kapten tööle ja leiab
kaptenisillalt sedeli:
„Ärge võtke asja isiklikult, kuid
täna kell 12 on meil õppehäire.
Rotid.“
***
Orkestriproovis ei ole dirigent
rahul löökriistade partiiga.
„Kui muusik millelgi muul
mängida ei oska, siis antakse talle kaks pulka ja pannakse trummi taguma!“ kähvab ta.
„Aga kui ta trummiga kah hakkama ei saa,“ kostab sosin orkestrist, „siis võetakse talt üks pulk ära

ja pannakse dirigendiks...“
***
Kaks vanemat daami külastavad esimest korda Hiina restorani. Kui nad taldrikute kõrval pulki
näevad, kutsub üks neist kelneri.
„Kuulge, kelner, me tulime siia
sööma, mitte kudumistööd tegema!“
***
Mees tuuakse pärast operatsiooni palatisse. Palatikaaslased
hakkavad talle rääkima igasuguseid hirmulugusid, kuidas
inimestel olevat pärast opereerimist kogemata käärid ja vatitampoon kõhtu jäänud. Äkki
kostab koridorist arsti hääl:
„Ega keegi ole mu mütsi näinud?“
Mees viiakse uuesti operatsioonile ja võetakse müts kõhust
välja. Pärast narkoosist toibumist
pöördub mees teda opereerinud arsti poole ja palub:
„Ärge mind enam kinni õmmelge, pange parem nööbid ette!“

SUDOKU

CINAMON
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
5.–11.06 kell 17.45, 19.30
Pimekohting
5.–9.06 kell 14.15, 19, 22.30;
10.–11.06 kell 19, 22.15 San
Andreas
5.–9.06 kell 18.15; 10.–11.06
kell 20.15 Poltergeist
5.–9.06 kell 14, 19.15; 10.–
11.06 kell 14 Tulevikumaa
5.–9.06 kell 16.30, 20.10,
21.15; 10.–11.06 kell 16.30,
21.15 Mad Max: Raevu tee
5.–8., 10.–11.06 kell 11.10,
13.15; 9.10 kell 13.15 Lauluässad 2
5.–11.06 kell 10.30 Käsna-Kalle Kantpüks
5.–8.06 kell 10.45, 11.45, 13,
15.15, 17.30; 9.06 kell 11.45,
13, 15.15, 17.30; 10.–11.06 kell
11.45, 12.30, 13.30, 16, 18.10
Supilinna salaselts

Pimekohting

5.–9.06 kell 13.30 Tasujad:
Ultroni ajastu
5.–9.06 kell 19.45, 22.15;
10.–11.06 kell 16.45, 19.15,
22.30 Spioon
5.–8.06 kell 11.20, 12.15,
16.15; 9.06 kell 11.15, 12.15,
16.15; 10.–11.06 kell 11.20,
12.15, 14.15 Kollanokk
5.–11.06 kell 21.45 1001
grammi
5.–11.06 kell 15.30, 21.30
Astraal 3

RISTSÕNA
O NU
20700

Järjest
tähed

Nõrgamõistuslik

UNO

PesuMaalipulber kunstnik

LUUNJA LAULULAVA

Kollakaspunane
kõva
vaik

7.06 kell 15.30 Luunja laste ja
noorte laulupidu 2015

Jõgi
Viljandimaal
...-teater

PAHAD POISID

Jood

13.06 kell 21.30 Rockhound
TUBINA SAAL

Tihe
mets
Fordi
mudel

Saksa
mehenimi

Vabariik
soome
keeles
Errare
humanum
...
LK-ala

Vahemere
meri
Seltsimees
Terroriorgan

Rõivas

5.06 kell 20 Nii valged ööd:
Helin-Mari Arder ja Mart Soo

USA
filmitäht
Lauljatar

Jo-le-mi
aste
Sidesõna
Tegelane
"Vaprais
ja ilusais"

