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Elva tõmbab relvasõpru
Kopsuhaigetele sobilikust pisikesest osoonirohkest Elvast võib
lähiaastatel kujuneda
hoopis relvafännide kogunemispaik.
SA Tehvandi Spordikeskuse
hallatava Tartumaa tervise
spordikeskuse peagi valmiv
arengukava näeb muu hulgas
ette uue laskekompleksi ehi
tuse. „Kavandatavad tiirud
võimaldavad muuta laskespor
dialase tegevuse aastaringseks,
suurendada harrastatavate
alade hulka ja korraldada rah
vusvahelisi suurvõistlusi,“ sel
gitas sihtasutuse juhatuse liige
Kristjan Karis.

Koostöö
kaitsejõududega
Planeeritud laskekohtade
arv ja pealtvaatajate ala suurus,
tiirude varustamine elektroo
niliste märkide ja muu nüüdis
aegse tehnikaga tagab kesku
sele Karise sõnul Läänemere
piirkonnas liidrirolli laskevõist
luste korraldajana. „Lisaks
praegu traditsiooniliselt peeta
vatele Eesti meistrivõistlustele,
karikasarja etapiks olevale rah
vusvahelisele Heli Rassi mäles
tusvõistlusele ja Jõudi meistri
võistlusele muutuks kindlasti
iga-aastaseks võistluseks mai
lõpus siiani eri riikides toimuv
Baltic Cup,“ sõnas ta. „Sama
perspektiiv on Põhjamaade
meistrivõistlustega.“
Oluliselt peaks suurenema
võistluste arv talvisel õhkrelva

laskehuvilisi inimesi ja organi
satsioone on palju, kuid nende
le pakutavate teenuste mahtu
ja kvaliteeti jäävad piirama
amortiseerunud väikesed tii
rud ja aegunud varustus. Sa
muti puuduvad statsionaarsed
elektroonilised laskeseadeldi
sed, mis oleks aga eelduseks
suuremate rahvusvaheliste
võistluste läbiviimisel.

80 aastat tuntust

Praegu üsna armetus seisus olev tiir peaks juba kümne aasta pärast olema suuteline
võõrustama laskeässasid kogu maailmast. 
SA TEHVANDI SPORDIKESKUS
hooajal. „Peale Eesti tiitlivõist
luste, mis Elvasse üle tuleksid,
saab korraldada iga-aastase
suuremastaabilise rahvusva
helise kommertsvõistluse,“
märkis Karis.
Rahvusvahelistest tiitli
võistlustest võimaldab uus
kompleks korraldada Euroopa
meistrivõistlusi ja maailma
karika etappe. Kõne alla tuleks
ka maailmameistrivõistluste
korraldamine, kui 300 meet
ri alad viia läbi kaitsejõudude
Võru või Valga lasketiirudes.

Riiklike garantiide
ootel
„Nende võistluste korraldus
õigust saada on üsna tõenäo
line, sest Eesti laskurliidul on
hea maine mitmete tiitlivõist
luste eduka korraldamise eest
ja rahvusvahelised organisat
sioonid otsivad uusi võistlus

paiku,“ arvas Karis. „Suur
võistluste taotlemise eelduseks
on siiski keskuse olemasolu
rahvusvahelise laskespordi
liidu (ISSF) tingimustele vas
tavas mahus või siis 100%line
kindlus, et võistlusteks need
ka olemas on. Viimase puhul
eeldatakse arvatavasti ka riik
likke garantiisid.“
Lisaks võistlustele lubatakse
pakkuda naaberriikide spordi
koondistele suurepäraseid või
malusi treeninglaagrite korral
damiseks, mis tagab keskusele
stabiilsema kasutuse ning an
nab ka eeliseid võistluste kor
raldamiseks. „ISSFi laskealade
kõrval täiendavad uue kesku
se klientuuri laskesuusatajad,
practical laskmise harrasta
jad, jahindusorganisatsioonid,
kaitseväe ja kaitseliidu liik
med, politsei ja turvatöö tegi
jad, ehk siis kogu relvakasuta

jate kontingent,“ lisas Karis.
Elva lasketiiru võib juba ka
tänases seisukorras lugeda
vabariigi parimaks. Elvaga
peaaegu samas mastaabis tii
rude kompleks on Eestis vaid
Tallinnas Männikul, kus toi
muvad ka 2016. aasta Euroo
pa juunioride meistrivõistlu
sed tulirelvadest laskmises.
Männiku lasketiir kuulub
aga kaitseliidule, mistõttu
on kasutajad põhiliselt seo
tud jõustruktuuridega. Ma
jutustingimused Männikul
praktiliselt puuduvad, samuti
toitlustusteenus. Seetõttu
on Elvas viimastel aastatel
peetud enamik suurematest
Eestis toimunud rahvusva
helistest ja vabariiklikest tiit
livõistlustest ning koondise
treeninglaagritest.
Praegune aktiivne tegevus
Elva lasketiirudes näitab, et

„Arengud näevad siiski ette
täielikult uue laskespordibaasi
ehitust, mistõttu tuleks ole
masoleva keskuse peahoone
ja tiirud lammutada,“ kinnitas
Karis. „Kuid Elvale 80 aastaga
kogutud tuntus ja hea maine
laskespordiringkondades on
tugevaks algkapitaliks tippta
semel keskuse rajamisel.“
Kavandatud tegevused on
praegu planeeritud aastaks
2025. „Kindlasti peab siin ar
vestama ka poliitiliste priori
teetidega, kuna rahastus on
siiski suuremas mahus riigieel
arveline,“ möönis Karis. Seega
ka esimesi suurvõistlusi ning
viimasega kaasnevaid spordi
turiste ning sellest kasvavat
tulu kogu piirkonnale võib
hakata ootama pärast seda.
Praegu jääb puhtalt lasketii
rude kompleksi ehituse mak
sumus sihtasutuse hinnangul
kuue miljoni euro kanti. „See
on aga tänastes hindades ning
ei suuda veel ära mahutada va
jalikku inventari ja lasketiiru
seadmeid,“ täpsustas Karis.
KAUR PAVES

Roolijoodikud jäeti autodeta
Tänavu on Lõuna-Eestis
kohtuotsusega konfiskeeritud sõidukid kuuelt
roolijoodikult. Ühelt
roolis alkoholijoobes
korduvalt tabatud mehelt konfiskeeriti lausa
kaks sõidukit.
Tartu maakohus tunnistas
56-aastase Aivar Voika süüdi

selles, et ta juhtis 24. mai õhtul
Elvas Vellavere teel mootorsõi
dukit Pontiac Trans Sport, olles
alkoholijoobes. Kohus määras
mehele karistuseks tingimisi
vangistuse ning võttis peaaegu
kaheks aastaks ära juhtimisõi
guse. Katseajal peab ta täitma
kriminaalhoolduse kontroll
nõudeid. Ka otsustas kohus ra
huldada Lõuna ringkonnapro

kuratuuri taotluse sõiduauto
konfiskeerimiseks.
Meest kohtus süüdistanud
prokurör Jüri Vissaku sõnul
on see juba teine sõiduk, mille
prokurör on Voikalt palunud
konfiskeerida. Sama mees as
tus viimati kohtu ette 2013.
aasta jaanuaris, kui Lõuna
prefektuuri politseiametnikud
pidasid Elvas kinni sõiduki

Mazda Xedos, mille roolis oli
alkoholijoobes Voika.
Kohus tunnistas toona mehe
süüdi ning lisaks määratud ka
ristusele konfiskeeriti talt koh
tuotsuse alusel auto. Nüüd,
kaks aastat hiljem peab mees
oma järjekordse teo eest vas
tutama ning juba teisest sõi
duautost riigi kasuks loobuma.
KRISTA TAMM

Tartu, Tähe 98
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Kampaania kehtib 20. juunini või kuni kaupa jätkub.
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LAUSEGA

LUGEJA KIRI
Parkimisprobleeme
ei saa eirata
Juba neli aastat tagasi oli
probleem Maarjamõisa
lasteaia parklaga, kuna
seda praktiliselt polegi.
Kõige suurem parkimine toimub Sakala tänaval
ja tihti pargitakse kinni ka
hoovi sisse- ja väljasõidud. Tavaliselt toimub see
hommikul ja õhtul umbes tunni jooksul ja lapsi
võetakse autost välja otse
tänavale. Kui on lasteaias
mingi üritus, võib tänav
olla autosid täis mitu tundi, mis tekitab probleemseid olukordi.
Linnavalitsuse kirjas 12.
mail 2011 tunnistatakse,
et laste teekond lasteaeda
ei ole ohutu ja parem on
teha parkla laiendus Lunini
tänava poolsele küljele ja
et lasteaia juhataja korraldab laste vastuvõtu Lunini
tänava poolsest sissepääsust. Juba siis oli olemas
parkla laienduse eskiislahendus ja tööde ligikaudne maksumus.
Paraku tookordne linnavalitsus ei suutnud seda
ikkagi realiseerida. Möödunud aastal tuli Tartusse
uus linnapea ja olukord
kohe muutus. Linnakodaniku kirjadele ei suvatseta
enam üldse vastata.
Parkimisprobleem on ka
Lunini tänava suures parklas. Tööpäeviti pole enam
vaba kohta ja autod pargivad juba murule. Maarjamõisa ümbruskonna tänavad on paksult autosid täis
ja suurtel autodel raske
liigelda. Mis saab siis, kui
haiglal valmib uus korpus?
Ülo Sulg

Martin Nelis

Ühishaud korda
Lähinädalail alustab linn
Pauluse kalmistul asuva Vabadussõjas langenute ühishaua korrastamist. Esialgsete
plaanide kohaselt peaks mälestusmärk lõplikult valmima
sügiseks.

72 797

eurot said korteriühistud
raelt elamute ümbruses tehtavateks asfalteerimistöödeks.

Loovuslaager lastele

NÕIDUSLIK RISTMIK
ootab uut lahendust
Tammelinna viie tee
ristmiku saaga jätkub.
Ehitushange kukkus
kolinal läbi ning nüüd
sirutatakse käsi kärpekääride järele.
Neid kordi, kui linn Aard
la-Soinaste-Raudtee ristmiku
ohutumaks ehitamisele vahel
dumisi punast ja rohelist tuld
on näidanud, ei jõua viimase
paari aasta lõikes enam täpselt
kokku lugedagi. Ometigi on
India liikluskorraldust mee
nutav viit teed liitev sõlmeke
jätkuvalt heade mõtete linna
„ehtimas“ ning lootus sasipun
dar sügiseks lahti harutada sai
hiljutisel riigihankel põrmus
tava tagasilöögi.

liikluskorraldusteenistuse
juhataja

Järjekordne lõhkenud
lubadus

Lasteaia parkimiskorralduse eest hoolitsevad
lasteaia direktor ja linnavalitsuse linnavarade
osakond. Linnaplaneerimise ja maakorralduse
osakonna info põhjal on
Maarjamõisa uue kompleksi avamise üheks tingimuseks ka täiendava
parkla rajamine.

Veebruaris rääkis abilinna
pea Valvo Semilarski Tartu
Ekspressile plaanist jõuda ehi
tustöödeni suve hakul. Paraku
tulid riigihankelt pakkumused
loodetust sootuks erinevad.
„Tegelik tõde on see, et lisaeel
arvest saime selleks tööks 300
000 eurot, ent kuue ehitaja
pakkumused jäid vahemikku
490 000 – 590 000 eurot,“ nen

tis Semilarski. „Kui rahalist
katet ikka pole vajalikul mää
ral, ei saa projekti selles mahus
ellu viia.“
Nüüd kaalub projekteeri
jatest, teedeehituse ja liiklus
korralduse spetsidest koosnev
töörühm, kas on võimalik edasi
minna nii-öelda säästuvarian
diga. Ühe plaani kohaselt tu
leks projekti kärpida senimaa
ni, et selle maksumus jääks
allapoole veerand miljoni piiri
ehk ehitaja saaks leida vähem
aeganõudva lihthanke teel.
Nii võib kõne alla tulla rist
mik ilma eraldi bussitaskuteta.
Tõsi, sel juhul paneks ühissõi
duk peatuses olles ühe sõidu
rea täiesti kinni. Töömahu vä
hendamise huvides kaalutakse
ka võimalust jätta alles osad
elektripostid – esialgses plaani
järgi läinuks kogu kaabeldus
maa alla.
Laual on veel mõtted jätta
välja ehitamata ohutussaared
ja selle asemel joonistada sõi
durajad teekattele. Arusaa
davalt kannataks selle all just
jalakäijate turvalisus. Plaani
kasutada vähem või soodsa
maid teekattematerjale var
juküljeks on tõik, et võimsa
liikluskoormuse tõttu tuleks

kolmapäevast
pühapäevani
10.-14.06.2015
Kaubandus- ja Vabaajakeskus Eeden, Kalda tee 1c, Tartu

SPORTLAND
AG
SHU
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Kogu kaup

Vaata kõiki pakkumisi
www.eeden.ee

Võimalik veel tänavugi
Kas ja milliste lahenduste
kasuks lõpuks otsustatakse
peaks selgeks saama enne jaa
nipäeva. Ainus, milles Semi
larski sõnul mööndusi teha
ei taheta, on liiklusskeem ise.
„Inimeste harjumuste kujun
damine võtab aega. Kindlasti
ei ole hea plaan tekitada ajuti
ne lahendus, mis on küll ohu
tum kui praegune, aga mida
tulevikus peaks taas oluliselt
muutma.“
Võimalike edasiste ajagraa
fikute osas jääb abilinnapea
napisõnaliseks. „Püssi igal ju
hul veel põõsasse ei viska ning
tahaks käesoleva aastanumbri
sees tulemusteni jõuda. En
dine kava enne koolialgust
valmis jõuda võib nihkuda
kuu-pooleteise võrra.“
RASMUS REKAND

Kollane kass
läheb kooli
Vanemuise teatri Kollase
Kassi Suvekooli raames valmib ooperisolistide Rasmus
Kulli ja Reigo Tamme juhendamisel „Nooremuine“
– muusikalavastus ooperi
lavaletoomisest. Lõpuetendus toimub 14. juunil kell 16
väikeses majas.

Paljas ihu markidel
Eesti rahva muuseumi postimuuseum (Rüütli 15) avab

SÄHVATUS

Jalakakinkijad
ratastel
Riia tänavale istutatud kümme hübriidjalakat Tartule
kinkinud Saksa firma Lorberg esindajad vurasid jalgratastel Berliinist Taaralinna.
Puude istutamise aktsiooni korraldas firma Euroopa
ühtsuse ja rahu märgiks.

