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• 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 €.
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Hotellid Vene karu ja
käibemaksukirve löögi all
Vene turistide üha õblukesem rahakott ning valitsuse maksuvallatused
ei jäta puudutamata ka
Taaralinna majutussektorit. Veidi toob leevendust põhja- ja lõunanaabrite kasvav huvi.
Kui üle riigi peatus aprillis statistikaameti andmetel
majutusasutustes 209 400 turisti, siis Tartusse jõudis neist
26 815, mis tähendab teist aastat kestvat langustrendi. Külaliste struktuur on siinmail aga
vabariigi keskmisest sootuks
erinev: kui riigi peale kokku
moodustavad välisturistid pea
kaks kolmandikku ning just
nende arvelt saabus tuntav
langus, siis ülikoolilinnas on
jäme ots napilt (51%) siseturistide käes, väliskülaliste arv on
sealjuures hoopis kasvanud.

Pole esmatarbekaup
Nagu mujalgi, viibis ka Tartus tänavu mullusest oluliselt
vähem turiste idapiiri tagant,
varasema 1641 asemel 1433.
13%-list langust võib üleriigilise 38% kõrval siiski mõõdukaks
pidada. Samas on arvestatava
hüppe teinud Soomest (5607)
ja Lätist (1240), aga ka Leedust
(649) ja Suurbritanniast (565)
pärit majutatute arv.
Dorpati tegevjuht Gea Puidak tõdes, et ülearu suur ei ole
langus olnud: nii turistide üld
arv kui Vene turistide hulk on
neil kukkunud vaid protsendi
võrra. „Selle põhjuseks on aga
asjaolu, et kahjuks Tartus, võrrelduna Tallinna ja Ida-Virumaaga, ei ole neid kunagi palju
olnud,“ märkis ta. „Hotellide
täituvuse languse põhjuseks
on ikka naaberriikide ja ka Eesti majanduslik seis ja inimeste
elatustase. Reisimine pole esmatarbekaup ja raskematel aegadel seda kulutust ei tehta.“
Tartu hotelli juhataja Alar
Käära lausus samuti, et turis-
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Läti rebib eest
Niigi heitlikus keskkonnas
peavad hotellid suure tõenäosusega arvestama 2017. aastast
kehtima hakkava uue, 14%-se
käibemaksumääraga varasema 9% asemel. Hotellide kõ-
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2015
tide arv on võrreldes eelmise
aastaga jäänud samale tasemele, idasuunalist kukkumist
nägi ta aga hoopis suuremana. „Siiani oleme suutnud
aasta-aastalt külaliste arvu
suurendada, kuid sellel aastal
on kasv pidurdunud ja seda
eelkõige Venemaalt tulnud turistide arvu vähenemise tõttu,
keda majutasime selle aasta
nelja esimese kuu jooksul peaaegu 50% vähem,“ väitis ta. „Pisut on vähenenud ka Soomest
tulnud turistide arv.“

22 373

Allikas: statistikaamet

neisikud ennustavad kui ühest
suust, et see toob kaasa hinnatõusu, mis mõjutab kindlasti
negatiivselt ka täituvusi.
Puidak rõhutas, et majutusteenus on väga töö- ja investeeringutemahukas valdkond,
mistõttu saab ettenägematu
maksutõus raske olema. „Tööjõukulud on suured ja selleks,
et pakkuda kvaliteetset teenust on vajalikud pidevad
uuendused, investeeringud.
Olemasolevatest kasumitest
käibemaksu maksta ei ole võimalik või kui, siis uuenduste ja
tööjõu arvelt,“ rääkis ta. „Seega
majutuse hind Eestis tõuseb.“
Mõlemal juhul, olgu investeeringute ärajäämine või
hinnatõus, langeb Puidaki
sõnul Eesti konkurentsivõime
ja turistid valivad soodsamad

sihtkohad. „Seda enam, et Läti
näiteks just langetas majutuse käibemaksu. Ja majutuse
käibemaks on nelja erandiga
kogu Euroopas madalam, kui
muude teenuste käibemaks,“
lisas ta. „Mõju on laiem: kui on
vähem turiste, kaotavad toitlustusettevõtted, transport,
muuseumid, kauplused.“

Pessimistlik suvi
Ka hotellide ja restoranide
liidu juht, Londoni ja Pallase
juhatuse esimees Verni Loodmaa kinnitas, et lähiturgude,
eriti Soome langus teeb siinsed turismiettevõtjad mõistagi
ärevaks. „Ka lähenevad suvekuud ei anna põhjust oluliseks
optimismiks ning just seepärast oleks arukas linnavõimul
koos ettevõtjatega leida nuti-

kaid lahendusi Tartu kui turismi sihtkoha turundamiseks,“
lausus ta. „Tartu ja Lõuna-Eesti, kus reisi-, konverentsi-, toitlustus- ja transporditeenuste
pakkumine on seni toonud
märkimisväärset tulu, võivad
seista väliskülaliste osakaalu
vähenemise tagajärjel silmitsi
töökohtade kaotusega.“
Just seepärast on reformierakondlasest Loodmaa sõnul
arusaamatu ja vastuvõetamatu riigikogus heakskiidu
saanud majutusasutuste käibemaksumäära viie protsendipunktine, kuid mahult 55%line tõus. „Niigi surve all oleva
ja langeva turu täiendav maksustamine ei aita kaasa ei uute
töökohtade loomisele ega lisainvesteeringutele,“ sõnas ta.
KAUR PAVES
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LUGEJA KIRI

Sellist avasüli lustimist nagu aktivistide korraldatud pagulaspäeval Tartumaa omavalitsustes ilmselt niipea veel ei näe. 
EESTI PAGULASABI MTÜ

LAUSEGA

Kaua geoloogide
genitaale kaeme?