... ei
peatu
Näkk

Jõgi
Siberis

Sõudja
Endine
soome
suusataja

Jook

Amper
Looma
kodu

Neeper
Lembit
Ulfsak
Filmiekspert

Radoon
Tekstiilikunstnik

Endine
lavastaja
Püsik
nurmenukuliste
sugukonnast

Äärelinn
Naishääl
Lantaan

Jõgi
Itaalias
Eesliide

Järjest
tähed
Küla
LääneVirumaal

Kunst
inglise k
Mibemoll

6.06 kell 14 Elleri kooli lõpuaktus-kontsert
VILDE

Riik
Aasias
Paskal

Pealinn
Aafrikas

11.06 kell 21.30 Mikk Tammepõld

Vene
mehenimi

Asesõna

Teatmeteos

RISTIISA PUBI
Saar
Soome
lahes

Riik
Aafrikas

Pikk
vokaal

13.06 kell 21 Raen Väikene

ETV
saade
Hispaania
linn

Mehenimi

Endine
ETV
saade

Kontsert

ÕLLE TARE

LINNARAAMATUKOGU

5.06 kell 22 Hellad Velled

kuni 20.06 Anna Litvinova
maalinäitus Essaouira elu.
Maroko

Näitus
ANNELINNA RAAMATUKOGU
kuni 5.06 näitus linnaloodusest Ma pole külaline, ma
elan siin
kuni 30.06 näitus Tabamata
Vilde
KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU
kuni 5.06 Marko Matvere joonistuste näitus Ümber imelise
maailma

kuni 20.06 Katrin Mäeotsa fotonäitus Üle kivi ja läbi lillede
Tartu ülikooli botaanikaaias
kuni 26.06 näitus Klassikaline
rokk vs digitaalne pop
TAMMELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 13.06 Iive Joametsa ja
Heiki Merila maalinäitus Loodusest inspireeritud
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Uuno Kivilinnast
KOLMANDAS NOORUSES
Luke Mõisa sündmused
2015
memmed raputasid haavadele soola
Järgmisel hommikul
pärast peksasaamist Õlle
Tares helistati ja kutsuti
mind pühapäevaks Atlantisesse mingile tantsupeole.
Ütlesin kohe, et helistasite
õigele mehele – mina olengi
tantsulõvi. Pidi olema palju
üksikuid naisi, kes ootavad
tantsupartnerit.

Libe näkineid
Kui siis emadepäeval kohale
jõudsin, käis juba kõva kepsutamine. Olen 61-aastane, aga
tunnen end 41-aastasena. Seal
aga oli võib-olla kõige noorem
vanavanaema minu ema vanune. Paksu meigiga mind ka ära
ei peta.
Sain teada, et see ongi mingi
Kodukotuse tantsupidu. Üksikuid naisi avastasin ka tervelt
kaks. Pilet oli juba ostetud ja
kutsusin ühe naise tantsima.
Ta veel ütles, et käib fokstrott
ja et kas ma seda ikka oskan.
Vastasin, et minu esimene
tants oli „Kes aias“, mille peale ta tahtis kohe tagasi istuda.
Soovitasin ikkagi proovida ja
mõne tantsu ka tegime. Tal oli

väga libe kostüüm, oleksin vist
pidanud kahe käega ümbert
kinni hoidma.
Siis läksin välja suitsu tegema. Tagasi tulles oli vaheaeg
ja umbes 90-aastased memmed esinesid rahvatantsuga.
Selle peale ütlesin, et nüüd
mulle küll aitab ja kuhu ma
sattunud olen. Korraldajad
andsid mulle mu punase roosi
tagasi, sest peol ei olnud seda
küll kellelegi kinkida. Andsin
selle väljas esimesele vastutulevale naisele, kellel oli väga
hea meel.

kohe, et slaavi nägu. Tunnistaski, et õige nimi on Marusja
ja et talle lihtsalt meeldivad
eesti mehed. Minule jälle valetajad ei meeldi.