Väljasõit Võrumaale
Homme korraldab Tartu ülikooli loodusmuuseum taimede huvipäeva Võrumaal.
Botaanik Silvia Pihu ja bioloog
Külli Kalamees-Pani juhendamisel uuritakse Vällamäe
ja Vastseliina loodusradadel
kasvavaid taimi. Väljasõit on
kell 10 Vanemuise 46 eest,
huvipäeval osalemine tasuta.

Katseta kodulehte
Linnavalitsus otsib katsetajaid, kes annaksid tagasisidet uuendatud kodulehe
prototüübile ning oleksid
nõus osalema proovijatena
ka veebi hilisemates arendusetappides. Registreerida
saab aadressil tartu.ee/reg/
veebitestid.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

MIDA NOKIME? Veel pole selge, kas Armastuse kohviku menüü potentsiaalset klienti rahuldab. 

AUGUST LUMM

Eedeni Maksimarketis
Pakkumised kehtivad täishinnaga toodetele. Pakkumised ei kehti hulgiostjatele.

Neljapäeval

11.06
Reedel

12.06

-30% (tavahinnast)

Laupäeval

-50%

13.06

-20%. Lisaks soodsaid leide kuni -50%

Pühapäeval

Remondieelne tühjendusmüük! 10.-20.06 Kogu kaup
Tavahinnaga kaup

tulevikus parandustööd ette
võtta märgatavalt varem.
Võimalik on ringi siseosa
teha ajutisest „klotsidest“, mit
te kiviperve ning haljastusega.
Ka kõnniteede rajamata jätmi
ne aitaks säästa. Igatahes kui
üldse asjaga edasi minna, tuleb
projekt ümber teha ning ka see
nõuab omajagu kulutusi.

15.-18. juunil ja 6.-9. juulil
toimub Kardla külas Vorbuse
lähistel 7-9-aastastele lastele
loovuslaager, mille raames
viiakse lapsed linnast välja ja
tehakse nendega iga päev
erinevaid loovaid ülesandeid,
mis hõlmavad endas tööd
looduse ja seal toimuvaga.
Lisainfo loomering@hotmail.
com ja tel 5623 1886.

homme kell 15 näituse „Alasti ilu“, mis hõlmab 35 riigi
paljast ihu kujutavaid marke
ja postkaarte.

14.06

Jäätised,
külmutatud taignatooted
Kell 15–20 Joogid

v.a piim, keefir, piima- ja jogurtijoogid,
kohv, kakao, tee

Grill-liha ja -vorstid
Grillsüsi
Tööstuskaubad

v.a raamatud, ajakirjad, tubakatooted,
kõneaeg, panditaara

-25%
-20%
-25%
-25%
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Kodumaad võib teenida ka automaadita
Tartus praegu ajateenistuse
asemel sotsiaalasutustes tööd
rügavad 21 noormeest võivad olla uue trendi esimesed
kandjad. Siiski tasub huvilistel
meeles pidada, et tagasiteed
asendusteenistuse kasuks
tehtud valikult pole.

teenistusse läinud noormehelt, miks
ta alternatiivi ei taotlenud. „Arvasin,
et seda võimaldatakse ainult religioo
ni alusel,“ kostis ta. Juba aega teenides
uuris ta asendusteenistuse kohta lä
hemalt ning taotles ka enda ümber
viimist. Seda talle aga ei võimaldatud.

Mullu astus asendusteenistusse üle
Eesti 65 noormeest, kes kõlbelistel või
usulistel põhjustel teenida kaitseväes
ei soovinud. Nad töötavad 40 tundi
nädalas erivajadustega laste koolides
või sotsiaalteenust pakkuvate asutus
te juures, näiteks turva- ja hooldeko
dudes. Kaalutakse ka teenistuskoh
tade loomist päästeteenistuse juures.

KRA pressiesindaja Anne Osvet
kommenteeris, et kaitseväe seadus
ei võimalda ümberviimist pärast
teenistuse algust – ei ajateenistusest
asendusteenistusse ega vastupidi.
„Seepärast me rõhutamegi, et otsus
tehtaks kaalutletult ja põhjalikult,“
lisas ta.
Et kutsealused saaksid otsust kaa
luda, peavad nad võimalustega hästi
kursis olema. Teenistus kestab 12
kuud, mis on ajateenistusest veidi
pikem. Samas ei viibita 24/7 väeosas,
vaid tehakse täiskohaga tööd ning
ollakse oma vaba aja peremees. „Kait
seväes teenides oleks eraelu pidanud
drastilisemalt maha jätma,“ rääkis
Karl-Joosep Pihel, kes on ühes Tartu
erivajadustega laste koolis teenistust
lõpetamas. Asendusteenistus sobis
paremini tema ideaalidega ning andis
võimaluse vabal ajal oma harrastuste
ga tegeleda.

Mitte ainult usklikele
Kaitseressursside amet (KRA) näeb
asendusteenistust varuvariandina
neile, kelle vaated sõjalise teenistu
sega kokku ei sobi. Ent Tartu Eksp
ressiga rääkinud asendusteenistujad
rõhutavad hoopis alternatiivi väärtust
toena sotsiaalasutustele ning libe
raaldemokraatia lahutamatu osana.
Ajateenistust alustanud 3200-st
mehest moodustab asendusteenis
tujate arv ümmarguselt 2%. Kas nii
väikest osakaalu saab seletada pelgalt
noormeeste eelistusega? „Sageli need,
kes võiksid tahta, ei tea sellest asjast,“
kommenteeris asendusteenistuja
Hans Alla. Info on küll KRA kodule
hel olemas, kuid „sellest ei räägita“.
Tartus teenib praegu 21 asendustee
nistujat.
Pärisime ühelt vastumeelselt aja

riigi teenimine, sa teenid konkreetselt
inimesi, kes vajavad abi.“

Päästjaks veel ei saa

Vaba aja peremehed

Kojamehe amet selge
Teenistuskohana arvele võtmist
võib taotleda iga sotsiaalteenust pak
kuv asutus. „Piirangut me ei ole pea
le pannud,“ ütles KRA peadirektori
asetäitja Peep Tambets. „Kontaktid ja
vorm on meie kodulehel olemas.“ Tee

Asendusteenistujad paraadile marssima küll ei pääse, kuid ei peaks
end sellegipoolest alaväärsena tundma. 
EESTI KAITSEVÄGI
nistuskoha määramisel arvestatakse
kutsealuse elukohaga.
Konkreetsest kohast sõltuvad ka
asendusteenistuja tööülesanded.
Kõige tavalisemad variandid on eri
vajadustega laste kool, hooldeko
du, laste turvakodu, vanadekodu.
Ülesandeks võib olla laste aitamine
õppetöös või erivajadustega inimes
te toetamine igapäevaelus. Et infot
oleks kergem leida, lõi üks endine
teenistuja ka Facebooki lehe „Asen
dusteenistus“.
Alla kirjeldas, et töötab Tartus ko
gukonnateenust pakkuva sotsiaal
asutuse juures. Sisuliselt on tegu ühi
selamuga, kus elavad vaimupuudega
kliendid, kellele pakutakse elamise ja
töötamise toetamise teenust. Alla roll
on olla tegevusjuhendaja abi, kes ju
hendab klientide söögitegemist ning

RALLY ESTONIA 2015 SUURKONSTERT

esitleb:

vajadusel abistab neid tööpostil. Nii
aitas ta ühel kliendil selgeks õppida
kojamehe ameti.

Kasu silmaga näha
„Minu kogemus on pigem positiiv
ne,“ lausus Alla. „Vaimupuudega ini
mestega töötamine on paratamatult
emotsionaalselt raske. Samas on see
intellektuaalselt tasuv. Mulle meeldib
see töö, ma tunnen end kasulikuna
selles asjas.“
Just viimane aspekt teeb töö Alla
jaoks ka huvitavaks. „Enne ma ei us
kunud, et minu oskuseta töö saaks
seal erilist vahet teha. Aga ma tajun,
et see muudab olukorda üle pika aja.“
Alla rõhutas, et arusaam, et asen
dusteenistus on samaväärne kodu
maa teenimine, võiks rahvale kord
juba kohale jõuda: „See on vahetult

Asutusi, kus teenistujaid vajatakse,
on veelgi. „Pigem on poistest puudu,
kes tahaks,“ rääkis Kroonuaia kooli
õppealajuhataja Meelika Maila. Tema
koolis õpivad haridusliku erivajadu
sega lapsed ning seal on praegu asen
dusteenistuses kaks noormeest. Ka
sügiseks soovib kool kahte teenistujat,
kuid KRA on neile seni määranud ühe.
„Võib-olla sügisel asjad muutuvad,“ üt
les Maila. „Vajajaid on palju, tean Tar
tus konkreetselt veel kahte asutust.“
Mõnda aega on arutlusel olnud
ka asendusteenistujate kasutamine
päästeteenistuses. 2013. aastal andis
päästeamet põhimõttelise nõusoleku,
ent seda pole veel rakendatud. „Pääst
jale on omad tervisenõuded, mis pole
siiski rangemad kaitseväe omadest,“
kommenteeris KRA peadirektori ase
täitja Tambets. Lisaks peaks asendus
teenistuja läbima päästja baaskursuse
Väike-Maarja päästekoolis, seda hil
jemalt oma teenistuse alguses. „Lä
hiaastatel võib see olla reaalne,“ arvas
Tambets.
Muude valdkondade lisandumine
asendusteenistusse ei ole Tambet
si sõnul päevakorras. Küsimusele,
kas asendusteenistuses võiks mingil
määral ka kutseteadmisi omanda
da (sarnaselt ajateenistusega), vastas
Tambets: „See ei ole meie ampluaa.
See on sotsiaalministeeriumi või
mingi muu sfääri rida.“
SEIO SAKS

18.07/21.00
ELVA LAULULAVA

SOODUSPILETID
MÜÜGIL
20. JUUNINI!

Toetab:

SHOW
TÕMBAB KÄIMA

SMILERS
Piletid müügil Piletilevis ja
Elva Matkakeskuses.

WWW.FACEBOOK.COM/HITIVABRIK

RAHVA HÄÄL
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Tartlase viib suvesse karm
trenn ja suur armastus
Tartlased jagasid päiksepaistelisel kevadpäeval oma emotsioone
ja lootusi peatse suure
sooja saabumise kohta
ning andsid näpunäiteid,
kuidas suve paremini
nautida.
STEN SANG

Arvo (63)
pensionär

Suveriided olen küll kapist väl
ja otsinud. Eks päike mu suur
lemmik ole ja meelitab õue.
Mul on oma majapidamine ja
seal saab palju värskes õhus
töid teha. Tänagi niitsin just
muru. Enam ma muidugi nii
palju rannas ei käi kui varem.
Tervis on kehvemaks jäänud.
Ennevanasti aga väga armas
tasin suvisel ajal mööda Ees
tit reisida. Meelispaigad olid
Põlvamaa, Valgamaa ja Elva
kandis. Teate mis – mina pa
nen võrdusmärgi suve ja talve
meeldivuse vahele! Talve on ka
vaja ja lumi on ilus.

Mart (20)
õpilane

Ma olen nii laisk, et jõusaalis
enne suve ei käi. Massi nagu
nii juurde ei tule ja pole mõtet
seal rassida. Suve juures meel
dib kõige rohkem, et on va
heaeg ja vabadust palju. Puh
kamas käin Põlvas Palo järve
ääres. Seal saab silla peal gril
lida ja õlut rüübata sõpradega.
Perega ma enam koos suviti
puhkamas ei käi, olen sellest
välja kasvanud. Õnneks on ka
suuremad alkoholijoomised
praeguseks selja taha jäänud.
Talve juures ei meeldi mulle
mitte miski. Isegi kui igal su
vel väga soe ei ole, on vähe
malt päike!

Katrin (35)
klienditeenindaja

Töötan 12-tunniste vahetus
tega ja vaba aega on ka suvel
üsna vähe. Meie pere unis
tuseks on peagi Kreekasse
sõita. Üldse mulle ikka väga
meeldib suvi, kuna talvel on
nii pikalt külm. Sisustan oma
aega suvel ujumise ja aiamaal
nokitsemisega. Puhkamas
käin koos pere ja sõbranna

Juba teist nädalat tervitab rannalõvisid ametlikult Anne kanal, kuhu soole enterokokid
pole tänavu veel saabunud. 
MARI LUUD, DELFI
dega. Õnneks mina enne suve
algust kaalu pärast põdema ei
pea ja sõbrannadki ei muretse
oma keha pärast palju. Meie
perel on puhkamiseks oma
lemmikpaik. See asub Kablist
veidi edasi ning seal on või
malik telgiplatsile end ka öö
seks sättida.

Meinhard
(85)
pensionär

Mina kevadel kaalust alla võt
ma ei pea, kuna kaalu ja pik
kuse suhe on väga hästi paigas.
Suve ootan väga, kuna veedan
alati jaanipäeva paiku paar
nädalat tütre juures Pärnus.
Seal naudime randa ja külas
tame vaatamisväärsusi. Suvi
meeldib siiski rohkem kui talv,
kuna siis on mõnus soe ja loo
dus läheb nii ilusaks. Vanasti
elasin Jõgeva kandis ja siis
armastasin kangesti suusata
mist, aga nüüd Tartus elades ei
ole ma sobilikku kohta suusa
tamiseks avastanud.

Malle (73)
pensionär

Suvi on ikka väga ilus helge
aeg. Mantlid olen juba ammu
kappi ära pakkinud ja õhe

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

mad riided välja kraaminud.
Oeh, kus ikka aasta tagasi sai
Bulgaarias reisimas käidud!
Nautisin väga sealset randa ja
eluolu. Mul on nii vähe sõbran
nasid alles jäänud, kellega vaba
aega veeta ja sellest on kahju.
Tervis on kehvaks jäänud ja see
teeb palju muret. Eks ma mure
peletamiseks väljas ikka liigun
ja satun isegi randa ilma nau
tima.

Vanda
(57)
teenindaja

Minul algas see suvi suure ar
mastuse leidmisega! Kaalu
kaotus tuli ka kohe kui imeväel
ja nüüd peangi iga päev oma
rõivaid väiksemaks õmblema.
Kodus on masin olemas ja nii
ma neid oma kevadise figuuri
järgi mõne nädala tagant jälle
kohendan! Olen terve garde
roobi välja vahetanud suvise
vastu.
Naljakas on muidugi see,
et suvekingadega kõrvuti on
mul esikus ka kummikud. Ilm
on nii heitlik, et kogu arsenal
peab pidevalt käeulatuses ole
ma. Suve plaanin veeta enam
jaolt Tartus olles, kuna siin on
mu pere ja lapselaps. Temaga
käime Anne kanalis ikka lus
timas ja hoian tal silma peal.
Olen väga heleda nahaga ja ise

väga päikese alla ei kipu, aga
suvesoojust naudin küll täiel
rinnal.