Reinuvaderi
päästeingel

Vahepeal kehtinud alkoholi
tarbimise lubamise tõttu on
Annelinnas tekkinud päris
suur mure.
Mõne pingi peal istuvad
nüüd asotsiaalid ja alkohoolikud, kes tarbivad kanget
alkoholi. Ja asi pole isegi niivõrd tarbimises kui selles, et
nad urineerivad ja väljutavad
fekaale sealsamas. Isegi kuhugi varju ei suvatse minna.
Kõige suurem häda on, et
see toimub umbes 30 meetri
kaugusel laste mänguväljakust ja otse suure kõnnitee
kõrval, mida inimesed jalutamiseks kasutavad. Nende genitaalid ja tuharad on
ilusti sealt näha, rääkimata
lõhnadest, mis tulevad. Tavalise inimese märkuse peale vastavad tegelased lihtsalt
agressiivselt „mis sinu asi
on“. Toimub see praktiliselt
iga päev. Eeskätt käib jutt
Kaunase puiestee 81 ja 57
vahele jäävast kõnniteest ja
sinna paigaldatud pinkidest.
Kahjuks kipuvad inimesed
head algatust rikkuma ja
kõige parem lahendus oleks
need pingid sealt üldse eemaldada. Aga esialgu võiks
seal mõnikord politseipatrull
käia.
Kuna selline mure pole ainult meie kandis, siis küsiks,
kuidas on praegu lood avaliku alkoholitarbimisega? Kas
Tartu siis keelas selle ära või
on ikkagi lubatud mida ja kus
iganes juua?
Nikolai Ivanov

Esmaspäeva pärastlõunal
said päästjad väljakutse J.
V. Jannseni tänavale, kus oli
kaaneta kanalisatsioonikaevu kukkunud rebane. Päästja
laskus redeliga kaevu, mässis
teki rebasele ümber ja tõi ta
välja. Loom lasti vabas looduses lahti.

Marii Tomson
linnavalitsuse infospetsialist
Korrakaitseseaduse (KorS)
§ 55 lg 1 sätestatud avalikus
kohas käitumise üldnõuded
keelavad avalikus kohas käituda teist isikut häirival või
ohtu seadval viisil. Samuti
keelab KorS § 55 lg 2 avalikus
kohas tarbida alkoholi või ka
toidugruppi mittekuuluvaid
joovet tekitavaid aineid.
Kui keegi isik oma käitumisega avalikus kohas häirib
teisi isikuid ning mõistlikule
korralekutsumisele ei allu,
palume sellest teatada häirekeskuse telefoninumbril 112.
Allikas: Tartu LV
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pidu, kus Estonian Dream
Big Bandi saatel laulavad
Eestit Eurovisioonil esindanud palasid tuhanded koorilauljad.

180

Kuhu panna pagulased?
Ehkki üha kõvema häälega kõneldakse Eestisse
suunatavate sõjapiirkondade pagulaste ühtlasest
laialijaotamisest riigi
omavalitsuste vahel, ei
tõtta kõrge valmisolekuga külalisi vastu võtta
kelkima pea ükski Tartumaa linn ega vald.
Avaliku ruumi tulikuumaks kütnud pagulasteema
on mõistagi veel lapsekingades. Alles möödunud nädalal
kinnitas valitsus oma seisukoha mitte nõustuda Euroopa
Komisjoni kvoodina pakutud
1064 pagulase vastuvõtmisega, saati pole siis veel selged
nende jaotusprotsendid riigi
eri piirkondade vahel. Ometi
näib üha tugevnevat ülalt tulev soov rahvast uute tulijate
möödapääsmatuse mõttega
harjutada, mistap tundub
paslik ka lähikonna linna- ja
vallaisade ja -emade hoiakutesse piiluda.