Tartu pole küla

Valelik slaavlanna
Koduteel tuli mulle veel üks
tutvumiskõne, mis tundus
päris hea. Leppisime kokku,
et järgmisel päeval helistan.
Hiljem aga selgus, et olen liiga
jutukas ja temale ei sobi. Mina
hästi ei oska ennast kinnise
suuga iseloomustada ja kuna
olen väga üksinda, siis vahel
räägin tänaval ka mõne koeraga, kes mind nõus on kuulama.
Järgmine proua tuli mulle
isegi külla, juua soovis viina
tomatimahlaga. Kuulasime
head muusikat. Püüdis eesti
naist mängida, aga rääkis väik-

se aktsendiga. Kui siis talle paremini näkku vaatasin, ütlesin

Läbikukkunud nädalavahetuse krooniks unustasin
pangakaardi SEB sularahaautomaati. Infotelefonil öeldi
kolmes keeles, et momendil
on kõik klienditeenindajad
hõivatud, palun oodake, ja
lasti mingit lolli muusikat.
Sama lugu on ka Starmani,
EMT, Elioni ja teistega. Kõigil
on üle Eesti ainult üks infonumber.
Olen uhke, et olen vähemalt
kolmandat põlve tartlane. Tartu ongi Eesti kauneim linn,
Tallinna ei koliks mingi hinna
eest. Tallinnas aga arvatakse,
et Tartu on üks provints või
küla ja siia ei olegi mingit telefoniühendust vaja.
Kui siis peale pikka ootamist
lõpuks ühenduse sain, tegin
ettepaneku minu raha eest
vähemalt paremat muusikat
mängida, näiteks Abbat või
Beethoveni 5. sümfooniat. Lubati ettepanekut kaaluda.

10.05 kell 11–13
24.05 kell 15
7.06 kell 12–16
11.06 kell 20
14.06 kell 11–13
21.06 kell 12–16
5.07 kell 20
6.07–9.07
7.07 kell 20

Muinasjutuhommik pannkookidega
Luke mõisa hooaja avaüritus
Perepäev Kaladest
Sepo Seemann monoetenduses
EESTI MEES ja tema NAINE
Muinasjutuhommik pannkookidega
Orienteerumise perepäev
Dagö kontsert
Luke Loodus- ja teatrilaager
Indrek ja Paul Kristjan Kalda
“Kaugel, kaugel kus on minu kodu“
(Tartu Kontsert, www.kontsert.ee)

9.07 kell 18
11.07 kell 21
12.07 kell 10.30–13

Loodus- ja teatrilaagri etendus
Perepäev Nahkhiirtest
Matkasari: Tartu pühapäevased rattamatkad,
Kontrollpunkt Kärnerimajas

12.07. kell 19

Maria Listra ja Sandra Nurmsalu „Päikese poole“

(Tartu Rattamatkad, www.facebook.com/tarturattamatkad)
(Tartu Kontsert, www.kontsert.ee)

16.07,17.07 ja 19.07 kell 19 Muusikaline suvelavastus „Segajad“
22.07–26.07 kell 19 Muusikaline suvelavastus „Segajad“
26.07 kell 12–16
Maalimise perepäev
31.07 kell 21
Kõrsikute öökontsert küünlasäras mõisapargis
5.08 kell 19
Koit Toome ja Jorma Puusaag ” Joala laulud”
(Tartu Kontsert, www.kontsert.ee)

7.08 kell 21
9.08 kell 12–16
12.08 kell 19
22.08 kell 12
22.08 kell 21
23.08 kell 11–13
13.09 kell 11–13
20.09 kell 12–16

Öösorri öökontsert küünlasäras mõisapargis
Meisterdamise perepäev
Curly Strings kontsert (www.curlystrings.ee)
Luke kooli vilistlaste kokkutulek
Loodusfilmide õhtu
Muinasjutuhommik pannkookidega
Muinasjutuhommik pannkookidega
Õunamahla valmistamise perepäev

Luke mõis - koht
kuhu võid jätta oma südame!

Kontsertide ja etenduste piletid müügil
Piletilevis ja kohapeal.