Maarja
(25)
teenindaja.

Minul algas suveks valmistu
mine kuu aega tagasi karmi
treeningprogrammiga. In
ternetist otsisin omale välja
kaheksaminutilised kõhu
trimmimise kavad ja muudkui
vihun neid kodus võimlemis
mati peal teha. Tulemused on
päris head ja möödunud näda
lavahetusel saigi juba bikiini
des päikest nautimas käidud.
Nüüd olemegi mõlemad koos
mehega korralikult ära põle
nud ja määrime nahka jahu
tava rahustava kreemiga mit
meid päevi.
Kogu talve olen mõõdukalt
solaariumis ka käinud, et ke
vadine päike mu heledale na
hale laastavalt ei mõjuks. Su
vel plaanime puhkama minna
Remniku puhkekeskusesse
Ida-Virumaal Alajõel. Sinna
on Tartust alla saja kilomeetri
ja Peipsi ääres on võrratu liiva
rand. Keskuse alal saab valida
sisemajutuse ja telkimise vahel
ning grillitarbed on kohapeal
olemas. Eelmisel aastal jäime
oma puhkusega Remnikul üli
malt rahule.

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

12. juulil kell 20
Pärnaõie talus,
Elvast 4 km.

akustiline
soolokontsert

Väravad valla
18,30st.
Kaasa oma
piknikukorv,
sõbrad ja
hea tuju.

Pilet eelmüügist 12 €,
kontserdipäeval 15 €.
Müügil Piletimaailmas ja Piletilevis.
Info 505 9625
www.kontsertkorraldus.ee
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Staarisaate heidik raius
end rahva südamesse
Kuigi Liisa Tulviku tähelend superstaarisaates
jäi üürikeseks, on temast
saanud tõeline staar
Taaralinna tänavatel
ning ambitsioon kannab
moosekanti veelgi kaugemale.

omavalitsuselt luba taotlema,
teiste autorite loomingu ka
sutamisel selle nendega koos
kõlastama ning annetuskarpi
kogunenud tuludki deklaree
rima, ent mitmel pool mujal
peetakse neist reeglitest ka pä
riselt kinni. „Eriti Inglismaal
on bürokraatia kõva: peavad
igasugu load olema ja kui neid
ei ole, ajab politsei su minema.
Tehniliselt peaks ka Eestis end
kuskil registreerima, aga seda
sain alles hiljuti teada,“ märgib
Tulvik. „See on ju Tartu vaim,
sellele ei saa mingeid piire üm
ber panna. Ja inimestele meel
dib, ma ju ei sega kedagi ega
tee midagi halba.“

Kui žürii Rüütli ja Küüni
tänavat audiaalselt sisusta
vale Tulvikule juba eelvoorus
ei ütles, tärkas rahvas õig
lustunne. Kärmelt valminud
fännileht on tänaseks kogu
nud üle 200 liituja. „Tanel
Padar ütles, et ta ei kujutaks
mind ette liibuvas liblikate
ga kleidikeses karja kiljuvate
tiinekate ees Britney Spearsi
laulmas. See ei läinud hinge,
aga oli lihtsalt nii naljakas.
Aga nende põhipoint oli, et
ma ei sobi tehniliselt saa
te formaati,“ räägib Tulvik.
„Tegelikult olen sellega täies
ti nõus, sest ega ma polegi
mingi Britney Spearsi tüüpi
artist.“

Stampe murdes

teeni ja et seda annavad ainult
turistid. Ei ole nii!“ kinnitab
Tulvik. „Eestlased ise tulevad,
eriti õhtustel aegadel, tuntud
laule küsima. Teedki siis nei
le paar „Tiigrikutsut“ ja ongi
kohe laulupidu lahti. Samuti
on viimasel ajal hästi sisse too
nud poissmeestepeod.“

Björki jälgedes
Tulviku stiil jääb neiu enda
sõnul indie kanti. „Kui ma saa
tesse läksin, mõtlesin Märten
Kuninga peale, kes on ka al
ternatiivartist, aga lõi seal läbi.
Aga seekord seal õnneks ei läi
nud,“ tõdeb ta, lisades, et kõik
lõppes ikkagi paremini, kui
oleks arvatagi osanud.
Alustanuks Tulvik tiheda
graafikuga saaterägastikku,
polnuks tal võimalik minna
Suurbritanniasse, kust soo
tuks magusam noos kukkus.
Nimelt hakkab ta salvestama
Sohos Downtown Artistsi
nime kandvas stuudios, kus
on toimetanud ka näiteks De
peche Mode ja Björk.
„Mängisin ühele sõbranna
le üht lugu ette ja siis ta ütles,
et on mingi stuudio, mis audition’eid korraldab, et kirju
tagu ma sinna ja küsigu, mis
nad arvavad. Saatsin neile ühe
demo ja 15 minutit hiljem, mis
on Suurbritannia kohta väga
kiire, vastati, et laupäeval on
võimalik tulla,“ meenutab ta.
„Kui viis päeva hiljem Londo
ni numbrilt kõne sain, ei jul
genud eriti vastugi võtta. Siis
hakati rääkima, et loodetavas
ti saad aru, et konkurents oli
tihe ja omad valikud peame me
tegema... ja siis, et arvame, et

siaran
a
A sto
re

Bürokraatiavaba Tartu

vaatamata sellele oled piisavalt
andekas ja suudame su kuhugi
label’i alla saada küll.“

Tiigrikutsu tõmbab
käima
Tähendab see siis, et tuden
gilinnade tänavate valitse
janna pühib nüüd kodumaa
tolmu jalgadelt? „Pigem kipun
pendeldama: näiteks 12. juulil
esinen raeplatsil hansapäeva
del. Tartu-igatsus tuleb vahe
peal ikka peale, aga kui olen
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!
E - R kl 11-15 päevapraad 3,20 €
päevasupp 2,0€
ISIC kaardiga menüüst -10%
Söögi kaasa tellimine -10%

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

siin kuu aega olnud, tahaks jäl
le ära minna. Tekib tunne, et
kõik on täpselt vanaviisi, mitte
midagi praktiliselt ei muutu ja
siis on raske sealt välja murda.“
Ometi tõdeb end kitarril
saatev laulja, et värvikaid ini
mesi leidub igal pool ja Tartu
on selles osas Eestis esirinnas.
„Välismaal on juba tänaval
õige koha leidmine küsimu
seks, selleks kulub kõigepealt
enam-vähem kolm päeva. Suu
remates linnades on keeruline,

sest inimestel on seal kiire,“
märgib ta. „Siin jäädakse ikka
kuulama, aga kui ka näiteks
Tallinnas eelmisel suvel korra
käisin esinemas, jooksid kõik
mööda, kedagi ei huvitanud.“
Ka teenistus olevat üllatus
likult Jurjevis etem kui võõrsil:
keskmine tunnipalk jääb ilusa
ilmaga 20 euro kanti. Sealjuu
res paotavat taskuid pea kõik
ühiskonnagrupid. „Inimestel
on kaks eelarvamust: et raha
tänavamuusikuna Eestis ei

Eriti erilisi kogemusi paku
vad kõige pisemad kuulajad.
„Emad kõnnivad mööda, aga
lapsed jäävad suu ammuli
vaatama,“ räägib Tulvik. „Nii
siin kui välismaal: näiteks
Manchesteris oli mul nii ar
mas kogemus, kui möödus
perekond kahe lapsega ja üks
pisike kolmeaastane poisike
lasi ema käest lahti ja hakkas
oma teksade taskust midagi
otsima. Tükk aega otsis ja siis
andis mulle rohelise „Kollide
kompanii“ multifilmitegelase
mündikese. Kusjuures laulsin
eesti keeles!“
Taaralinna eeliseks peab
Tulvik ka seda, et konkurents
kundede pärast praktiliselt
puudub. „Kui saksofonimän
gija tuleb, siis lähen joon kus
kil kohvi ja ootan, kuni ta ära
läheb, või siis lähen kuskile
vaiksemasse kohta, kust ta ära
ei kutsu. Tihti juhtub ka seda,
et ma ei näe mitu päeva ühtki
teist tänavamuusikut,“ selgitab
ta.
Tegelikult peaks sihipärase
kitarrimängu jaoks ka siinmail

Ametlikku tööd pole Tulvik
teinud juba terve aasta. „Põ
himõtteliselt olen tavapärases
mõttes töötu ja kodutu, aga
täiesti vaba,“ kiidab ta. „Näi
teks, kui ma praegu mõtleks,
et tahaks minna Barcelonasse,
siis juba homme hommikul
võtaks koti selga, lükkaks Vil
jandi ringil pöidla püsti ja hak
kaks minema.“
Sama muusikale pühendu
nud elustiili lubab Tulvik jät
kata, kuni Londonis läbimur
re tuleb. „Kui palju reaalselt
on neid eestlasi, kes julgevad
midagi sellist teha?“ küsib ta.
„Üldiselt on ikkagi nii, et min
nakse kooli, omandatakse ha
ridust ja minnakse tööle, aga
see kuvand hakkab tegelikult
kokku kukkuma.“
Aga pangast laenu sellisel
viisil ju ei saa? „Ei tahagi, pole
vaja! Kui midagi peaks tõesti
nii metsa minema, et sealt ei
ole enam mitte kuhugi eda
si minna, siis võin alati, saba
jalge vahel Kundasse minna,
lõhkuda suvel isa juures metsa
vahel natuke puid ja siis kooli
tagasi minna,“ sõnab Tulvik.
„Kui tuttavad mult küsivad,
miks ma koolis ei käi ja tööd
ei tee, siis vastan alati, et prae
gu mul ju pole meest, kolme
last, koera, autot ja majalaenu.
Praegu olen ma vaba hing, mul
on lihtsalt seljakott täis asju ja
kitarr, võin olla täna siin, hom
me seal ja teha täpselt seda,
mida ise tahan.“
KAUR PAVES

Vaata videot
tartuekspress.ee

KARDINAID IGALE MAITSELE
JA IGA HINNAGA

Hinnad 2,30-10 €/m
Laos suur valik
Võimalik tellida
Vajadusel teeme õmblustöid

www.facebook.com/veskins
Veskins International OÜ
588 99 775 • maire5@hot.ee
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Palametsa
pajatused
338.

Läheb löömaks
Homme kell 19 algava
poksiõhtu raames leiab
A. Le Coqi spordihoones
aset Eesti ajaloo esimene profipoksi maailmameistritiitli matš,
kui senine WBO-sarja
Euroopa meister Artur
Akavov hakkab püüdma
WBF-sarja keskkaalu
meistrivööd.
Käesoleva sajandi alguses
Eesti poksikoondist esinda
nud, kuid tegelikult Pihkvast
pärit Akavovi vastaseks on
WBF-sarja International tiitli
omanik, karjääri jooksul 50
matši pidanud, kuid viima
sest 14st 12 võitnud prantslane
Michel Mothmora. Sealjuures
on Mothmora erinevate tiitlite
peale võidelnud viies kohtumi
ses.

Tšempion pidas sõna
Algselt pidi Akavoviga tiitli
eest heitlema kaheksa tiitli
matši järjest pidanud argen
tiinlane Claudio Ariel Abalos,
kuid mees vedas viimasel het
kel korraldajaid alt. Muudatus
Euroopa vastase kasuks tähen
dab aga, et lisaks WBF-vööle
läheb homme mängu Akavo
vile kuuluv WBO-sarja Euroo
pa tiitel.
„Akavov lubas meile tiitli
matši ja nagu näeme: ta on
sõnapidaja mees!“ oli ürituse
peakorraldaja Est Promo
tionsi juhatuse esimees Tõnis
Grinkin positiivselt meelesta
tud. „Mitte kunagi pole Eestis
leidnud varem aset profipoksi
MM-tiitlimatši ja mitte kunagi
pole meil üles astunud sellisel
tasemel poksijaid. On suur
rõõm, et saame suurepärases
Tartu linnas näidata publikule
nii maailma tipu lähedal kui

Ehkki Artur Akavov on varem esindanud ka Eestit, kaitseb ta Taaralinnas siiski Venemaa au. 
ESTBOXING
ka kohaliku taseme parimaid
profipoksijaid.“
Akavov on pidanud karjääri
jooksul 14 matši, võitnud neist
13 ja hetkel on käsil kaheksa
matšiline võiduseeria. Lisaks
võimsale tiitlimatšile astuvad
ringi kohalikud tipud Ed
vin-Erik Kibus, Ott Remmer,
Pavel Semjonov ning Alexei
Tsiatsiasvili.

Vene tele-eetrisse

TELLI
KUULUTUS

Kiirelt maailma tippu pürgiv
Maardu poksija Semjonov sai
hiljuti võimaluse võidelda esi
mese eestlasena IBF-sarja Lää
ne- ja Ida-Euroopa profipoksi
tiitlile, kuid pidi Hispaanias
vastu võtma napi kaotuse. Küll
aga astub mees Tartus ringi
+km
tohutu kogemustepagasiga.