Kolkasse ei kipu
Ilmneb, et valdavalt oodatakse riigi käiku ning teemat
pole arutatud ei volikogudes
ega linna- või vallavalitsustes. „Ei ole kuskilt vihjatud, et
peaks tegutsema hakkama,“
sõnas Kambja vallavanem Ivar
Tedrema.
Samas tõdes Tedrema, et kindel ei saa kunagi millegi peale
olla. „Ausalt öeldes välismaalt
kuuldud juttude põhjal ei tea,

kas nad kuhugi kolkasse minna tahavad, pigem ikka, et kõik
käe-jala juures oleks,“ arutles ta.
„Olen mõelnud küll, mis nendega siis tehakse – peab kõik
Tallinnasse panema?“
Meeksi vallavanem Artjom
Suvorov otsustas aga küsimuse sootuks naljaks pöörata.
„Võimekuse tõstmisega tegeleme pidevalt, see ongi meie
igapäevane töö. Aga seostada
pagulasi ja võimekuse tõstmist ei oska kuidagi,“ kommenteeris ta.
Peamine probleem paistab olevat ühene: võimalikke
pagulasi polegi väiksemates
omavalitsustes lihtsalt kuhugi paigutada. Nii kinnitas
63 elanikuga Piirissaare valla
vanem Liina Miks, et vald ei
ole valmis mitte ühtegi pagulast vastu võtma ja ei plaani ka
midagi võimekuse tõstmiseks
ette võtta. „Meil ei ole üldse
elamispinda pakkuda,“ selgitas ka teise pisivalla, Peipsiääre
vallasekretär Tatjana Kohtova.
Vara vallavanem Väino Kivirüüt võttis vallavalitsuse
istungil otsustatu kokku ühe
lausega: tulemus on negatiivne, ei ühtki pagulast. „Meil pole
neile anda elementaarsematki
elamist, rääkimata töökohast,
kuna endilgi on töötuid 40 hinge pluss veel need, kes pole töötukassas arve,“ ütles ta. „Sotsiaalkorterid on täies mahus
kasutuses, juurde võtta pole
elamiskohti kusagilt.“
Luunja vallavanema Aare

Andersoni sõnul ei ole ilmselt
enamikul Eesti omavalitsustest pagulaste vastuvõtmiseks
püsivat valmisolekut välja
arendatud. „Kui vajadus selleks
riigi otsustest tulenevalt tekib,
siis on vajalik omavalitsuste õigeaegne teavitamine ja tähtaja
seadmine ettevalmistuste tegemiseks,“ lausus ta.

Ukrainlased kohal
Anderson rõhutas, et võimekus siseriikliku päritoluga
inimeste toetamiseks on vallal
olemas, kuid pagulaste puhul
on tegemist sootuks teistsuguse kultuurilise taustaga ja
probleemiks võib olla kas või
suhtlemine. „Teatud tingimustel on kõik korraldatav, tarvis
on teada vajamineva võimekuse täpset sisu,“ lisas ta.
Siiski, üks edulugu on Tartumaal juba ette näidata:
Rannu vallas elab sellest aastast neljaliikmeline perekond
Ukraina sõjategevuspiirkonnast. „Peamiselt laabus asi
hästi tänu sellele, et vallas tegutsev Estoveri piimatööstus
leidis neile eelnevalt sobiva
töö ja peavarju,“ sõnas vallavanem Maano Koemets.
Samas tõdes Koemets, et
aastas üks pere nelja liikmega
olekski hetkel maksimum, mis
riigi toel üle jõu ei käiks. „On
selge, et väljastpoolt Euroopat
siia saabuvad inimesed vajavad
palju suuremat moraalset ja majanduslikku toetust,“ märkis ta.
KAUR PAVES

km/h oli rauas ööl vastu pühapäeva asulasisesest politseireidist möödunud 47-aastasel roolijoodikul Heikil, kellel
puudus ka juhtimisõigus.

Aardla lukus
Veetorustike ehitustööde
tõttu suletakse 29. juunini liikluseks Aardla tänav
Raudtee-Lemmatsi lõigul.
Ümbersõidud toimuvad
linnast väljuvas suunas Soinaste - Tihase - Tamme pst
- Aardla ja sisenevas suunas
Aardla - Tamme pst (paremale) - Raudtee- Aardla marsruutidel. Ajutised
Raudtee bussipeatused asuvad Raudtee tänaval Aardla
ristmiku juures.

Popkoorid
peavad pidu
27. juunil kell 19 avatakse
laululaval neljas Popkoori-

SÄHVATUS

Etüüdid klaverile
Täna kell 18 avatakse Tartmusis Tõnis Saadoja isikunäitus „Etüüdid klaverile ja
lõuendile“.

Pealinna euroga
26. juunist saavad kiiremad
Simple Expressi bussipileti
Tallinnasse soetada koguni
ühe euroga. Ülejäänud piletite hinnad jäävad vahemikku 2–5 eurot.

Kaks tosinat sõelal
Aruteludel selgusid 24 seekordset kaasava eelarve
ideed, mis jõuavad 5.–11.
oktoobril toimuvale rahvahääletusele. Kõikide ideedega ja kogu protsessi käiguga
saab tutvuda aadressil tartu.
ee/kaasaveelarve.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

LOODUSE KROON: kassiomanikele ei pea hoiatust
ilmselt kordama. 
EVGENI NIKOLAEVSKI

SUVEPUHKAME
Järgmine Tartu Ekspress ilmub 6. augustil!
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Aardla tänaval pürgitakse keskmikeks
End revolutsiooniliseks spordialaks titulleeriva crossfiti
Tartu viljelejad ootavad pikisilmi, mil võimlemise, tõstmise ja
vastupidavusspordi ühendav
harrastus ka siinmail kanda
kinnitab.
Autoteeninduste vahel aadressil
Aardla 25E crossfiti trenne andev Ain
Lubi tõdeb, et erinevalt klassikalisest
jõusaalikultuuris saab tema alal palju
ära teha kõige tavalisema tühja seina
abil. „Selle najal on kõige parem teha
näiteks kätelseisust kätekõverdusi ja
igasugu muid keharaskusel baseeruvaid
harjutusi. Samuti on sinna hea kükkide
vahel palli põrgatada,“ räägib ta.