Luke Mõis, Nõo vald, Tartumaa
www.lukemois.ee
info@lukemois.ee
tel +372 508 8359
+372 5568 9096
Luke mõisa veebipood
http://pood.lukemois.ee/

KORTERID TARTU SÜDALINNAS SOOLA 2

Kliendipäevad näidiskorteris nr 18 toimuvad juba
6ndal ning 13ndal juunil kell 11.00-14.00
(+372)511 4272, eve@kaarsilla.ee | (+372)5331 1056, viljar@kaarsilla.ee
Külasta ka kodulehte: www.soola2.ee

10

REKLAAM

Neljapäev, 4. juuni 2015
EHITUS

TANAVAKIVIDE

15€

paigaldus ja muuk,
aedade ehitus,
haljastustood.
tel +372 5803 9214

MATERJAL
Dekoratiivkivid, vundamendikatted, katusekiled, sauna
soojustus, drenaažitorud. Tel
5669 6549, www.stonest.ee.
Killustik, liiv, kruus, muld veoga. Tel 5826 7949.

alates

P r i l l i d e o s t j a l e TA S U TA n ä g e m i s k o n t r o l l o p t o m e t r i s t i l t !

Väike ehitusfirma teeb puusepatöid. Tel 5691 6063.

Kruusa, killustiku, mulla müük
kohaletoomisega. Tel 505 7316.
1,6 ja 3,2 t ekskavaatorite rent
ja kaevetööd. 80-110 € päevarent juhita. Tel 511 5786.
Aukude puurimine postvundamentidele (palkmaja, terass).
Tel 509 3454,
www.vahvameeskond.ee.
Ehitus- ja viimistlustööd eraisikutele, firmadele, KÜ-le. Akende-uste paigaldus. Töö kiire ja
korralik. Silver, tel 510 0645.

Müüa pidevalt ehituslikku
saematerjali (22x75, 100, 125,
150; 2,5-3,6 m; 50x50, 100, 125,
150, 200, 3-6 m; 100x100, 3 ja
3,6 m). Alates 1,5 tm toome koju
kätte. Tel 5684 0777.
Müüa saematerjali. Transpordivõimalus. Tel 5852 2064.
Saematerjali müük parima hinnaga Tartumaal. Tel 5656 4624.

KINNISVARA MÜÜK

Põllu- ja metsamaa üle Eesti!
Küsi hinnapakkumist või kirjuta
info@strategium.ee.
Talukoht koos maa ja metsaga.
Tel 508 0065.

ÜÜRILE ANDA
2-toal korter Turu tn al aug 2015
(15 min kesklinnast). Eret,
tel 527 6844.

ÜÜRILE VÕTTA
1-toal korter. Tel 503 2345.
2-3-toal korter. Tel 5561 4114.
Ehitusalal töötav noor mees
soovib üürida pikemaks ajaks
1-toalist korterit Karlovas või
Supilinnas. Soovi korral aitan nõu
ja jõuga. Tel 5554 6845.

Eedeni kaubanduskeskuses
Kalda tee 1
Te l 7 3 8 0 1 1 3 , 5 8 5 0 9 3 1 2

Ehitus, remont, viimistlus, lammutustööd. Tel 5858 6953.
Erinevad katuse- ja ehitustööd.
Tel 5624 0790, 5682 5366,
www.majaproff.eu.
Fassaadide soojustamine. Katusetööd. Ramest Ehitus OÜ, tel
516 6152, info@ramest.ee.
Fassaadide ja vundamentide
soojustamine ja renoveerimine. Tel 503 3719.

• Hüpoteeklaen
• Refinantseerimine
• Lisalaen olemasolevale

Summa al. 1400 €
Kuumaksed al. 21,74 €

www.odavlaen.ee

Теl 7 460 086, 581 00 111

Katuste ja puitfassaadide ehitus- ja remonditööd.
Tel 515 7062.

KOOLITUS

Raekoja plats 20, Tartu

Tähelepanu! Tegemist on finantsteenusega. Näiteks 10 000 € laenusumma korral 5 aastaks fikseeritud intressiga 14%
ja lepingutasuga 300 € on krediidi kulukuse määr 14,60%, kuumakse suurus 232,68 € ning tarbija makstav kogusumma
14 260,95 €. Tutvu tingimustega www.odavlaen.ee või helista tel 7 460 086 ja pea nõu meie spetsialistiga. Krediidi saamiseks
tuleb sõlmida tagatisvara kindlustusleping. NB! Kulukuse määras ei ole arvestatud tagatise seadmise ja kindlustamisega
seotud kulusid.