1 kuulutus =1€
(90 tähemärki)

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

MAARJA
KOIT

tartuekspress.ee/
MAAILM MEIE

esitleb

K ÄES

Maailma tipu lähedal olev tai
poksija Edvin-Erik Kibus teeb
Tartus karjääri esimese amet
liku profipoksimatši.
WBF-sarja puhul on tege
mist endise World Boxing Fe
derationsiga, kuid eelmisest
kümnendist alates tuleb sarja
nimetada World Boxing Foun
dationsiks. Tegemist on kiirelt
areneva profipoksisarjaga, mis
korraldab aastas üle 130 tiitli
matši.
Sarja peamiseks sihtturuks
on USA, Austraalia ning Aafri
ka, mistõttu jagataksegi selline
tiitel Baltikumis välja esimest
korda. Matši ülekanded jõua
vad aga kaugele Eestist välja
poole, sealhulgas idanaabri Ve
nemaa võitlusspordikanalile.
KAUR PAVES

Isikud, kes ei täida kohustusi

Raamatupidamisandmed seisuga
Ajaleht OÜ ees
nõuetekohaselt
10.06.2015
EESTI
ESIDUETT

Nimi

Rg-kood

MAARJA
KOIT

Seotud isik

Eneffic System OÜ
12011150
Oliver Rünkaru
Lux Shop OÜ
12158580
Kaido Mosin
Odav Aken Grupp OÜ 11590039
Andrei Nikonov
Kaks Ühes OÜ
12491658
MAAILM MEIE KÄES
730 4455
info@tartuekspress.ee

KITARRIL

JORMA PUUSAAG
08.07 kl 21 Tartu Hansa Hoov
09.07 kl 20 Avinurme kirik
13.07 kl 20 Keila Miikaeli kirik
14.07 kl 20 Võru Kandle aed
15.07 kl 20 Käsmu Meremuuseumi õu
16.07 kl 20 Restoran Al Bastione suveaed
(laua broneering tel 666 0005)

17.07 kl 20 Pärnu Steineri aed

19.07 kl 20 Viinistu Kunstimuuseumi õu
20.07 kl 20 Vihula Mõisa suvelava
21.07 kl 20 Padise Klooster
22.07 kl 20 Halliste Püha Anna kirik
23.07 kl 20 Laitse Graniitvilla aed
26.07 kl 20 Haapsalu väike linnuselava
28.07 kl 20 Ambla Maarja kirik
29.07 kl 20 Palamuse laululava
30.07 kl 20 Tallinna Botaanikaaed

Piletid Piletimaailmas ja Piletilevis 15,50/pensionär, erivajadusega isik 13,50.
1.juulist pilet 18 eurot. Kontserdid toimuvad iga ilmaga.
Info +372 505 9625, www.kontsertkorraldus.ee
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SUVESOODUSTUSED!
1149.-

RITMO

758.-

MILKY WAY

669.-

PRATO

669.-

BONO

669.-

FAVORIT

579.-

BAZEL TS

499.-

nurgadiivanvoodi

nurgadiivanvoodi

KOMPLEKT REGLAINER 3+1+1

1299.-

nurgadiivanvoodi

nurgadiivanvoodi

NUGRADIIVANVOODI REGLAINER

659.-

MONSA

nurgadiivanvoodi

al. 629.-

599.-

BAZEL ST

nurgadiivanvoodi

359.-

399.-

160x200

VOODI TOSSA

VOODI DAINA

ERINEVAD MADRATSID

al.

33.al.

249.-

SEKTSIOON MOCCA

al. 180x200x61

ANTIKA tool

SMILE

köök

199.al. 150x210x57

BOSS tool

39.-

475.-

NADIA köök

59.-

CARLA

toolid

al.

75.-

369.-

esik

MARS

NIKE

esik

159.-

149.-

esik

115.-

33.PRIMO

KAUPLUS - LADU
W W W . G I G A N T M O O B E L . E E

80x200
90x200
120x200
140x200
160x200
180x200

al. 79.-

tumba

kontoritool

al.

79.-

SEKTSIOON KARIBA

SEKTSIOON LARISA

VOODI DAINA
diivanilauad klaasist

al.

299.-

160x200

160x200

399.-

345.-

al. 89.-

+MADRATS

160x200

VOODI MARZELLA

diivanvoodi

279.-

+MADRATS

160x200

VOODI VIOLA

nurgadiivanvoodi

*Pilt on illustratiivse tähendusega

KIIRUSTA - KAUPA PIIRATUD KOGUSES!

köök

299.-

KAROLINA köök

229.-

ELIZA köök

179.-

LIHTNE JA MUGAV JÄRELMAKS! KASUTA VÕIMALUST!

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

tel.: 776 0201
tel.: 59 123 302

9
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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

REPORTAAŽ

Neljapäev, 11. juuni 2015
Korraldajate lubaduste kohaselt võib juba peagi lisaks
nukutoale jalga lasta ka laborist. 
ESCAPETARTU

11

11.–13. JUUNIL KOGU KAUP

-20%
SOODSAM

Luke Mõisa sündmused
2015

75 minutit koostöö
võimet kombates
Viimase pooleteist kuu jooksul on Taaralinna kerkinud kaks uudset meelelahutusasutust, mis kinotoolis
lösutamise või peatäie asemel hoopis adrenaliini ja
närvikõdi tõotavad. Tartu Ekspress proovis järele hilisema, mai lõpus Tiigi tänavale pesa rajanud põgenemistoa EscapeTartu.
Kiiresti populaarsust ko
guva mängu põhimõte on
universaalne: enam või vä
hem õudustäratavusele pre
tendeerivas miljöös järjepanu
mõistatusi lahendades kole
tust ruumiderägastikust ajali
miidi piires välja murda. Tiigi
tänaval antakse aega tund ja
veerand, põhjendusega, et
ülesanne on keskmisest kee
rulisem.

Ületamatu
matemaatika
Avastades end pimedas toas
käeraudadega kolleegide kül
ge aheldatult, ei pane enam
imestama korraldajate väide,
mille kohaselt paneb katsu
mus proovile kahe- kuni nel
jaliikmelise seltskonna oma
vahelised suhted. „Kas enese
valest liigutusest või oli tütar
laps karmi käega, aga esime
ses ruumis käeraudade võtme
leidmine hakkas saama krii
tilise tähtsusega ülesandeks,“
räägib üks suurema kämblaga
osaleja. „Kui vabastavat võtit
poleks näiteks tunniga leid
nud, olnuks labakäsi sinine.“
Pealesunnitud lähedusest
pääseb siiski ruttu ja edaspidi
füüsilist jõudu ja higistamist –
mõne erandiga – tarvis ei lähe.
Esialgu näib võtmete, lukku
de ja numbrikombinatsioonide
rägastik hoomamatuna, kuid

kui võistkond läbivale loogi
kale ja rütmile pihta saab, lä
heb edasine juba hõlpsamalt
ja lahendusi tuleb järjest kii
remini, mis omakorda kasva
tab tegutsemisindu.Toimuvat
kaamerasilma abil jälgiv ad
ministraator on täieliku kok
kujooksmise korral valmis ka
vihjetega sekkuma.
Mida siis kärmeks edasi
jõudmiseks tarvis läheb? Veidi
teravat silma, käteosavust ja
peastarvutusoskust, millega
omanik Lauri Esko sõnul just
õrnema soo esindajad jänni
jääma kipuvad. Peamiseks
märksõnaks kipub aga saama
tööjaotus: mitte kambas kor
raga ühe märgi juurest teiseni
sörkimine, vaid koordineeri
tud tegevus on see, mis pääse
misele tubli sammu lähemale
peaks aitama.

Super Mario jälgedes
Miskipärast just eakamatele
kaaslastele kipub ülesanne as
sotsieeruma vana kooli arvu
timängudega, mis paneb neid
arvama, nagu sobiks põgene
mine noorema generatsooni
esindajatele. Teadupärast on
aga aktiivsed mängudki täna
seks eilne päev ja uus põlvkond
veedab aega pigem videokesk
konnas jälgides, kuidas keegi
teine nende eest virtuaalvaen
lastega võitleb. Sellegipoolest

tõusevad huulile sellised alg
aegade legendid nagu Super
Mario ja Indiana Jones and the
Last Crusade: „Seal käis ka nii,
et enne Püha Graali otsingute
algust oli nupukust ja kom
munikatsiooni kasutades vaja
läbi teha mitmeid muid üles
andeid. Kui loogikat labastada,
siis lehm annab piima, piima
peale saabub võtit kaelas kan
dev kass, võti avab laeka, milles
on järgmine ülesanne.“
Tõsi, ehkki tempo lange
mise üle pole põhjust kurta
ja lubatud aja raames saavad
hakkama ligikaudu pooled põ
genikud, mõjuvad mõistatused
ühel hetkel siiski veidi üheül
baliselt ja tüütult. Ehk saaks
asja huvitavamaks, kui järgmi
ne juhtnöör oleks miskit muud
moodi kui võtme ja kolme
numbrilise koodiga „puurist
avatav“? „Vana tõde ütlebki ju,
et lukk on looma jaoks. Inim
looma loomust rõõmustab
näiteks nutikalt peidetud mag
netkeele avamine palju enam
kui järjekordne koodirullide
kruttimine,“ kõlab ühe osaleja
soovitus.
Siin on tegijatel vastus var
nast võtta: juba on väljaehita
misel teinegi põgenemistuba.
Kui praegune kujutab endast
psühhopaadi nukumaail
ma, kus kujuteldav vaenlane
võikaid inimkatseid ette val
mistab, siis uues toas tuleb
pääseda laborist. Eristab ju
kõnealust meelelahutust kõrt
sist kordumatuse efekt: sa
masse tuppa tagasi pole suurt
mõtet tulla. Nii on maailmas
väidetavalt tekkimas lausa

turismiharu, mis erinevates
riikides uusi põgenemisvälja
kutseid jahib.

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)

Õudust napib
Kõhedust tekitav pildima
terjal loob mulje, et põgene
mine on hirmus, paanikat te
kitav ja ohtlik - eriti kui lugeda
eeskirjadest punkti, et igaüks
vastutab oma tervise eest ise.
Tegelikkuses osutuvad kartu
sed asjatuks: pigem unustad
välisilma ja keskendud vihjete
otsimisele ja ülesannete lahen
damisele. „Kujutan täitsa ette,
kuidas mõjutaks süvenemist
ja ülesannete jaotust näiteks
ajas üha valjenev või vahel ka
ühtäkki vaikiv tõsiselt ajudele
hakkav muusika,“ soovitatakse
puhuks, kui peaks olema tõesti
tahtmine külastajate foobiatel
mängida.
Tähelepanekutest hoolimata
hindab kolleegium kulutatud
minutid üksmeelselt väga haa
ravaks meelelahutuseks. Iga
vusest kella vaatamise soovi ei
teki hetkekski. Kõik, kes nau
divad sudokusid, nikerdavad
ristsõnasid, pusivad puslesid,
ammutaks kahtlemata punt
ratäie emotsioone ka keld
rirägastikust. Lisaks - kuna
esimesena meenusid vanema
le generatsioonile just arvuti
mängud, siis avaldatakse ka
lootust, et päris käega katsutav
väljakutse nii mõnegi noore
häkkeri korrakski kompuutri
tagant püsti ajab.
KAUR PAVES

Vaata videot
tartuekspress.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/

Laen kinnisvara tagatisel

Tegemist on finantsteenuse reklaamiga.
Tutvu tingimustega, konsulteeri. Krediidikulukuse
määra näide: 5000€/60 kuud-47%.
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Kodulinna koledus
Tartu Ekspressi vähem mõjuka nimekaimu koostatud
45 uhkeima villa edetabelist leiab paraku vaid kaks
Taaralinna esindajat. Ega siis muud üle jää, kui pöörata taas pilgud skaala teise otsa ning selgitada välja
linna kõige jubedam uberik. Eelvaliku tegi ära toimetus, ent ilgeimast ilgeima ehitise saab lugeja kümne
kandidaadi seast välja valida meie kodulehel. Kes aga
tunneb, et tema tare on nimistust ebaõiglaselt ununenud, võib endast julgelt teada anda.

Juuni lõpuni
AKNAD
kuni

-65%

Ega Filosoofi tänavale sobikski hoonestus, mis vaimukaugest mammonapriiskamisest hiilgaks. See jäägu
ikka rohkem Madruse ja Kapteni tänava pärusmaaks.

VIKTORIA ARRO

Legendaarsest Karlova restoranist on saanud ammuste
kuldpäevade hale vare.

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/

15€

Kas mitmekülgse fassaadiga maja aadressiks on Pikk 17
või 18 ning kuidas need samal pool teed saavad asuda,
jääbki mõistmatuks.

Kui Võru tänav ristub Õnnega, siis õnnelikuks see küll
kedagi ei tee.

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 !

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

Milleks tasuda hiiglaslikke küttearveid, kui asjad saab
aetud ka tagasihoidlikumal ruutmeetrite arvul. Puiestee-Kingu risti elanik teab.

Kandidaadid tervitavad külalisi juba linnapiiril. Võru-Sõnajala ristis võssa mattunud hoone omanikule näib
krundi haldamine ilmselgelt üle jõu käivat.

GALERII
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ust hoieldes
TULE KLIENDIPÄEVALE
Oja tee 11, Rahinge, Tähtvere vald

Vanalinna munakivitänavate vahel mõjub Lutsu tänava
hruštšovka kui lärakas tatti tordil.

Paneelmajade vahel erakordselt silmariivava värvikombinatsiooniga särav koloss on aja jooksul majutanud nii
Hiina ja Tai restorane kui ka Kaukaasia hittsöögikohta
Artjomi Juures. Kahjuks seisab väärt pind juba aastaid
tühjana.

13, 14, 20, 21 juuni 10.00 - 14.00
HINNAD ALATES

950.-

EUR/m2

Kaste tänava puumaja esmapilgul ehk ei eristugi, ent kui pöörata tähelepanu joonte
sirgusele...

•
•
•
•

MAAKÜTTEGA KORTERELAMU
ENERGIASÄÄSTLIKUD AKNAD
VÄIKESED KOMMUNAALID
4 km TARTU PIIRIST
tu

r
Ta

Rahinge Majast 200 meetri kaugusel
on maaliline Rahinge järv ja veepark.

4

KAASAEGSELT KAUNIS KODU
KESET EESTIMAA LOODUST.

e
ah
ing
e-R
ag
Ha
at

ee

RAHINGE

Oj

Kuna krundil on piisavalt ruumi,
siis on võimalus tegeleda ka
mahepõllumajandusega!

km

Kool ja lasteaed asuvad mõne kilomeetri
kaugusel Ilmatsalu keskuses.

Rahinge
järv

Telefon: 507 2495 • www.rahingemaja.ee • info@multipaneel.ee
Isegi Supilinna hipsterite eluviisil võiks olla mingid piirid.
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MEISTRITE KOOL!