Kolm haru
Crossfit armastabki lihtsaid ja
algseid asju. „Väga hea on ka suvaline toru, kus rippuda saab: seal võib
lõuga tõmbata, varbad vastu tuua ja
palju-palju muud,“ toob Lubi näite.
„Lisaks on meil tavaliselt kummimattidega kaetud põrand, sõudeergomeetrid ja kangid. Kui need kõik
on olemas, on meie saal ehk box juba
väga heal tasemel.“
Selline universaalne varustus tuleneb asjaolust, et kindlaks määratud
ühtset programmi crossfitis polegi isegi võistlustel mitte. „Igaks treeninguks valime harjutused välja eraldi.
Kombineeritud harjutusi võtame kolmest suurest spordialast: enda keharaskusega harjutused sportvõimlemisest, eksternse raskusega harjutused
tõstmisest ning vastupidavusspordi
elemendid: sõudmine, jooksmine,
hüppenöörihüpped,“ selgitab Lubi.
Kui omal käel keha trimmimine
tähendab paljude harrastajate jaoks
paraku madalal pulsil ühest jõusaalimasinast teiseni uimerdamist, siis
iga crossfiti treening sisaldab võistlusmomenti: teine pool tunniajasest
üritusest sooritatakse aja peale. „Tavaline päeva harjutus on näiteks kaks
köielronimist, kümme sangpommi-

Treener Ain Lubi ja Taaralinna kõvim crossfitlane Kevin Jurs kinnitavad, et tippvormi tagab mitmekülgsus.

KAUR PAVES
tõstet ja kolm rehvikantimist, ja nii
viis korda järjest,“ räägib Lubi. „Teadus on tõestanud, et inimene areneb
kõige paremini siis, kui ta võistleb.
Kui ikka näed, et vend kõrval hakkab kordustega eest ära minema., siis
püüad ju tal järel püsida.“

Paigalseisust välja
Miks aga ikkagi peaks harjumuspärase meelisala asemel sedavõrd
mitmel rindel korraga rapsima? Lubi
sõnul ongi oluline just teadmatuseks
valmis olla. „Kui koopainimene miljoneid aastaid tagasi välja läks, siis ei
teadnud ta ju ka, mis teda ees ootab:
kas peab kellegi eest põgenema või
hoopis kuskil tükk aega istuma, aga
valmis pidi ta kõigeks olema,“ ütleb ta.
„Me ei ürita sinust teha spetsialisti,
näiteks sprinterit, vaid mitmekülgset
inimest, kes, kui tahab, jookseb ma-

ratoni, kui tahab, läheb küla rammumehe võistlusele.“
Ehk siis - keskmine inimene peakski ideaalis keskmise harjutusega
keskmiselt hästi hakkama saama.
„Tavaelus ei pürgi ta ju MMile või
olümpiale, aga vaja on, et ta oma eluga füüsiliselt hakkama saaks, näiteks
suudaks 50-kilost kaupa poest tulles
ka nii tõsta, et selga ära ei tõmbaks,“
kinnitab Lubi. „Mõnes mõttes võibki
crossfiti pidada liikumisõpetuseks.“
Samas soovitab Lubi ala enda näitel
ka tõsisematele spordihingedele. „Ise
olin aastaid pühendunud rattaspordile. Jõudsin harrastajate seas teatud
tasemeni, kui sõitsin aastas 10 000 kilomeetrit. Mõtlesin siis, et selleks, et
veel edasi jõuda, pean sõitma 15 000,“
meenutab ta. „Sõitsingi, aga arengut
enam ei tulnud.Olin pidama jäänud.
Siis hakkasin crossfiti tegema, sõitsin

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

aastas 5000 kilomeetrit ja tegin selle
arvelt rohkem üldfüüsilist trenni ja
tulemused paranesid. Sama probleem
on muide paljudel sportlastel väga erinevatelt tasemetel: midagi jääb just
üldfüüsiliselt poolelt puudu.“

Eestlased unes
Teisalt kummutab Lubi müüdi,
otsekui nõuaks crossfit harrastajalt
erakordselt tugevat tausta. Vastupidi:
paljud algajad, kes Aardla tänavale tulevad, ei suuda teha ainustki kätekõverdust ega lõuatõmmet. „On tõesti
levinud eksiarvamus, et selleks, et siin
hakkama saada, peab sul tohutult hea
põhi all olema - eks netis levivad uhked promovideod natuke seda muljet
levitavad,“ tunnistab ta. „Kahjuks on
näha, kuidas füüsiline vorm vaikselt
allakäiku teeb. - inimesed ei saa isegi oma keharaskusega hakkama. Aga

Täitke tööotsija ankeet meie kodulehel: www.maxima.ee
Saatke CV: personal@maxima.ee, tel 602 3147.