• Alati hea nõuanne!
• Professionaalne abi kinnisvara ostul, müügil, üürimisel
• Kinnisvara komplekshaldus
Riia 9, Tartu. www.eravara.ee
E-post: eravara@eravara.ee
Tel 742 7630 ja 506 6173.
1-toal korterid Jänese tn (ahik,
kap.rem, aed, vaiksed naabrid,
pood ligidal). Tel 5563 9452.
2-toal korter Põlvas (46 m², KÜ,
keskküte, parkett, 17 000 €, ka
järelmaksuga). Tel 520 0578.

Planeerimis- ja kaevetööd
JCB 4CX ekskavaator-laaduriga
(40 €/h). Tel 501 9917.
Soojustamine puistevillaga.
Tel 5665 0604, 502 0066,
puistevill@gmail.com.
Teen remondi- ja viimistlustöid. Tel 5648 1251.

Lemmikloomade ravi, vaktsineerimine ja kiibistamine.
Jooksuaja vastased süstid
koertele ja kassidele.
Tel 514 8998.

OTSIN TÖÖD
60 a mees, pahedest prii, otsib
tööd. Pakkuda võib kõike, juhiload olemas. Tel 5563 9452.

AM-, A-, B-, BE-, C-, CE-kat,
veokijuhi ameti- ja ADR-, lõpp
astme- ja esmaabikoolitused.
Tel 507 8230, Kalda tee 30,
www.sõiduõppe.ee.
Emajõe Keeltekool: uued
kursused juunis. Tel 740 4050,
info@emajoe.ee, www.emajoe.ee.

KÜTE

Firma otsib köögiviljakoorijaid.
Pakume elamispinda.
Tel 506 3891.
Lisatöö siseruumide koristajale
Vahi külas 1x nädalas L või P ca
3-3,5 tundi. Tel 5823 0411.
Otsime oma meeskonda uusi
müügiinimesi. Tegemist on
iluvaldkonnaga. Tööülesanne:
otsime uusi partnereid, ilutoodete tutvustamine, esitlemine,
lepingute sõlmimine. Töötasu
vastavalt pingutusele. Kandideerimiseks saatke CV aadressile
Byasmyyk@hotmail.com.
Pakun tööd pensionärile
valvur-müüjana autoparklasse
24 h, nõutav vene ja eesti keele
oskus. Tel 5354 1882.

Kinnisvara müügi- ja üürimisteenused Tartus ja Lõuna-Eestis.
Kutseline maakler Peeter Meus,
tel 506 2212, 786 8080,
www.aadlivillakv.ee.

Õmblejale või õmblusettevõttele tasuta anda rendile tööruumid kaubanduskeskuses.
Tel 503 0367.

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

Korterid, majad, majaosad
Tartus ja maakonnas. Aitame
kinnisvara müümisel ja üürimisel. Ene Lina, tel 742 0656,
504 8379.
Suvila Külitses (soodsalt, järvest
300 meetrit). Tel 5390 0256.

KINNISVARA OST

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

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

Tänavakivide paigaldus ja
müük, lipp- ja võrkaedade
ehitus, haljastustööd.
Tel 5361 3091.

2-3-toal korter. Tel 5561 4114.

Tänavakivide paigaldus, teede
ja platside ehitus, haljastustööd, piirdeaiad/väravad.
Tel 5623 3867,
www.clinkerservice.ee.

LOOMAD

Aiandushuviline vanapaar saab
aastaks ilusast aiast kogu saagi,
vaja vaid aed korras ja umbrohupuhas hoida. Tel 5870 5189.

Ahiküttega korter Tartus
(36 m²). Kohe sissekolimise võimalus. Tel 5561 3961.

Kõik ehitustööd ühest kohast.
Tel 5904 2174, www.innover.ee
Lamekatusetööd, hüdroisolatsioonitööd, vihmaveesüsteemid.
Tel 5332 9491, sbskatus@hot.ee.

Puitbrikett, pellet, kütteklots!
Tel 5304 9599.