ROHKEM KUI 50
NÕUTUD ERIALA
Eesti suurimast kutse- ja
täiendusõppekeskusest

„Tartu on aluse pannud
minu iseseisvale elule.
Ka tänu õpetajatele,
kes julgustavad ise
lahendusi leidma.“

ELISE LUIK, 19 a
Autotehniku eriala
BMW Tartu esinduse praktikant

ÕPI UNISTUSI
ELLU VIIMA!
Dokumentide vastuvõtt
29. juuni – 31. juuli 2015

Tartu Kutsehariduskeskus, Kopli 1 / khk.ee / tel 736 1859, 736 1863 / info@khk.ee / FB/kutseharidus

TARBIJA

Neljapäev, 11. juuni 2015
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Nüüdisaegne ahi säästab nii raha kui loodust
Paar nädalat enne jaanipäeva
lumest rääkida pole just päris
tavakohane. Eesti ilma arvestades aga mitte ka päris tavatu.
Igatahes on valge puhas lumi
just see, millest unistab pott
sepast korstnapühkija Aleksander Ljubajev.

arvestada. Hinnaskaala algab 3000
euro juurest, aga võib ulatuda kaugelt
üle kümne. Näiteks siis,
kui kütteal
DUSHIKAAR
likas tuleb ehitada koos
mitme leso
poolsügava
dushialusegaläbi
ning praeahjuga, keerutatuna
kolme toa ning peab- osa
Mattsoojast
klaas veel
teise korruse tubadessegi läkitama.
valikus
„Ka selliseid asju onparemtehtud.
ja Võima
vasakpoolne
tu pole peaaegu miski.
Ainsad piirid
seab just seesama füüsikaline ar
vutus, et asi ikka tõhusalt ja puhtalt
toimiks. Minu idee ongi, et ahi ei pea
Mõõdud
olema kole kast toanurgas,
80x120cmvaid ka
tarbeasi saab olla disainilt äge.“

„Olete mõelnud, miks Tamme
linnas, Karlovas ja mujal, kus on
palju ahiküttega elamuid, on tal
vel lumi sisuliselt kõikjal hall ning
õhus spetsiifiline lõhn?“ ei rõhutagi
Aleksander üllatuseks peateemana
seda, kui oluline kord aastas kutsuda
mustakuuemees küttesüsteeme üle
vaatama. „Põhjus on selles, et suure
mas osas niiöelda vana tüübi ahju
des-pliitides toimub põlemine üpris
ebaefektiivselt ning kuhjaga saastet
põhjustades.“

179 EUR

Õigel ahjul on passki
„Ahjude ehitamine on mõistagi loomingulisem töö kui korstnapühkija oma. Aga milline vaade!“ filosofeeris Aleksander Ljubajev Küütri tänaval kaameraga korstna sisu takseerides. 
RASMUS REKAND
DUSHIKAAR

„Olen üpris skeptiline
nende
madala
dushialusega
soojusa llikate suhtes, mida
reklaa
mitakse pea 100% kasuteguriga,“
- Matt klaas
soovitab Sass liiga headena näivate
pakkumiste suhtes tähelepanelik olla.
„Põhimõtteliselt pole võimatu jook
sutada õhku mööda ahjukäike seni,
kuni kõik soe on käes. Liiga jahe õhk
mõjub väga halvasti aga tüüpilisele
Mõõdud
kivikorstnale, kus võib tekkida
pigi.“
90x90cm

hoiakuga, tuleb sellise ahju omanikul
näiteks saastemaksu maksta. Kui ar
vestada juurde, kuivõrd nüüdisaegne
ja õigesti ehitatud ahi vähem puid
neelab, tasub uue ehitamise peale
mõelda juba küll.“
Just Austrias kohtas Sass esimest
korda peene nimetusega umwelt pluss
tüüpi ahjusid, mida tema ettevõte
Tuli ja Suits OÜ on ehitanud nüüd
seks tubli poolsada tükki ka Eestis
se. Et halupuudest võimalikult palju
soojust kätte saada ning põlemine
toimuks minimaalse saaste saatel,
ei pääse ka tänapäeva ahjuehitusel
mööda arvutitest. Targa programmi
abil arvutatakse täpselt välja kolde
maht, lõõride arv ja suurus. Arvesse
tuleb võtta peale toa parameetrite
tingimata ka korstna omi.

Karmid normid
Lubatud norm saasteaineid, mis
korstnast tulevas ühes kuupmeetris
õhus võib olla, peab euronõuete koha
selt jääma 1200 mg piiresse. Mõõtmi
sed tõestavad, et ükski vana pottahi
selle lati alt läbi ei mahu. Rääkimata
restkoldega küttekehadest (näiteks
pliidid), mis ületavad lubatut mitme
tes kordades.
Seda, et kuri euroonu ühel hetkel
tuppa astub ning tossava ahju maha
lõhkumist nõuab, ei juhtu ilmselt ku
nagi (või vähemalt mitte niipea). Küll
võib tulevik tuua lisakoormust ra
hakotile. „Austrias-Saksas, kus pais
tetakse silma väga loodust säästva

115 EUR

Sierraga sõit on kallim

Aleksander on rehkendanud, et
tema projekteeritud küttekeha saab
puidust kätte ligikaudu 80% ener
giast. Mis vana ja päevinäinud ahjule
annab silmad ette enam kui kolman
dikuga. Näitliku võrdluse laenab ta
autondusest: „Vanasti võttiski Sier
ra 10 liitrit bensiini sajale. Moodne

Mõõdud
120x80cm
vasak ja parem nurk

mõõdud
90x90cm

359 EUR

359 EUR

399 EUR
Dushialus
akrüülplastist

89 EUR
Vannisegisti

39 EUR

49 EUR

135 EUR
Seinakapp
laius 80cm

kaar
80x80cm
90x90cm

Keraamilise
diverteriga,
30cm jooksutoruga

Graniitvalamu
Beige, Black 58cm x47cm
Komplektis pruntventiiliga äravool

13 EUR

WC Cersanit Nord
2- süsteemne
(3L / 6L)

39 EUR

99 EUR

WC Mito
Start / Stop
süsteemiga

49 EUR
valged uksed

39 EUR

46 EUR

www.rentax.ee

Poleeritud
roostevaba valamu
80x60cm
80x50cm

29 EUR

Poleeritud
roostevaba valamu
D=51cm

25 EUR

Emaileeritud
valamu
50x50cm

23 EUR

279 EUR
Vertikaalsed
elektriboilerid

Boiler puu+
elektriküttega

Boiler
puuküttega

66 EUR

Komplektis istelaud
Äravool 90° tahajooks

valged uksed

285 EUR

Komplektis istelaud
Äravool 90° tahajooks

Graniitvalamu
Black 76,5cm x46cm
Komplektis
pruntventiiliga äravool

Köögisegistid

Valamukapp poolpõhi
80x50cm, 80x60cm

RASMUS REKAND

Mõõdud
90x90cm

Mõõdud
80x120cm

Mõõdud
80x80cm

129 EUR

MASSAAŽIKABIIN
- toonitud klaas
mõõdud
- turvaklaasist
80x80cm
tagasein
- segisti, käsidush
- kehadushe 6tk
- katus koos
laedushi, valgusti
ja ventilaatoriga
- digitaalne FM
raadio ja
juhtpult

MASSAAŽIKABIIN
- toonitud klaas
- turvaklaasist
tagasein
- segisti, käsidush
- kehadushe 8tk
- katus koos LEDvalgusti, laedushi
ja ventilaatoriga
- jalamassaaž
- digitaalne FM
raadio ja
juhtpult

- Alumiinium
raamiga
- Matt klaas

129 EUR

MASSAAŽIKABIIN
- toonitud klaas
- turvaklaasist
tagasein
- segisti, käsidush
- kehadushe 6tk
- katus koos
laedushi, valgusti
ja ventilaatoriga
- digitaalne FM
raadio ja
juhtpult

MASSAAŽIKABIIN
- toonitud klaas
- turvaklaasist
tagasein
- segisti, käsidush
- kehadushe 8tk
- katus koos LEDvalgusti, laedushi
ja ventilaatoriga
- jalamassaaž
- digitaalne FM
raadio ja
juhtpult

DUSHIKAAR
sügava
dushialusega

DUSHIKAAR

mootor läbib sama maa 4–5
liitri kü
poolsügava
dushialusega
tusega.“
Selgitus sellest, kust, kui
palju
- Matt
klaasja
mis temperatuuril õhku peab põle
mise juurde pääsema, võib lihtsama
loomuga kuulajal kupli kergelt suit
semagi panna. Sass rahustab, et ega
tarbijal olegi seda oluline üksipulgi
mõista. Oma ahjudele pakub ta lisaks
Mõõdud
elektroonilist vidinat, mis
peaaegu
90x90cm
kogu ahjukütmise hoole enda kanda
võtab. Vaid puud tuleb ise ahju laduda
ja pealt süüdata. Edasise eest hoolit
seb juba ahi ise. Võib südamerahus
omi asju ajada või sootuks kodust ära
minna. Ehk peale halgude oskab nu
tiahi ka aega säästa.
„Kui tahad head ja odavat, tuleb
ehitada kaks tükki,“ kostab Sass kü
simusele, kui kopsaka kukruga tuleb

Kutsetunnistusega pottsepp rõhu
tab veel, et iga uue ahju rajaja peab
ostjale kaasa andma korrektsed pabe
rid. Nii-öelda ahju passi,
kus ehitise
DUSHIKAAR
spetsiifika ja omadused
kirja
sügava pandud.
dushialusega
Mõistagi leiab meistrimehi,
kes aas
takümnete pikkuse kogemuse
- Matt klaas pealt
vorbivad vaat et poole soodsama hin
naga „kivist kappe“, aga siis jääb õhku
oht, et puitu tuleb tublisti rohkem
varuda ning tuleõnnetuse korral võib
kindlustus nina kirtsutama hakata.
Säästlikult ja puhtalt põleva ahju
Mõõdud
ga elamu võib ära tunda
kaugelt. Selle
90x90cm
maja korstnast ei kerki toss, vaid valge
aur. Tahmunud klaasiga ahjuuks rää
gib selget keelt mürgitamisest. Asja
olu, et uut tüüpi küttekehade puhul
jääb klassikalist korstnapühkimise
tööd kordades vähem (tahma ja tuh
ka tekib minimaalselt), Aleksandrit ei
heiduta. Peaasi, et lumi oleks valge ja
õhk kodulinnas kergem.

289 EUR

50
Liitrit
80
Liitrit
100
Liitrit

79 EUR
79 EUR
93 EUR

Puudega
köetavatel
boileritel on vee
tühjendamise
võimalus
talveks.

Veeautomaat
võimsus 600w
võimsus 800w

79 EUR
85 EUR

KAUBA PAKKUMISED KEHTIVAD JUUNI LÕPUNI VÕI KUNI KAUPA JÄTKUB.

kirss

kirss

299 EUR

Soodushind
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Pilgupüüdja Fabia peidab
Kolmanda põlvkonna
Fabiat tituleerib müüja
suisa pilgupüüdjaks.
Tartu Ekspress käis omal
nahal proovimas, kas
pisiauto toimib vaid
väljast magnetina või on
midagi avastamisväärset
ka seespool.
Fabiat on toodetud 1999.
aastast. Eelkäijaks võib pidada
Feliciat, selle esiemaks Favorit
ja Forman. Ehk naljaga poo
leks tšehhide F-seeria.
Kümnenditetagused lõõpi
mised, et hirmsaim foobia ongi
Škoda Fo(a)bia ning tagaklaasi
soojendusi paigaldati neile vaid
seepärast, et talvel streikivat
raudruuna tõugates käed väga
ei külmetaks, on oma aja vägagi
ära elanud. Škoda on jõuliselt
tõusnud autotootjate tippu
nii kvaliteedilt kui ka mahult.
Mullune tulemus enam kui
miljon masinat võib mõnegi
konkurendi kadedusest roheli
seks ajada. Mõistagi räägib siin
valjult kaasa asjaolu, et alates
1991. aastast ollakse Volkswa
geni kontserni osa.

Stiilselt eristudes
„Toas“ valitsebki karmilt
saksalik kord. Toretsevaid
lapsusi selles elamises ei lu
bata – raamatud on riiulis tä
hestikulises järjekorras ning

maaliraamidel võiks vesiloode
kalibreerida. Siiski – teatud
lusti mõttes on muidu plastist
(edukalt nahamustrit imitee
rival) armatuuril siiluke siidi.
Või kuidas iganes seda veik
levat riba ei peaks nimetama.
„Pole paha,“ arvaks Villu (keegi
tundmatuks jääda sooviv sau
namees) omamehelikult.
Kere oleks justkui ülemine
kufaasis, meenutades äratun
tavalt vana ja suhteliselt „kir
vega löödud“ Fabiat. Aga enne
pidusse pilke püüdma minekut
on selga pandud päris nüüdis
aegsed üleriided. Kui särgi- või
vestisiil reedabki pisut eelmist,
oluliselt talupojalikumat ole
kut, siis üldmulje on nauditav.
Eriti disainvelgede ja erivärvi
katusega mudeli puhul, milliste
kombinatsioone pakutakse pä
ris mitmes toonis. Igati veetlev
vaheldus stereotüüpseks muu
tunud „hõbehallide“ vahele.
Olles oma silmaga ära näi
nud ka verivärske Suberbi,
(millest loodetavasti saame
kognitiivsete orgasmide järel
juttu teha tulevikus), võib eel
dada, et tollel mänglevad eriti
jõulised disainijooned järgmi
se uuendusega Fabiatki stiil
suse redelil pulga-paari võrra
ülespoole sikutavad.
Mitte et praegusel mingi
väga domineeriv puudus disai
nis figureeriks. Teravad „põse

sarnad“ annavad natuke itaa
lialiku ilme, eristudes edukalt
punnpõsksetest ümarate puu
sadega konkurentidest. Ilmselt
samuti, kui sulane tegi pilguga
vahet Mahtra saunanaisel ja
Libwitchi kuvernandiprei
lil. Muidugi ei eeldagi pimesi
kummagi võrdluspaari puhul,
et peenem pakend garanteerib
töökama sisu. Ega ka välista.

Võrratu automaat
Tehnika poolelt teenib enim
tunnustust DSG automaatne
käiguvahetaja, toimetades tõe
poolest nii, nagu hea kohtunik
korvpalliväljakul – teda pole
kuulda ega näha (loe: tunda).
Kui esmalt tundus küsitav,
miks seda mõõtu masinal

• Hüpoteeklaen
• Refinantseerimine
• Lisalaen olemasolevale
IOM OIM

peaks automaatkasti eelista
ma, siis testi käigus sai üha
enam selgeks, et mugavuse
mõttes oleks vist isegi valmis

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

www.odavlaen.ee

Теl 7 460 086, 581 00 111
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.
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sisemist ilu
seda lisasummat välja käima.
Pagasiruum, mida väljast
silmitsedes, ei tundu peaae
gu olevatki, neelab hõlpsalt 4
reisikohvrit nii, et hiljem on
ka, kuhu poekotte poetada.
Panipaigad, kinnitusaasad,
rihmad-konksud. Aidamees
ise on vist disaineritel abis käi
nud, teades omast käest, kui
suureks abiks väikesed asjad
võivad olla.
Esiistmete sportlikum ver
sioon tähendab tavapärasest
reljeefsemaid külgtugesid nii
seljale kui reitele. Ehk tüse
dama ahtriga kutsaritel võtab
harjumine aega, ent pärast
mõningat nihelemist leiab mu
gava pesa kiirelt. Dekoratiivse
efekti interjööri lisamisel an
navad erilahendusega toolid
igatahes märkimisväärselt po
sitiivse panuse.
Teises reas mahuvad kol
mekesi reisima vaid lapsed või
lühemat kasvu iluvõimlejad.
Vaevalt see kellelegi ka ülla
tusena tuleb. Kui aga juhiiste
kõige tagumisse asendisse li
bistada, tekib keskmist kasvu
meestelgi probleem pedaalide
ni ulatumisega.