Esipaar pundis
Siiski peaks turunduspotentsiaali
jaguma, sest põlisteks fännideks on
nii president Toomas-Hendrik Ilves
kui tema eksabikaasa. „Evelin Ilves käis meil siin möödunud sügisel
kaks-kolm kuud trennis, kui ta Tartus arstipabereid tegi - piltki on seina
peal,“ räägib Lubi. „President ise on
ka vana crossfitter, aga viimasel ajal on
õlavigastus ja muud probleemid Ukrainas ja mujal teda takistanud.“
Kuni massid pole veel peale tunginud, naudib crossfiti rahvas talveperioodil umbes sajaliikmelist seltskonda. „Koostöö ikkagi kannustab ja
tiivustab. Enamikel inimestel pole ju
sellist motivatsiooni, et talv otsa kodus üksi treenida,“ väidab Lubi.
KAUR PAVES

Vaata videot
tartuekspress.ee

Tähelepanu Tartlased!
Reedel, 19.06 kell 19.00 on Targa Tervise Pesa kõigile avatud.
Teeme Angervaksa lillevee tutvustust ja vestlusringi.
Kohapeal pakume tasuta värsket taimeteed ja küpsiseid.
Osalejatele kuivvesimassaaži eripakkumine.
Jaama 76, Tartu Tel: 56 47 22 91

KASSAPIDAJA-MÜÜJAID
LETITEENINDAJAID
Ettevõte garanteerib:
- stabiilse palga
- sotsiaalsed garantiid
- tasuta lõunasöögid
- erinevad motivatsioonipaketid
- tööalase tasuta koolituse

selle jaoks on oma kohanemisharjutused: kui ei suuda lõuga tõmmata, tõmbad kummi abil. Kui ei jaksa
50-kilost kangi tõsta, tõstad tühja
kangi või üldse plasttoru.“
Kohalikud crossfiti pioneerid tegutsevad ülikoolilinnas kolmandat
aastat, lisaks on üks box pealinnas.
„Ala ise on 20 aastat vana, aga kümme aastat tagasi läks aga lahti midagi
buumilaadset ja nüüd on USA suuremates linnades iga 200-300 meetri tagant klubisid. Sellest on saanud tõsine
alternatiiv klassikalisele jõusaalile,“
tutvustab Lubi.
Kui lähinaabrite juurde on buum
juba levinud, siis eestlased püsivad Lubi väitel „unes“. „Pigem käib
meediast läbi, et tehke rohkem vastupidavusalasid. Kahjuks - igal pool
mujal juba räägitakse, et tegemist on
revolutsioonilise spordiga,“ väidab
Lubi. „Teeme head tööd, aga ega me
üksinda ei suuda sellist meediakära
tekitada nagu MyFitness või Arctic,
kes suurelt ja laialt reklaami teevad.“

pakub hoolekandeteenust
eakatele ja puuetega inimestele
•
•
•
•

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

• Arsti konsultatsioon (ettevõttel
on õendushaigla tegevusluba)

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

www.helmepansionaat.ee

REKLAAM
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15.06 - 25.06

Parimad pakkumised!

15.06.—25.06.2015

17.06.—21.06.2015

LÕHEFILEE
Norra

6

99
/kg

0

99
(1.69)

4

99
(5.69)

Heinz
KETŠUP
700 g (2.27/kg)

1

59

KURK

0

89
/kg

Aura
JÕHVIKAJOOK
3 x 1 l multipakk
3 l (0.63/l)

1

89

TOMAT

0

79
/kg

A.Le Coq
VÄRSKA VESI
6 x 1 l multipakk
6 l (0.50/l)

2

99

+ pant 0.60

ARBUUS

0

55
/kg

Patriarche Heritage
VEIN Prantsusmaa
Blanc 11%,
Rouge 12%
0,75 l (4.92/l)

3

69

15.06 - 25.06

Karl Friedrich
ÕLU 5%
20 x 0,5 l
10 l (0.98/l)

9

79

+ pant 2.00

BBQ WINE
VEIN
Hispaania
Macabeo 10,5%,
Cabernet Sauvignon 12%
3 l (3.00/l)

8

99

Tarapaca
GT VEIN Tšiili
Carmenere 13,5%,
Sauvignon Blanc 12,5%
0,75 l (6.65/l)

4

99

Šašlõkid,
grillid,
grilltarvikud

–25%

Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga.
Alkohol võib kahjustada Teie tervist.

Salvest
HAPUKURK
675 g/405 g (2.44/kg)

Rannamõisa
BROILERIFILEE
jahutatud
1 kg

5

6
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Palametsa
pajatused
339.

Festivali eelsoojendusena saab oma ihad paigutada
Heade Soovide Puule. 
HANSAPÄEVAD

Hansapäevad
peavad juubelit
Lehe päise alla oli suures
kirjas trükitud, et väljaanne on kohaliku tsensori poolt läbi vaadatud.