PAKUN TÖÖD

Korstnate ehitus ja remont
koos vajalike plekitöödega.
Tel 5625 1750, tomeli.ee.
Kortermajade renoveerimine,
katuse- ja fassaaditööd.
Tel 5809 6966,
kristjan@krestonehitus.ee.

Lepapuu (30, 40, 50 cm).
Tel 557 6177.

Raamatupidaja - värske
pensionär, bilansivõimeline.
Teadmisi palju, raha vähe. Soovin
vahetada teadmised raha vastu.
Tel 5665 7315.

Naine üürib 1-toalise korteri
Tartus. Soovitavalt omanikult.
Tel 524 6691.

Ehitus-viimistlustööd, katused,
fassaadid, torutööd. Ragan OÜ,
tel 5749 4994, ragan@ragan.ee.
Ehitus, remont, siseviimistlus,
kuurid, aiamajad, terrassid.
Pikaajaline kogemus! Soovitud
tulemus garanteeritud!
Tel 5622 9840.

Küttepuud, vedu tasuta.
Tel 5683 3404, 5684 8808.

1-toal korter. Tel 503 2345.

2-3toal korter Tartu kesklinnas.
Võib vajada remonti.
Tel 5622 8225.
Garaaž Tartus. Tel 516 5412.
Kasvav mets ja raieõigus
Lõuna-Eestis. Tel 5612 7434.

RIIDED
Jõe butiigis uus kogus kasutatud rattariideid! Kiirematele
parem valik! Soola 10 (avaturg)
Kasutatud riided hulgi kokkuleppehinnaga. Riidepuud,
stanged, alekorvid, riiulid.
Tel 501 6050.

Tel 514 2173

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!
Ahju-, pliidi- ja katlapuu. Pikkused 30-60 cm. Märg ja poolkuiv.
Tel 525 7628.
Kaminapuu, kütteklots, puit
brikett. Küsi julgelt! Tel 528 9398.
Kaseküttepinnud (pikad ja
tükeldatud). Tel 5662 5014.
Kasepinnud 30, 40, 50. Vedu ja
tšekk. Tel 5594 7098.

Odavad rõivad (Kastani 121)
müügil rattariided, päevitusriided, uus kogus uusi lasteriideid
jpm. E-R 10-18, L 10-15.
Sõpruse pst 8 kpl PesaKaup: lai
valik riideid kogu perele hinnaga
10 senti - 2 €. Avatud E-P 15-18.

SÕIDUKID

Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.

1994.–2006. a sõiduautode
kokkuost. Väga kiired tehingud!
Raha kohe kätte! Tel 553 3060.

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

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

Kuivad küttepinnud ja klotsid,
lahtiselt ja võrgus. Võimalik ka
väikestes kogustes. Parim hind!
Tel 511 2625.

Müüa Opel (1992, universaal,
sõidukorras, üv 05.2016, talverehvid koos velgedega kaasa).
Tel 741 2323.

AKNAD OTSE TEHASEST

AKNAD, AKNALAUAD, PAIGALDUS,
SISEPALEDE TAASTAMINE
JÄRELMAKSU VÕIMALUS
KUNI 6 KUUKS (ILMA PROTSENDITA).
Paljud valmis aknad kohe laos saadaval
(erinevad mõõdud).

736 6886, 5645 2502, 501 6158

aknaari@city.ee

Tartu Aleksandri 1- 4
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Aitame teil vähendada ettevõtte
kulutusi raamatupidamisele www.eraamatupidaja.ee
Arvutite hooldus ja remont Tartus Tiigi 19 ja Küüni 5b. OÜ Maxi
IT, tel 5452 2200.
Boilerite puhastus, veemõõtjate vahetus, san-tehnilised
tööd. Tel 5646 9025, 734 8044.
Klaaside vahetus, parandus,
toonimine ning kahjukäsitlus
kohapeal. Vaba 38a, Tartu, tel
5456 3333, info@alivinauto.ee,
www.alivinauto.ee.

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

9 kohta, püsikiirushoidja

Korterite ja eramute remonditööd. Tel 5558 2500,
savuke@mail.ee.