Väikeauto
vallatud võlud
1,2 mootor koostöös juba
mainitud fantastilise ülekan
devõluriga, tegutseb maanteel

möödasõitudel tunnustava usi
nusega. Olles samas mõnevõrra
janusem, kui tootja kasutusju
hendis lubab. Seega alla 5 liitri
sajale ei õnnestunud keskmist
saada ka diagonaalis läbi Eesti
sõites. Möönan, kiirus maan
teel oli lubatud ülempiirist
mõne pügala võrra kõrgemal.
Väikesele autole kohaselt
pressib trassil salongi üksjagu
ohtralt kõrvalisi helisid. Leides
mõne aja pärast, kui heal tase
mel helisid suudab toota Fabia
meediakeskus, vajus eelkirjel
datud mure jäädavalt meloodi
lise kardina taha.
Viietollise puutetundliku
ekraani taha peituv „sidekes
kus“ leiab muretult ühise keele
telefoniga, ent on paraku ilma
jäetud navigeerimise lisast.
Pääseteena pakutav lahendus,
nutitelefon USB juhet pidi
sabas, nõuab nikerdamist ra
kenduste installimisega. Kord,
kui see kadalipp läbitud, võib
ju õhata küll, et ega olegi mõ
tet raisata ja autoaju liigsega
vaevata, kui tegelikult on meil
pea igaühel vajalikku valdav
masin taskus. Küll aga eeldaks,
et suhtlus käiks juhtmevabalt.
Teisalt – pikema tarvituse pu
hul vajaks taskuseade ikkagi
toitekaablit ehk taas oleme ta
gasi juurte (juhtme) juures.
Unustage võtmete tagaaja
mine taskute-käekottide labü

rintidest. Piisab, kui võti lihtsalt
on kuskil kaasas (kasvõi kohvri
ga pagasiruumis), käsi läbi lingi
ja lukud avanevad. Kerge puu
tega olematul nupul saab nad
uuesti kinni keerata. Jumalik.

Asjatud foobiad
Nagu iga uus asi, nõuab har
jumisaega start/stop süsteem.
Iga foori all seiskuv mootor,
mis aitab küll kütusekulu all
pool hoida, ent nõuab teatud
ettenägelikkust olukordadeks,
kus vajad sööststarte.
Kui üldse nuriseda, siis sel
le üle, et proovireisija ametit
pole mahti pidada terve kuu.
Nii jõuaks ka nende asjade
olemusse, mis „ahhaa“ asemel
„ohsapagan“ efekte põhjusta
vad. Muidugi on see võimalus
täitsa olemas, kui Aasta Autos
vajaliku kõrgusega eurode
pakk lauale laduda. Ja siiski ei
saa kuulu järgi päeva pealt ral
lima asuda, kuna teatud tüüp
Fabiad on osutunud Eestis se
davõrd nõutud kraamiks.
Muljete kogusummana osu
tus Fabia palju vähem foobiaid
põhjustavaks, kui võis peljata.
Ega’s autoajakiri WhatCar ka
aastaauhindu, mis Fabial viru
taalse rosetina rinnas, niisama,
ilusate silmade eest jaga. Kuigi
ka ses kategoorias pole Škodal
põhjust pilku maha lüüa.

ESTONIA

2015

Festivali peakontsert
20. juunil kell 18 Tartu Lauluväljak

Esinevad poistekoorid Šveitsist, Soomest, Rootsist, Ungarist, Lätist, Leedust,
Saksamaalt, Venemaalt ja Eestist. Kaastegevad Eesti meeskoorid.

19. juuni

16. juuni

18.00 Galakontsert, Tartu Pauluse kirik

17. juuni

15.00 Galakontsert
Estonia kontserdisaal, Tallinn

19.00 Tallinna Jaani kirik
19.00 Pärnu Eliisabeti kirik
19.00 Tallinna Kaarli kirik
19.00 Tartu Pauluse kirik
19.00 Jõhvi Kontserdimaja

18. juuni

19.00 Pärnu kontserdimaja
19.00 Tallinna Kaarli kirik
19.00 Tartu Vanemuise kontserdimaja
19.00 Viljandi Pauluse kirik
21.00 Tartu Jaani kirik

21. juuni

Piletid
Pileti hind eelmüügist 6 EUR
Pileti hind tund enne algust kohapeal:
õpilased ja pensionärid 6 EUR, täiskasvanud 8 EUR
Eelkooliealised tasuta.
Festivali lõppkontserdil Tartu laululaval õpilased ja
pensionärid 8 EUR, täiskasvanud 10 EUR
Eelkooliealised tasuta.
Piletid müügil Piletimaailmas ja Piletilevis
ning tund enne algust kohapeal.

www.estonia2015.eu
Festivali
peakorraldaja:

CRV Puku Lady softshell jakk,
XS - XL

Stanmore New
kapuutsiga
dressipluus,
M - 3XL

39,99€

39,99€

19,99€

Tavahind 49,99 €

Tavahind
37,99 €

Tavahind
59,99 €

iSpector kaitseprillid
Nellore AF A

CRV Titi Lady
softshell,
S-M

CRV Gweek
sandaal 36-42

5,99€

19,99€

CRV Toklat ketsid
41-43

Tavahind
39,99 €

19,99€

Tavahind
34,99 €

CRV Toklat
Demar New Ewa Glog
tennised 42-46
nr 36-47

12,99€
CRV Nigu sandaalid
nr 36-46

Tavahind 9,99 €

Tavahind 24,99 €

9,99€
Tavahind
7,99 €

Tavahind
19,99 €

Tavahind
7,99 €

U

T

E–R 8–17.30
L–P suletud

A
A

K

Jaanipäevaks on vaja põnevaid
maitseid ja tugevat tervist!

Umamist saad neid nüüd eriti soodsalt:
Jaapani matcha tee
40g
7,98 €
-20%

6,38 €

Ðaðlõki vürtsisegu
50g
0,99 €
-50%

0,49 €

Kanepiseemned
400g
7,99 €
-15%

6,79 €

Foto:

Lauri Laan Kreeka
Rändtirtsud
moodi
9,95 €
-10%

8,95 €
Koriandri-mündi
kaste 310g
2,89 €
-15%

2,45 €

Vürtsisegu kalale
100g
2,45 €
-40%

1,47 €

Hmeli suneli
vürtsisegu
0,99 €
-50%

0,49 €

Chia seemned 300g
7,98 €
Himaalaja teemantsoola
-15%
kivi 1,2kg
5,09 €
9,99 €
-20%

7,99 €

Toetajad:

Koostööpartnerid:
URMAS VAHUR

5,99€

RASMUS REKAND

festival

Kontserdid

CRV Chiru jakk
meeste,
M - 2 XL

Umami pood, Vaksali 5, E-K 11-18, N-R 11-17.
Kontakt: 55 26 167, info@umami.ee, e-pood: www.umami.ee
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5.-22. juuni

Eelised: 10 mm st. aknast paksem ja 20% soojapidavam

valin
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Garanteerime PARIMA HINNA ja SOOJAPIDAVUSE suhte Eestis!

Alates 1958

Tellimisel ka järelmaksu võimalus!

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

tel. 744 1129
tartu@aknakoda.ee

Täpsem info:

www.aknakoda.ee

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

Printech
Eristu unikaalse ja
soodsa pinnakattega!

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 €.

MUUSIKA
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Kutsekanoored tegid kirju teo
Kooli juures on õppimine
loomulikult esmatähtis, kuid mitte ainuke
tegevus. Kutsehariduskeskuses on nüüd lisaks
paljudele sportimisvõimalustele ja improteatrile
ka oma bänd Kirju Tigu.

Kirju Teo liikmetest 75% arendab igapäevaelus hoopis turismi. 

TERVO UUNA

„Kui sügisel pillimehi ja
muusikahuvilisi bändiruumi
kokku kutsuti, siis ei olnud
mul suurt mõtlemist, läksin
ka,“ meenutas trummar Siim
Hansi. „Mudilaskooris alusta
sin ja õpetaja ütles, et muusi
kalist kuulmist mul on, sealt
see lumepall veerema hakkas
ki. Sain esimese basskitarri,
sellele järgnes akustiline ki
tarr, siis tehti Raatuse güm
naasiumisse bändiruum, seal
hakkasin trumme õppima ja
nüüd on kodus veel elektriki
tarr ka. Terve rida erinevaid
pille ja kõiki neid olen omal
käel ise õppinud.“

Tuleristsed käes
Laulja ja sõnade autor Katre
Ojakivi sattus bändi aga pi
gem juhuslikult. „Läksin esi
algu kursusekaaslasele lihtsalt
moraalseks toeks kaasa, kuid
kuna kõik olid justkui pilli
mehed koos, siis palus juhen
daja Allan Kasuk, et äkki ma
laulaks,“ rääkis Ojakivi, kelle
sõnul on laulupisik tal juba
sünnist saati veres. „Kogu pere
on meil musikaalne, kõik lau
lukarussellid olen läbi laulnud,
Alatskivil lõpetasin ka muusi
kakooli.“
Kitarri ja mandoliini mängib
ning taustu teeb Otto Georg
Kirsi ja basskitarri mängib tu
levane elektrik Sander Säde.
Muusikat luuakse aga ena
masti koos. „Otto teeb hästi

palju põhjasid ja kitarripartiid,
Katre poolt on enamasti viis ja
sõnad, siis tulevad trummid
sinna taha ja nii see omaloo
ming koostöös sünnib,“ rääkis
Hansi. Ojakivi sõnul on tal
sahtlisse laule kirjutatud ikka
korralikult: „Nüüd võtan jupi
kese siit ja sealt“. Esimene lugu
„Ocean of Regrets“ on stuudios
salvestatud ja sellele on laulu
sõnadega video tehtud.
Osalemiskutse saadi ka Tar
tu noortebändide võistlusele
„Bänd vs Bänd“. Genialistide
klubis esitati kolm omaloomin
gulist laulu, kuigi muidu män
gitakse ka teiste lugusid. „Mina
olen ülirahul, esinemine klubis
oli hästi vahva, kogu üritus üli
malt tore ja üleüldse on muusi

kainimesed nii avatud, toredad
ning annavad tagasisidet,“ kiitis
Ojakivi. „Äge oli esineda, kõik
live‘id on omamoodi ägedad,
aga kindlasti oli seal teisigi häid
bände ja seekord võitis Lektoo
rium. Aga iga kogemus loeb,“
arvas ka Hansi.

Rammu jagub
spordilegi
Muusikuelu ägedam pool
on kahtlemata esinemised,
kuid harjutada tuleb muidugi
ka. Bändiruumis koos käiak
se tavaliselt kaks korda näda
las ning seni on muusika ikka
prioriteediks olnud. Ojakivi
sõnul on küll vahel raskem, kui
on palju koolitöid ja arvestusi
teha. „Ütleme niimoodi, et kui

on kiired ajad, siis pole vahest
üldse aega ega tahtmist, aga
mida rohkem harjutamist ja
kogemust, seda paremini tuleb
välja. Ja koolitöödega samuti teeme palju grupitöid ja saame
hakkama,“ rääkis ta. Küll aga
tuleb kutseõppuritel ettevõte
tes praktiseerimas käia ning
siis on raske, kui mitte võima
tu kokku saada. „Sander on
praegu hoopis Soomes prak
tikal ja Otto Pärnus,“ selgitas
Ojakivi.
„Olen koolis, praktikal, bän
diruumis või trennis,“ kirjeldas
oma ajagraafikut Hansi. Jah,
tõesti, noorte tihedas graafi
kus leiab ruumi ka spordile:
Hansi mängib Ameerika jalg
palli ja Ojakivi käib võrkpal

litrennis. „Lauljal peab võhma
olema,“ selgitas ta. Ja kutseha
riduskeskuses sportimisvõi
malustest puudus ei ole.
„Meil on tegelikult nii vah
vasti läinud, et lausa kolm
neljandikku bändist on turis
miosakonnast,“ arvas Hansi.
Ojakivi lisas, et kogu kursus
on hästi tore. „ Me oleme nii
üks pere, kui olla saab,“ märkis
ta. Võib-olla just tänu kursuse
kaaslastele on Ojakivi veendu
nud, et õpib õiget asja, sest va
likus oli ka meditsiin:“Turism
on just minu teema, see on nii
õige asi.“

Kaarti tuleb tunda
Ka Hansi on oma valikuga
rahul. „Ma olen tegelikult

õppinud natuke IT-d ja üli
koolis geograafiat, aga see
jäi pooleli ja siis vaatasin,
mis kutsekoolis minuga haa
giks,“ selgitas ta oma teed
turismikorralduse juurde.
„Senimaani ei saa kurta,
mulle meeldib. Meil on tõsi
ne ühtekuuluvustunne kogu
kursusel, see on nagu suur
pere tõesti.“
Kui eriala meeldib, siis pole
ka õpingud rasked. „No maa
ilmakaarti tuleb tunda ja kee
leoskus peab kindlasti olema,
kõik muu õpitakse koolis,“
räägib Siim. Nüüd oma esi
mesel praktikal Tartu Seik
luspargis, kus ta juhendab
inimesi ohutult seiklema, on
tema peamiseks ülesandeks
hoopis inimestega suhtlemi
ne. „Kliente on igasuguses va
nuses ja igast rahvusest ning
kõigiga tuleb hakkama saada,“
kirjeldas ta oma igapäevast
tööd. Ka Ojakivi kinnitas,
et talle meeldib suhelda ning
turismikorraldaja tööd teha:
„Ma olen realist, muusikaga
võib tegeleda alati ka millegi
muu kõrvalt, kõigepealt ta
haks ikka turismivaldkonnas
töötada.“
Ka bändiga on noortel tu
levikuplaanid paigas. Veel
sellel aastal plaanitakse üks
lugu lindistada ning siis pea
le suvepuhkusi uue hooga
alustada. Kirju Tigu on ühise
hingamise leidnud, esimesed
esinemiskogemused on ka
enesekindlust kasvatanud,
et sügisel taas bändiruumis
kokku saada. „Kui kool läbi,
siis loodetavasti jätkame sa
mas koosseisus ja teeme ikka
muusikat edasi,“ oli Hansi
kindel.
KAIRE METS

Kui soovid kindlat töökohta pidevalt laienevas
ettevõttes, siis tule tööle Maximasse!
pakub hoolekandeteenust
eakatele ja puuetega inimestele

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.