11. ja 12. juulil toimuv
traditsiooniline kesksuvine suurüritus kannab sel aastal nimetust
„Juubeldavad hansapäevad“ ning toob Tartusse
esinema mitmed armastatud artistid ja pakub
palju huvitavaid ajaveetmisvõimalusi.
Juubeldavatel hansapäevadel
on avatud teemalinnad, kus tegevusi jätkub kõikidele hansapäevalistele. Üle mitme aasta
on end avanud Jõelinn, kus
Jõelaval esinevad näiteks Lenna, Mari Kalkun ja Lõõtsavägilased. „Jõelava äärde seavad
end üles mitmed käsitööõpitoad ning populaarne Posijate telk, kus saavad ravitud ka
kõige kummalisemad tervisehädad. Muidugi on Jõelinnas
ka korralik saun,“ lubas hansapäevade projektijuht Jaanus
Tepomees.

Lugemistund koertele
Toomelaval astuvad teiste
seas üles Weekend Guitar Trio ja
Draamateatri kitarristid, Chalice ning Liisi Koikson ja Vaikne

Esmaspäev. Õhtuti linastuvad
armastatud uuemad Eesti mängufilmid. „Korraldasime maikuus Facebooki lehel hääletuse
ning kõige rohkem poolthääli
saanud filmid on nüüd meie kavas,“ selgitas Tepomees.
Toomemäele on end üles
seadnud ka Lastelinn, kus lastelaval esinevad mitmed kooslused, teiste seas Hanna-Liina
Võsa trio, Nele-Liis Vaiksoo ja
Olav Ehala ning Laulukaruselli tänavune võitja Märten
Männiste perebändiga. Lastelinna on püsti pandud õpitoad
ka pisematele hansapäevalistele, näiteks saavad lapsed harjutada oma lemmikraamatu
ette lugemist lugemiskoertele.
Lastelinna naabruses saavad
väikesed ja suured teadlased
oma teadmised proovile panna
Teaduslinnas.
Pirogovi platsil võivad hansapäevalised kõhtu täita Maitseelamuste linnas, kus pakutakse kohalikust toorainest
tehtud kvaliteetset toitu. „Loomulikult ei puudu hansapäevadelt rikkalik hansalaat, kus
sel aastal kaupleb rekordarv
kaupmehi,“ lubas Tepomees.

Tasku ümbruses seab end üles
Raualinn, kus toimub amatöörrammumeeste karikasari,
saab tutvuda sõjatehnikaga
ning põnevate eksponaatidega
velomuuseumi kogust.

Soovid rippuma
20. hansapäevad lõpetab
suurejooneline sünnipäevale pühendatud galakontsert
Jõelaval, kus astuvad üles Taaralinnast pärit muusikud Arno
Tamm, Hannaliisa Uusmaa,
Mari Kalkun, Laura Remmel
ja Jarek Kasar, keda saadab
noorteorkester Reaalmažoor.
„See kontsert on ainulaadne
ja erakordne just selles mõttes,
et kokku saavad eriilmelised
artistid ja sümfooniaorkester,“
sõnas Tepomees.
15. juunist on raekojaplatsil
avatud Heade Soovide Puu.
„Sellele puule saavad tartlased riputada oma head soovid Tartule, sõpradele, perele
või hoopis iseendale,“ selgitas
Tepomees. Soovide kirjutamiseks sobilikud sedelid leiab
kõikidest hansakohvikutest
kesklinnas.
MARIKA GOLDMAN

Laen auto tagatisel

30. juulil – 2. augustil 2015. aastal Tartu kesklinnas
11. Rahvusvaheline puhkpillifestival „Mürtsub pill“
Osalevad orkestrid, puhkpilliansamblid, solistid Soomest,
Ungarist, Venemaalt, Lätist, Saksamaalt, Poolast ja
muidugi Eesti paremik.
Festivaliküla, esinemised kahel laval ja
kolmel päeval Tartu Kaubamaja ees.
Festivali õpilasorkester, festivali sümfooniline puhkpilliorkester,
orkestrite paraad, tantsuõhtud, galakontsert,
näitus festivali ja orkestrite ajaloost.
www.murtsubpill.com, www.kultuuriaken.tartu.ee

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

ARMASTUS
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Uuno Kivilinnast

My love story
Tantsuõhtutel hakkasin
käima 14-15-aastaselt
koos vanemate sõpradega.

Vasakul Uuno noorpõlvearmastus, paremal olend, kellega ta tikub samastama ülejäänud õrnema soo esindajaid. 
ERAKOGU

Tolleaegne põhikoht oli Tartu raudteeklubi (hilisem Eesti
Rahva Muuseumi näitusemaja), mille lähedal möödus mu
lapsepõlv. Üks sõpradest õpetas enne kodus põhilisi tantsusamme ja pärast peol koolitas
mind edasi tema tüdruksõber.