Plaatimistööd Tartus ja Tartu
maakonnas (vannitoad, wc-d).
Hinnad kokkuleppel. Soovi korral
võimalik näha fotosid tehtud
töödest. Tel 5848 6982.
Planeerimistööd roomik
buldooseriga. Tel 5826 7949.
Pottsepatööd. Tel 507 9037.

diisel, 110 kW, kõrge, mahukas, raadio-CD, USB,
AUX, bluetooth, konditsioneerid, 2. ja 3. rea
istmetel reguleeritavad käe- ja seljatoed.

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

aurel.ee/buss

Likvideerin ummistusi, boilerite puhastus. Vahetan WC-potte, kraane, torustikke jne.
Tel 5621 7955.

Puude ja hekkide ilu- ja hoolduslõikus jt aiatööd. 15+ a
kogemusi. Tel 5699 9884,
laur@puujuuksur.ee.

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

kontoritehnika müük ja hooldus

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

TOONERID, PRINTERID,
KOOPIAMASINAD.
Tahmakassettide kiire täitmine!
Täites laserprinteri kassetti
Printerikeskuses,
SAAD Supilinna Kikerkohvikus
PÄEVAPRAE vaid 1€ eest.
Pakkumine kehtib tööpäeviti 11–14 Emajõe 1a, Tartu

E - R 9 - 18 Emajõe 1a, Tartu
Tel 739 0635.
www.printerikeskus.ee

Muru niitmine ja trimmerdamine. Tel 5346 1476.

Soodne fekaalivedu.
Tel 5382 8791.

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

Kallurauto (liiv, kild, küttepuud,
prahivedu linnas, 25-30 €).
Tel 5373 7304.

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

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

VABA AEG

OST

13.06. Ihamaru Kõivualutse
päev Põlvamaal. Rahvalik pidu,
laat kaskede all. www.ihamaru.eu.

TK UEU LLU TLU SI

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



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

Õlimaalid Eestimaa kevadest
(50x70). Tel 5835 3117.

Koolimärgid, eesrindlase ja
spordimärgid ning kõik EW ja

Ansambel Bailamos sisustab
teie peoõhtu. Tel 5599 5511.

1 kuulutus =1€

Teeme T-särke, kruuse, fotokristalle Teie soovitud pildi ja tekstiga.
www.estoniashop.umi.ru
Valmistan kodulehti ettevõte
tele, FIE-dele ja eraisikutele.
Tel 5466 9836, websitdesign.eu.

Kaevan ja puhastan tiike. Erinevad kaeve- ja pinnasetööd.
Võsalõikus giljotiiniga.
Tel 5645 1927, info@meiletop.ee,
www.meiletop.ee.

Optimistlik Tartu naine, kel on
palju vaba aega, soovib seda
jagada 62–70 a vaba mehega.
Ideaali ei otsi, rahast ja autost ei
hooli, tähtis on elu armastada.
Seiklusi ei otsi. Tel 5331 7715.

Kasutatud raamatud.
Tel 734 1901.

Muruniitmine. Tel 525 2862,
www.kobruleht.ee.

Niitmisteenus, trimmerdamine,
puudehooldus ja muud aiahooldustööd: koristamine, istutamine, aiajäätmete äravedu,
jne. Samuti metsatööd: kultuuri
hooldamine, võsalõikus, metsaväljavedu. Tel 5344 1304.

61 a Jaan läheks Jaanikaga (kuni
61) jaanitulele. Sobivusel igale
poole mujale. Tel 5889 9383.

Vana merevaigust kaelakee,
käevõru ja muud vanad ehted
(sõled, prossid, sõrmused). Võivad vajada ka parandamist. Liina,
tel 5639 7329.

MÜÜK

Septikute (2, 3, 5 ja 10 m³) ja
imbsüsteemide müük ja paigaldus. Tel 5757 0202.
Majavammi ja hallituse tõrjetööd. Analüüsid. Puitmajade
renoveerimine. Tel 5662 9559,
info@niiskusabi.ee.

59 a naine tutvub endast vanema kindlat töökohta omava
autoga vaba härraga.
Tel 5846 4613.