•
•
•
•

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
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Kino

ANEKDOODID
Uusrikas näitab sõbrale oma
maalikollektsiooni.
„Taevas hoidku, milline pilt!“
hüüatab sõber. „See on vist Modigliani?!“
„Kahjuks ma ei mäleta, on see
Modigliani või Ferrari,“ vastab
uusrikas.
„Mis mõttes?“
„Ma ostsin maali ja sportauto
ühel päeval ega mäleta nüüd
täpselt, mis marki see masin oli.“
***
Klient restoranis:
„Kelner! Palun maitske mu
suppi.“
„See pole meil lubatud!“ vaidleb kelner vastu.
„Maitske, maitske, ma luban!“
„Hea küll, aga kus lusikas on?“
„Vaat, seda minagi!“
***
Seersant Eesti kaitseväes:
„Reamees, mis on su nimi?“
„Pauk!“
„Kust pärit?“
„Püssist!“

***
Kaks ema omavahel:
„Kuidas su Jukul koolis läheb?“
„Ta on mul pooleldi viieline!“
„Mismoodi see on?“
„Tal on igas aines hindeks 2+.“
***
Vestlevad kaks ema:
„Minu Juku löödi koolist minema – korraldas plahvatuse...“
„Kas keemiakabinetis?“
„Ei, demograafilise!“
***
Isad omavahel:
„Kuidas siis sinu rüblikul ka
koolis läheb?“
„Juba paremini! Aga lastevanemate koosolekul käin ikka
veel võõra nime all.“
***
Professor valmistab ette järjekordset ettekannet.
„Kallis, kus mu pliiats võiks
olla?“ küsib ta naiselt.
„Ta on sul kõrva taga,“ vastab
naine.
„Mul on tõesti väga kiire,“ pa-

handab professor, „vasta siis
korralikult, kumma kõrva taga?“
***
Apteeker ulatab kliendile rohupudeli, millel on laste eest
kaitseks turvakork peal:
„Võtke üks tablett neli korda
päevas. Või nii sageli, kui korgi
pealt ära saate.“
***
Vana kalamees läheb algajaga kalale ja annab talle ühe oma
õnge hoida. Kui pool tunnikest
on ära istutud, küsib noorem:
„Kuule, mis see asi maksab,
mis vee peal hulbib?“
„Ah kork või? Paar eurot,“ vastab vana.
„Tead, siis ma olen sulle paar
eurot võlgu – see kuramus kadus vee alla!“
***
Kohtuvad kaks jahimeest:
„Räägi, kuidas sa karu kätte said?“
„Nagu ikka kätte saadakse:
hellitused, šampus, vaikne romantiline muusika...“

CINAMON
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
12., 14.–18.06 kell 19.15;
13.06 kell 20 Pimekohting
12., 14.–18.06 kell 17.45,
20; 13.06 kell 13, 17.45 San
Andreas
12., 14.–16., 18.06 kell 11.45,
13.30, 16.15, 19, 21.45; 13.06
kell 11.45, 13.30, 16.15, 21.45;
17.06 kell 11.45, 13.30, 16.15,
19, 22.20 Jurassic World:
Sauruste maailm
12., 14.–18.06 kell 15.30;
13.06 kell 15 Tulevikumaa

Jurassic World: Sauruste maailm

12., 14.–17.06 kell 13, 21;
13.06 kell 13, 21; 18.06 kell 13,
18.45 Mad Max: Raevu tee
12.–18.06 kell 10.30 Käs
na-Kalle Kantpüks
12.–17.06 kell 11.15, 14.45,
16.30, 18.45; 18.06 kell 11.15,
14.15, 16.30 Supilinna salaselts
12., 14.–16., 18.06 kell 15.15,
20.10, 22.15; 13.06 kell 15.15,
20.10, 22.30; 17.06 kell 15.15,
20.10, 22.10 Spioon

SUDOKU

12.–18.06 kell 11, 12.15 Kol
lanokk
12., 14.–18.06 kell 13.20, 18,
22.30; 13.06 kell 17.30, 22.15
Entourage. Saatjaskond
12., 14.–17.06 kell 17.15, 21.15;
13.06 kell 19.15, 21.15; 18.06
kell 17.15, 21.30 Astraal 3
12., 14.–18.06 kell 11.30;
13.06 kell 12.30 Kodu

RISTSÕNA

12.–18.06 kell 14.45 Poltergeist
O NU
20770

Käetark

Relv

Raadium

Teater

UNO

Soolasisaldus

Kontsert

Valmik
(zool.)

GENIALISTIDE KLUBI
11.06 kell 22 Avoid Experi
ment: I Wear* Experiment
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RISTIISA PUBI
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Korvpallur
Noot

United
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Mihkel
Oviir
Alevik
Pärnum-l
Hüüdsõna

11.06 kell 19 barokkmuusika
kontsert Taevane ja maine
armastus
TARTU ÜLIKOOLI
AJALOO MUUSEUM
13.06 kell 19 Segakoor HUIK!:
Eduard Oja ja Eduard Tubin
110

Baarium

um

Samuti
Euroopa
Liit

Ak
tii
ni

Nikkel

kuni 30.06 näitus Tabamata
Vilde
kuni 30.06 näitus Elada, unis
tada, hõljuda – Tove Jansson
(1914–2001)

lg

pa

llu

r

Vabariik
soome
keeles

Lavastaja: Tanel Jonas (Teater Vanemuine)
Näitlejad ja ansambel: Maria Soomets,
Priit Strandberg, Tanel Jonas,
Ele Sonn (Teater Vanemuine)
Helitehnik: Taavi Toom
(Tartu Uus Teater)

TARTU RAEKOJA SAAL

ANNELINNA RAAMATUKOGU

Riik
Aafrikas
Obi
lisajõgi

Ja

Puu

muusikaline suvelavastus

Näitus

USA ekspresident
Asesõna

Üksisilmi
vaatama
Pärdik

11.06 kell 21.30 Mikk Tamme
põld

Jõgi
LõunaAm.-s

Soome
kirjanik
Naisenimi

Kaua
aega
tagasi
Mi-bemoll

r

Rooma
number

Laiskloom

kuni 13.06 Iive Joametsa ja
Heiki Merila maalinäitus Loo
dusest inspireeritud

13.06 kell 21.30 Rockhound

Küla
Järvam-l
Brittide
kuningas

Veresoon

kuni 20.06 näitus Kiviktaimla
või mägiaed?

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU

14.06 kell 12 bluusifestival
Emajõe Blues

Lind

Kettaheitja

kuni 20.06 Katrin Mäeotsa fotonäitus Üle kivi ja läbi lillede
Tartu ülikooli botaanikaaias

kuni 30.06 Muuminäitus

ANTONIUSE ÕU

Küla
Virumaal
Küsimus
Orientalist
Asi

Muusik
eesnimega

kuni 20.06 Anna Litvinova
maalinäitus Essaouira elu.
Maroko

kuni 26.06 näitus Klassikaline
rokk vs digitaalne pop

17.06 kell 20 Ajakiri Naised
esitleb: Gasellid
18.06 kell 21.15 Esilinastus:
Stretch

Kala

LINNARAAMATUKOGU

KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU
kuni 3.08 näitus Nõmmelill
Anna Haava

16., 17., 19., 22., 23.,
24., 25. ja 26. juulil
Algus kell 19
Piletid müügil Piletilevis ja tund enne algust kohapeal.
Soodushinnaga piletid Piletilevist kuni 15. juulini (k.a)
Alates 16. juulist sooduspilet 12 eurot, täispilet 15 eurot.
Etenduse tulud lähevad Luke mõisa taastamiseks.
Lisainfo www.lukemois.ee
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SUVEMUUSIKA
TARTUS
E 29. JUUNI, KELL 20 - TARTU HANSA HOOV
VENE ROMANSID JA LEMBELAULUD - TRIO ROMANCE
N 1. JUULI, KELL 20 - TARTU, PAULUSE KIRIK
GRUUSIA KOOR "IBERI"
N 1. JUULI, KELL 20 - TARTU HANSA HOOV
PIIRIDETA - ALEN VEZIKO
R 3. JUULI, KELL 20 - TARTU HANSA HOOV
NAERDES JA NAERATADES - MARJU LÄNIK
L 9. JUULI, KELL 19 - TARTU HANSA HOOV
PÄRLIPÜÜDJAD - BENTON|KARL MADIS|KAPPEL
R 17. JUULI, KELL 21 - TARTU HANSA HOOV
VEIDI VALJEM KUI VAIKUS - TANEL PADAR & THE SUN
K 22. JUULI, KELL 20 - TARTU HANSA HOOV
KEELES JA MEELES - RIHO SIBUL
K 29. JUULI, KELL 20 - TARTU HANSA HOOV
HENDRIK SAL-SALLER & SMILERS
T 11. AUGUST, KELL 20 - TARTU HANSA HOOV
TUULEKANDLE VIIS - RANNAP JA MAARJA
K 12. AUGUST, KELL 19 - TARTU HANSA HOOV
MINU PÄIKE - LAURI LIIV JA LUISA VÄRK
K 19. AUGUST, KELL 18 - TARTU LAULULAVA
SUVETUURIDE SUPERGALA - BLACK VELVET (EST)
THE TREMELOES (UK), KEKSI (LAT), ALEN VEZIKO (EST)
FIX & NOVELLA HANSON (EST), KOIT TOOME (EST)
L 22. AUGUST, KELL 19 - TARTU HANSA HOOV
SUVEOOPER - MARIA LISTRA|MARKO MATVERE
R 28. AUGUST, KELL 21 - TARTU HANSA HOOV
AJAGA VÕIDU - OTT LEPLAND & LIVE BAND

avakontserdid
esitleb

18. juuni

Piletid saadaval Piletilevis, Piletimaailmas ja tund enne algust kohapeal

Kontserdikava hõlmab muusikat Riho Sibulast
Hendrik Sal-Sallerini ning Andres Valkonenist
Vaiko Eplikuni ehedas saatpalulikus võtmes

Sooduspilet

www.kontsert.ee

ESCAPETARTU
id

r
Paa

25. juuni

rad

Turistid

Hetk teiega
Ott Lepland ja Kristjan Kaasik

Üles astub Eesti üks parimaid meeslauljaid - Ott Lepland,

ESITLEB:

Oti uued lood kui ka hitid varasematest aegadest.

?

Pered

Sõb

Linnasuve laul
Lauri Saatpalu & bänd

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

PÄIKESELOOJANGU KONTSERT
7.07 kl 22 Tallinna Botaanikaaed, 10.07 kl 22 Pärnu Steineri aed,
11.07 kl 22 Viinistu Kunstimuuseumi õu, 13.07 kl 22 Vihula Mõisa suvelava,
14.07 kl 22 Padise klooster, 15.07 kl 22 Rõuge Ööbikuoru Villa õu,
16.07 kl 22 Tartu Hansa Hoov, 17.07 kl 22 Halliste Püha Anna kirik,
19.07 kl 22 Urvaste Püha Urbanuse kirik, 20.07 kl 22 Avinurme kirik,
21.07 kl 22 Põltsamaa kirik, 22.07 kl 22 Käsmu Meremuuseumi õu,
23.07 kl 20 Tallinn Restoran Al Bastione, 24.07 kl 22 Lohusalu sadam,
25.07 kl 22 Pärnu Steineri aed, 26.07 kl 22 Kuressaare Arensburgi Päikese terrass,
27.07 kl 22 Muhu Nautse, Mihkli talu õu, 28.07 kl 22 Audru Püha Risti kirik,
29.07 kl 22 Haapsalu Kuursaal, 30.07 kl 22 Hiiumaa Orjaku sadama lava,
31.07 kl 22 Rapla kirik, 01.08 kl 22 Jurmala Horni Aed (LAT, tasuta),
02.08 kl 22 Tartumaa Pärnaõie taluõu, 04.08 kl 22 Saku mõis,
05.08 kl 19 Helsinki Aleksandri Teater (www.lippupalvelu.fi)
Piletid Piletilevi ja Piletimaailma eelmüügist 15 €;
pensionär, 7-12 a. laps ja erivajadusega isik 13,50 €.
Kontserdipäeval pilet 17 € (v.a. Helsinki kontsert).

Info +372 505 9625, www.kontsertkorraldus.ee

02. juuli

Karl-Erik Taukar ja Eric Kammiste

2015. aasta meesartisti tiitliga pärjatud
Karl-Erik Taukari ja ansambli Põhja-Tallinn liikme
Eric Kammiste akustiline kontsert.

Sumedate suveõhtute muusika
igal neljapäeval kell 20

Antoniuse õues

22

REKLAAM

Neljapäev, 11. juuni 2015
Korter Ülejõel (30,5 m², I k, vajab
remonti, 22 900 €). Tel 56 503 503,
Marko, marko@ecre.ee.

EHITUS

1,6 ja 3,2 t ekskavaatorite rent
ja kaevetööd. 80-110 € päevarent juhita. Tel 511 5786.
Aukude puurimine postvunda
mentidele (palkmaja, terass).
Tel 509 3454,
www.vahvameeskond.ee.
Betoontrepid, puitfassaadid,
katuste vahetus. Tel 5897 2483,
an366@hotmail.com.
Ehitus- ja viimistlustööd eraisikutele, firmadele, KÜ-le. Aken
de-uste paigaldus. Töö kiire ja
korralik. Silver, tel 510 0645.
Ehitus, remont, siseviimistlus,
kuurid, aiamajad, terrassid.
Pikaajaline kogemus! Soovitud
tulemus garanteeritud!
Tel 5622 9840.
Erinevad katuse- ja ehitustööd.
Tel 5624 0790, 5682 5366,
www.majaproff.eu.
Fassaadide ja vundamentide
soojustamine ja renoveerimi
ne. Tel 503 3719.

Plekksepatööd, vihmaveesüs
teemid, teraskatused, lisaple
kid. Tootmine, müük ja pai
galdus! Tel 5341 8183, tauno@
tametek.ee, www.tametek.ee.
Soojustamine puistevillaga.
Tel 5665 0604, 502 0066,
puistevill@gmail.com.
Tselluvilla paigaldamine puis
tena - pööningud (ka lameka
tused), seinad, põrandad.
Tel 503 7220.
Tänavakivide paigaldus, teede,
platside ehitus, haljastustööd,
piirdeaiad, -väravad.
Tel 5623 3867,
www.clinkerservice.ee.
Vee- ja kanalisatsioonitorusti
ku ehitus, san-tehnilised tööd,
vannitubade remont.
Tel 5813 5496.
Väike ehitusfirma teeb puusepa
töid. Tel 5691 6063.

MATERJAL
Aiavõrgud, -paneelid, -postid,
okastraadid, kinnitustarvi
kud, väravatarvikud, väravad,
metallaiad, tõkkepuud, vära
vaautomaatika, garaažiukse
automaatika jpm. Tel 520 7419,
mexlem@mexlem.ee,
www.mexlem.ee.
Killustik, liiv, kruus, muld veo
ga. Tel 5826 7949.
Kruusa, killustiku, mulla müük
kohaletoomisega. Tel 505 7316.