Lubatud lähedus
Ega seal olnudki midagi väga
keerulist. Kui oli aeglane lugu,
siis oli tantsupõrand rahvast
nii täis, et saidki ainult kohapeal tammuda. Rock‘n‘roll‘i
tantsiti nagu väga kiiret valssi
või polkat, aga ikka alati teineteise ümbert kinni hoides.
Mulle just see meeldiski, et
võisin täiesti võõral tüdrukul
avalikult ümbert kinni hoida –
tänaval ju seda ei tee.
Mõni tüdruk hoidis pool
meetrit eemale ja teda ma
rohkem ei valinud. Valja aga
oli kohe kuidagi väga lähedal
ja kui ma ei eksi, siis valis just
tema mind daamide valiku
ajal. Ja olin silmapilk armunud. Võib-olla ma lihtsalt polnudki varem sellist lähedust
tundnud. Olin 17 ja kuni sõjaväeni süütu poiss, mis lõpuks
võib-olla saigi mulle saatuslikuks.
Leppisime kokku kohtumise
samas kohas järgmisel nädalavahetusel. See nädal tundus
terve aasta pikkune. Kui ta siis
tuli, olin väga õnnelik. Tantsisime kogu õhtu kahekesi ja
saatsin ta jälle koju. Siis sain
Valjalt ka esimese suudluse,
mis oli nii hea, et koduteel
lausa hüppasin õnnest. Sellest
alates ei jäänud enam ühtegi
päeva vahele, kui me ei oleks
kokku saanud.
Igal nädalavahetusel käisime kaks korda tantsupeol. Siis
veel õnneks diskot ei olnud,
kus igaüks kargab ja tõmbleb

omaette ja alati ei saagi aru,
kes kellega täpselt tantsib. Saatuse irooniana leidsin aastaid
hiljem just diskoõhtult tüdruku, kellega olin lõpuks 30
aastat abielus. Sattusin juhuslikult kultuurimajja, kus pidi
olema tantsuõhtu 25-aastastele, aga oli disko minu jaoks
lasteaiale. Kuna olin pileti
eest juba maksnud ja kuhugi
mujale ka minna ei osanud,
siis valisin „lasteaia“ seast kõige vanema välja ja tõin pärast
pidu koju. Ikkagi sain endast
kaheksa aastat noorema naise.
Niisiis, olin toona noor ja loll
kõrvuni armunud süütu linnapoiss. Ei teadnud, kustpoolt
naise lähedalegi minna. Kuigi
vahel tuli tahtmine kaugemale
minna, siis kartsin kõike seda
ära rikkuda. Olin nii kogenematu, et kui käsi ka „juhuslikult“ tissideni või tagantpoolt
allapoole vööd läks, siis vabandasin ja ütlesin, et kogemata.
Valja võis oodata rohkem, kui
mina julgesin pakkuda. Oleks
ju võinud siis öelda, et kõik on
lubatud.

Iidne vene komme
Enne sõjaväge kutsus Valja
mind kaaslaseks ühe sõbranna
pulma. Aga öeldakse, et ükski
õige vene pulm ei lõpe kakluseta. Seal oli ka tema endine
kallim ja kui selgus, et olen ai-

nuke eestlane, läkski löömaks.
Täpsemalt sain venelaste käest
kõvasti peksa. Järgmisel päeval
oli üks silm täiesti kinni. Kuna
sõjaväkke minekuni oli jäänud
ainult nädal, taheti mulle pikendust anda, aga ma polnud
nõus. Tahtsin kohe minna, et
rutem tagasi tulla ja Valjaga
abielluda.
Sõjaväest kirjutasin Valjale
iga päev, kõige lühem kiri oli
neli, pikim 24 lehekülge pikk,
kusjuures vene keeles. Võib-olla tüütasingi ta lõpuks oma
kirjadega ära. Kogu väeosa teadis minu armastusest ja lõpuks
palusid paljud, et ma ka nende
eest nende kallimatele kirjutaksin. Nemad ise ei osanud
rohkem midagi paberile panna
kui „ma armastan sind“.
Ootamatult ma enam Valjalt
kirju ei saanud ja lõpuks tuli
viimane kiri, et meie vahel on
kõik läbi. Nii mõnigi sõdur lasi
sellise jutu peale ennast maha,
ka minul oli eluisu otsas. Aga
sain kohe puhkusele ja lootsin kodus asjasse selgust saada. Tartus läksin rongilt kohe
Valja poole. Tema isa ütles, et
Valja on ohvitseride majas peol
ja helistas sinna, et ta läbi helivõimenduse koju kutsuda.
Lõpuks tuligi ja ütles, et tal on
teine.
Oleksin tahtnud kohapeal
surra. Läksin siis sõprade

poole ja hakkasin kurvastusest jooma. Lõpmatult. Ma
ei mõelnudki enam sellele,
et peaks sõjaväkke tagasi minema. Viis päeva hiljem tuldi
mind Läti sõjaväeosast otsima.
Istusin kümme päeva kartseris
ja mind pandi mitmesajameetriselt kasarmult maha tilkunud lupja harja ja lapiga koristama. Kui nädalaga valmis
sain, tuli ka tugev vihmasadu.
Maksimaalseks karistuseks
oli viis aastat vanglat deserteerumise paragrahvi alusel.
Kuna aga kogu väeosa eesotsas
komandöridega teadis minu
armastuse lugu ja olin muidu
väga eeskujulik sõdur, siis sai
ka tribunal aru ja väeosa kollektiiv võttis mind käendusele.
Sain vabaks. Armastusel on
suur jõud, see võib tappa, aga
ka vabastada.
Juba abielus olles nägin vahel
unes, et magan Valjaga. Olen
alati mõelnud, et oleks ta vaid
sõrme liigutanud, oleksin kõik
jätnud ja temaga läinud. Palju
aastaid hiljem vist nägin teda
kesklinnas. Vaatasime mõlemad eemalt kaua tagasi ja jällegi ei julgenud talle lähedale
minna, mida ma väga kahetsen.