Vaba 52 a Tartumaa naine
(163/85) tutvub vaba, elus hakkamasaava aktiivse mehega. Tel
5869 0347.

Rahvalikud laulud ja kandlelood
Teie peole: Simmaniduo ja Kandlemees Sander. Tel 504 3202.
Rakkekaevude kaevamine,
puhastamine ja remont.
Tel 5638 1774.

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

TUTVUS

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

Liivapritsi- ja metallitööd, veoautode keretööd, restaureerimine. Tel 5329 2299, tehno24.ee.

511 6923 • info@aurel.ee

tsaariaegsed märgid.
Tel 5649 5292.

Abi alkoholisõltuvuse korral.
98%. Hiina meditsiin. Ly Chini
OÜ, Tartu, vajalik eelregistreerimine tel 505 8381.

Ohtlike puude langetamine,
äravedu, okste purustamine,
heki- ja võsalõikus. Töö kiire ja
korralik! Hinnasula -20%! Järjekorrad lühikesed. Tel 5559 3732,
info@vikatimees.eu.

Korstnapühkija (kasutan tuhaimurit, väljastan peale igat tööd
akti). Tel 5805 0201.
Hauakivide ja hauaplaatide
valmistamine. Tel 5691 7488,
www.kiviraie.ee.

Viin ära kasutu pesumasina ja
muu kodutehnika. Tel 520 2155.

TERVIS

Kopp-auto kalluri teenus (kandejõud 10 t, nelikvedu).
Tel 5826 7949.

TEENUSED

BUSSI RENT
alates 50€ päev
Citroen Jumper (2014)

Kanalisatsiooni-, toru- ja elektritööd. Tel 735 3777, 5566 1888.
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+KM

(90 tähemärki)

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

Veo- ja kolimisteenus Tartus üle Eesti. Tel 5554 4385,
www.veotransport.ee.
Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine suure kaubikuga.
Tel 501 5312,
www.kutotootmine.ee.
Veoteenus väikekaubikuga.
Vajadusel lisaks haagis.
Tel 5348 8766.

Kastani 90, Tartu
E-R 12-18
L 12-15
Tel 5807 0076 (24h)
kaie.paike@mail.ee

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

•
•
•
•
•

kirurgia
vaktsineerimine
kiipimine
lemmikloomapass
müügil toidud

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

REKLAAM

Neljapäev, 4. juuni 2015
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Kastelli – mõistlik lahendus!
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Valokaari 115 AV
kevadpakkumine!
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120 m2
146 m2
40 m2

17 776

iv/lvv

2 500

TEKN.

KATOS2

Kastelli Valokaari sarja majad on vaimustanud
majaehitajaid juba aastaid oma nägusa arhitektuurse
ilme ja valgusküllasusega. Oleme täiustanud
baasmudelit panipaikade ja varjualustega.
Valokaari 115 AV on hea näide Kastelli ehitamise
paindlikkusest personaalsete lahenduste loomisel.
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Kaide

8,7 m2

25,3 m2

21,0 m2

5 500

K&RT

OH

O9x21

PE

4,7 m2

AK
-0.260

Kaide

Elamispind
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Katusealused terrassid
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MH2

10,6 m2

KATOS1

K-Majad OÜ, Jaama 2, 11621 Tallinn
66 905 04; 50 777 01, info@kastelli.com
katrin.sutt@kastelli.com

14 276

Talvitarjoustalo 2015

ka 146.0, ha 120.5 m

3 500

2

ARK-BAU OY, Riihimäki, 12.01.2015

-30
%
NORMAALHINNAST

KOGU KAUP

TARTU, TURU 45B (SEPA KESKUSE UUES HOONES)
TEL 600 92 60 • WWW.DEKO.EE

www.kastelli.ee

Juuni on
Laulasmaa SPA
sünnipäevakuu!
Spaa-pakett kahele

hind al

65€

(tavahind al 99€)

soovitab:

www.laulasmaa.ee | sales@laulasmaa.ee | Tel: 6870800

SEE ON ÜKS
EESTI 50-ST
PARIMAST
SÖÖGIKOHAST.

ASTU
SISSE!
2014
www.eestimaitsed.com