E–R 8–17.30
L 9–14
Ravila 51, Tartu
Tel 534 534 99
5664 3661
744 7719

RAV
ILA

www.sadloy.ee
www.pkp.ee

BETOONI

(garantii 3 a)

175/65 R14 al 33 €
185/65 R15 al 37 €
195/65 R15 al 37 €
205/55 R16 al 40 €
205/60 R16 al 44 €
215/55 R16 al 45 €
215/60 R16 al 50 €
215/65 R16 al 55 €
215/50 R17 al 61 €
215/55 R17 al 59 €
225/45 R17 al 52 €

225/50 R17 al 60 €
235/65 R15 al 66 €
235/75 R17 al 68 €
245/70 R16 al 78 €
225/65 R17 al 65 €
235/65 R17 al 64 €
235/60 R18 al 73 €
195/70 R15C al 51€
205/65 R16C al 64 €
215/65 R16C al 59 €
235/65 R16C al 70 €

Saadaval palju teisi mõõte.

Müüa kottides puistevilla ka
käsitsi soojustamiseks.
Tel 527 9863.

Kortermajade renoveerimine,
katuse- ja fassaaditööd.
Tel 5809 6966,
kristjan@krestonehitus.ee.

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

Kõik üldehitustööd: katus,
fassaad (ka krohvitav), sisetööd
jne. Plekkide painutamine ja
paigaldus. Tel 516 6152,
info@ramest.ee.
Lamekatusetööd, hüdroisolat
sioonitööd, vihmaveesüsteemid.
Tel 5332 9491, sbskatus@hot.ee.

Müüa korterid: 2-toal Kartuli
tn 8 (53,5 m², 3/1, uus, ehitaja
AS Eviko, soodushind 92 000 €
kuni 23.06.2015), 1-toal Peetri
tn 84 (29 m², heas korras), 2-toal
Soinaste tn (61 m², uus, saunaga), 2-toal Kalda tee 20 (46 m²,
5/4, rõdu, renov), 2-toal Uus tn
65 (46 m², 5/4, rõdu, vajab rem),
2-toal Ilmatsalu tn 18 (38 m²,
3/2, heas korras), 3-toal Pikk tn
80 (62 m², 5/2, vajab rem), 3-toal
Kaunase pst 12 (66 m², 5/2, heas
korras). Tel 5373 2891, info@
aabakv.ee, www.aabakv.ee.
Suvila Külitses (soodsalt, järvest
300 meetrit). Tel 5390 0256.

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

Põllu- ja metsamaa üle Eesti!
Küsi hinnapakkumist või kirjuta
info@strategium.ee.

Korstnate ehitus ja remont
koos vajalike plekitöödega.
Tel 5625 1750, tomeli.ee.

Kvaliteetselt ja mõistliku hin
naga puit-, palk- ja krohvmaja
fassaadide ja katuste pesemine,
värvimne ja taastamine. Küsi
julgelt pakkumist! Tel 5872 8769.

Maja Lähte alevis (kivivoodriga,
korralik, 2 korrust, 5 tuba,
2 garaaži, täiskelder, keskküte).
Tel 5560 6858.

2-3-toal korter. Tel 5561 4114.

Katuste ja puitfassaadide ehi
tus- ja remonditööd.
Tel 515 7062.

UUED REHVID SÕIDUAUTODELE,
KAUBIKUTELE JA DÞIIPIDELE
• Mootori ja veermiku remont
• Õlivahetus ja korrosioonitõrje
• Rehvide müük ja montaaþ
TUDORI AKUDE MÜÜK

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

1-toal korter. Tel 503 2345.

Isover-puistevilla paigaldus.
Prowool Baltic OÜ, tel 527 9863,
www.prowool.ee.

AS Y
LO
SAD

Korter Karlovas (35,4 m², I korrus, eraldi sissepääs, suur hoov,
vajab remonti, 30 900 €).
Tel 56 503 503, Marko,
marko@ecre.ee.

• 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.

Talukoht koos maa ja metsaga.
Tel 508 0065.

Kõik, mida sinu katus vajab.
TARTU ESINDUS

Riia 130A (Riia Ärimaja)
Rasmus Sütt Lõuna-Eesti müügijuht
Tel 5332 7919, rasmus@kattocenter.ee
Rooland Harjo Lõuna-Eesti
müügikonsultant
Tel 5557 6220, rooland@kattocenter.ee

TELLI KATUSEMATERJAL
KOOS PAIGALDUSEGA.
MÕÕTMISTÖÖD JA
HINNAPAKKUMISED
TASUTA

Planeerimis- ja kaevetööd
JCB 4CX ekskavaator-laaduriga
(40 €/h). Tel 501 9917.
Sanitaar- ja kapitaalremont.
Ehitus ja lammutustööd.
Tel 5837 2544,
viimistlus.lammutus@mail.ee.

Haava- ja lepaküttepinnud (3
m pikad ja tükeldatud). Kojuvedu
hinna sees. Tel 5193 8862.
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.
Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.
Kuivad kütteklotsid ja kami
napuud, puit- ja turbabrikett,
küttegraanulid. Vedu tasuta. Tel
523 8332, 433 3130.
Kütteklotsid (haab, lepp)
lahtiselt ja võrgus. Küttepuud.
Kojuvedu tasuta. Tel 5193 8862.
Küttepuud, vedu tasuta.
Tel 5683 3404, 5684 8808.
Lepapuu (30, 40, 50 cm).
Tel 557 6177.
Puitbrikett, pellet, kütteklots!
Tel 5304 9599.

LOOMAD

4-toal korter kesklinna lähedal
renoveeritud majas. Küsi lisainfot
Katrin Kuusma, tel 5354 1283,
katrin@aabakv.ee.

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

KOOLITUS

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.

Kinnisvara müügi- ja üürimis
teenused Tartus ja Lõuna-Eestis.
Kutseline maakler Sirle Uiga, tel
526 4198, 786 8085,
www.aadlivillakv.ee.

Tel 514 2173

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!

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

2-toal korter Põlvas (46 m², KÜ,
keskküte, parkett, 17 000 €, ka
järelmaksuga). Tel 520 0578.

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

30 cm, 1 ruum = 35 € / 40 cm, 1 ruum = 32 / 40 €
50 cm, 1 ruum = 30 / 38 €

ÜÜRILE ANDA

4-toal korralik korter renoveeritud majas Mõisavahe 59
(66 000 €). Tel 5344 9302.
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.

LÕHUTUD KÜTTEPUUD
toores / kuiv

KÜTE
Ahju-, pliidi- ja katlapuu. Pikkused 30-60 cm. Märg ja poolkuiv.
Tel 525 7628.

Suvel aastaseks saav ilus, sõbralik ja vastupandamatu briti
lühikarvaline kiisutüdruk otsib
samatõulist peigmeest alates
juulist 2015. Tasu kokkuleppel.
Mare, tel 5567 4704.

PAKUN TÖÖD
Pensionärile valvur-müüjana
autoparklasse 24 h, nõutav vene
ja eesti keele oskus.
Tel 5354 1882.
Tööd saab CE-kat veoautojuht
(tendi-, kallur-, hakkeveod), kellel
on vastav töökogemus. Nõuded
kandidaadile: kohusetundlikkus,
täpsus, korrektsus töös, füüsilise
koormuse taluvus, operatiivsus,
aktiivsus, abi- ja koostöövalmidus, kiire kohanemis- ja õppimisvõime, oskus planeerida oma
aega ja lahendada probleeme
iseseisvalt. Pakume: head töötingimused, huvitav ja pingeline töö
arenevas firmas, pikaajaline ja
stabiilne töösuhe. CV palgasooviga saata: info.janek@mail.ee.
Tel 503 0094.

PÕLLUNDUS
Müüa mesilaspered tarudega.
Tel 5344 0850.

RIIDED
Jõe butiigis kleidid, retuusid,
käekotid, pesu, rattariided
jpm! Soola 10 (avaturg) E-P 9-17.
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Kasutatud riided hulgi kokkuleppehinnaga. Riidepuud,
stanged, alekorvid, riiulid.
Tel 501 6050.

Valmistan kodulehti ettevõte
tele, FIE-dele ja eraisikutele.
Tel 5466 9836, websitdesign.eu.

Odavad rõivad, Kastani 121.
Uued ja kasutatud riided.
E-R 10-18, L 10-15.

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

Sõpruse pst 8 kpl PesaKaup: lai
valik riideid kogu perele hinnaga
10 senti - 2 €. Avatud E-P 15-18.

Veo- ja kolimisteenus Tartus üle Eesti. Tel 5554 4385,
www.veotransport.ee.

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

Majavammi ja hallituse tõrje
tööd. Analüüsid. Puitmajade
renoveerimine. Tel 5662 9559,
info@niiskusabi.ee.

kontoritehnika müük ja hooldus

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 trimmerdami
ne. Tel 5346 1476.

TELLI

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

35-kohaline

BUSS

Vedamine OÜ

Niitmisteenus, trimmerdamine,
puudehooldus ja muud aia
hooldustööd: koristamine, is
tutamine, aiajäätmete äravedu,
jne. Samuti metsatööd: kultuuri
hooldamine, võsalõikus, met
saväljavedu. Tel 5344 1304.

56 488 967

andrus@vedamine.eu

Kallurauto (liiv, kild, küttepuud,
prahivedu linnas, 25-30 €).
Tel 5373 7304.
Klaaside vahetus, parandus,
toonimine ning kahjukäsitlus
kohapeal. Tulede poleerimine.
Vaba 38a, Tartu, E-R 9-18. Tel
5456 3333, info@alivinauto.ee,
www.alivinauto.ee.

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

Müü oma auto meile. Sobiva
tehingu puhul raha kohe kätte.
Info telefonil 5823 2707.
Ostan Nissan Almera 1998 pa
kiraami. Õhtuti tel 5800 5474.

Kellassepp
Annelinna
keskuses. Ehte-,
prilli- ja kellapa
randus. Patarei
vahetus vaid
3,50 €!

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

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

9 kohta, püsikiirushoidja

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

511 6923 • info@aurel.ee

Korstnapühkija (kasutan tuha
imurit, väljastan peale igat tööd
akti). Tel 5805 0201.

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

aurel.ee/buss

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

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

Juuksur, kosmeetik, mani
küür-pediküür, küünetehnik,
depilatsioon. K-Salong, Jaama
173, tel 748 2025, FB. Olete
oodatud!

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

Ohtlike puude raie, tööd korv
tõstukiga (21 ja 30 m). Maastikuhooldus OÜ, tel 5810 8597.
Plaatimistööd Tartus ja Tartu
maakonnas (vannitoad, wc-d).
Hinnad kokkuleppel. Soovi korral
võimalik näha fotosid tehtud
töödest. Tel 5848 6982.

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

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

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

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

Kaevetööd kopplaadur Volvoga.
Juhiga. Tartumaal. Hind kokkuleppel. Tel 511 6186.

KEEVITUSTEENUS

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

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

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

MÜÜK

Naisterahvas soovib tutvuda
55-60-aastase mehega.
Tel 5373 6053.
Noor mees (61) läheks kena nai
sega jaaniööl sõnajalaõit otsima.
Tel 5889 9383.

OST
Kasutatud ja uued raamatud.
Tel 503 3719.
Kasutatud jalgratas (väikesed
rattad). Tel 5621 8470.
Kasutatud raamatud.
Tel 734 1901.

Lõngapood: puuvillane lõim
soodushinnaga 7.50 €/kg (erinevad jämedused), linane lõim
6-kordne 12 €/kg. Ropkamõisa
10 (Dentese hoovis, väravast).
Tel 520 7727, E-R 10-16, L 10-14,
www.aardlakaubandus.ee.
Sügavkülmik Bomann, elekt
ripraeahi Esco, mootorsaag
Stihl MS250. Tel 522 9039.

VABA AEG
Ansambel Bailamos sisustab
teie peoõhtu. Tel 5599 5511.

Rahvalikud laulud ja kandlelood
Teie peole: Simmaniduo ja Kandlemees Sander. Tel 504 3202.

Koguja ostab uuriripatseid.
Tartus ja Elvas tulen ise kohale.

Tartu
Tammelehe 4
738 3204
501 7237
kiviraidur

Soodne fekaalivedu.
Tel 5382 8791.
Survepesu (katused, fassaadid,
sillutised). Tel 5813 5496.

Vabaerakond Tartus kutsub
küüditamise ohvrite mälestu
seks 14.06 kell 16 Ekraani kinno
vaatama mängufilmi „Risttuu
les“. Üritus on tasuta.

TÕNU SILLO
kiviraidur

Rakkekaevude kaevamine,
puhastamine ja remont.
Tel 5638 1774.

HAUAKIVID
MATUSEPLAADID

Hauakivid ka tellija
materjalist-maakividest.
Vedu ja paigaldus.

TK UEU LLU TLU SI
Tänavakivi paigaldus ja paran
dustööd. Tel 5593 6336.

1 kuulutus =1€

• malm
• alumiinium
• roostevaba

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

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

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

Kosmeetik, augustamine,
maniküür, pediküür, depilat
sioon. Broneeri aeg tel 513 0893,
Emajõe 1a, II korrus, Tartu.
www.iluplaneet.ee

Likvideerin ummistusi, boileri
te puhastus. Vahetan WC-pot
te, kraane, torustikke jne.
Tel 5621 7955.

Suur Piibel (trükitud 1938–1940).
Maksan 100-500 €. Kõik pakkumised oodatud! Tel 5649 5292.

Pottsepatööd. Tel 507 9037.

Korteriühistu raamatupidami
ne, revisjon. Tel 735 3777,
5566 1888.

Liivapritsi- ja metallitööd, veo
autode keretööd, restaureeri
mine. Tel 5329 2299, tehno24.ee.

Autobussiteenused 50-, 51- ja
52-kohaliste bussidega (ka Venemaale). Info ja tellimine tel
5373 8770, www.noobelreisid.eu.

Koolimärgid, eesrindlase ja
spordimärgid ning kõik EW ja
tsaariaegsed märgid.
Tel 5649 5292.

Planeerimistööd roomik
buldooseriga. Tel 5826 7949.

Abi san-tehnilistel töödel.
Tel 735 3777, 5566 1888.
Aitame teil vähendada ettevõtte
kulutusi raamatupidamisele www.eraamatupidaja.ee

Kõik pakkumised oodatud!
Tel 5649 5292.

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

TUTVUS

Kodused elektritööd.
Tel 735 3777, 5566 1888.

TEENUSED

BUSSI RENT
alates 50€ päev
Citroen Jumper (2014)

Kanalisatsiooni ummistuste
likvideerimine. Tel 735 3777,
5566 1888.
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