Olgu või tsentner
Muidugi ma ei tea, kas Valja mind veel näha tahab. Annaksin talle kõik andeks ja ei
tuletaks meelde kurba minevikku. Annaksin kõik, et teda
veel üks kord suudelda. Kui me
käisime, kaalus ta võib-olla 40
kilo, isegi kui nüüd oleks sada,
ei segaks see mind üldse. Minu
Valjaks ja elu armastuseks jääb
ta elu lõpuni.
Kui keegi teab temast midagi või Valja ise seda loeb, siis
toimetusest saab mu numbri.
Aastal 1971 oli tema nimi Valentina Paveli tütar Petrova,
elas Kooli 5-1 ja õppis EPA-s venekeelsel zootehnika teisel või
kolmandal kursusel. Sünniaeg
peaks olema 30.03.1952.

TARTUS Raekoja plats 1 ja Küüni 5B

ÜLENURME

JAANIPÄEV

Eesti Põllumajandusmuuseumis

22. juunil
kell 19

ESINEB

Sissepääs 1
lapsed tasuta!
ÜLENURME VALLA TANTSU- JA LAULURÜHMAD
• Jõukatsumised rahvuslikes spordialades
• Lastele võistlused
• Töötoad

Ülenurme

Taluturg
Avamine kell 16

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

Õhtujuht:
Janek Varblas

A BUSrkSlast:
TASUalTum
isest pa

Vanemuise

18.30 ja 20.30

Ülenurme Vallavalitsus • MTÜ Õnnemaa • OÜ Vippa • Uhti Kõrts
Pargi 4, Ülenurme, 41714, Tartumaa
Tel: +372 738 3810, +372 5373 7124

epm@epm.ee www.epm.ee
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Käsikäes lätlastega külaelu päästma
Kaks Lõuna-Eesti keskkooli ühendasid jõud
lõunanaabritega, et vältida ääremaastumist ja
tugevdada õlatunnet.

Laager Rogosis õpetas eestlasi ja lätlasi igas mõttes omavahelistes suhetes tasakaalu
hoidma. 
ERAKOGU

Nooruse kergus

Rahvusvahelises Eesti–Läti
projektis „Sünergia“ lõid käed
Varstu ja Parksepa keskkool
meie ning Smiltene gümnaasium ja Naukšēni vald lätlaste poolt. Eesmärgiks oli anda
noortele rohkem võimalusi
teiste koolide ja naaberriigi
tundma õppimiseks, ent ühtlasi võimaldas see lihtsalt tutvuda ning eri rahvusest meeskonnas tööd tegema õppida.

Tšintšiljadest
kirstudeni
Projekt algas noorte jaoks
juba mullu suvel laagritega. Esimene neist toimus Haanjamaal
Rogosi mõisas, teine aga Smiltene gümnaasiumis. „Laagrites õppisime, mida tähendab
vastutus, loovus, ja mis on selle
kasutamise võimalused. Saime
aru, kes me oleme ja mida me
tahame,“ kõlab Varstu õpilaste
kokkuvõte. Küllap andis oma
osa positiivsesse tagasisidesse
seegi, et ka laagri juhendajad
olid noored: „Õppisime üksteisega arvestama, lahendama
probleeme, saime teada ettevõtluse põhitõed. Laagrid oli väga
meeldejäävad ja huvitavad.“

julgust katsetada,“ rääkisid
õpilased.

Samuti toimusid projekti
raames koole tutvustavad õppesõidud ja väljasõidud kohalikesse ettevõtetesse. Smiltenet
külastades käisid noored näiteks linnavalitsuses, kohalikus
infopunktis, telestuudios, kultuurimajas ja puidutöökojas.
Naukšēni maapiirkonnas aga
nähti-kuuldi, mismoodi kas-

vatatakse maasikaid ja astelpajusid, kuidas on vaja tegutseda
lamba- ja tšintšiljakasvatuses
ja mismoodi valmistatakse
kirste. Omalt poolt tutvustas
Eesti Varstu-Mõniste piirkonnas Taarapõllu ja Metsavenna
talusid ning OÜ-sid Lõunapiim ja Puukast. „Külastasime
ka Parksepa keskkooli, kus

on palju aktiivseid ja toredaid
noori,“ meenutasid Varstu
noored. „ Kuna just oli möödunud 25 aastat Balti ketist,
võtsime kõik koos, lätlased
ning eestlased, kätest kinni ja
tegime inimketi ümber koolimaja. Tundsime ühtsustunnet
ja uhkust.“
Ettevõtlikud ettevõtjad jagasid baltlastele siin- ja sealpool
piiri näpunäiteid, kuidas on
võimalik ärimaalimas tegutseda. „Peamine sõnum neilt oli:
töö, töö, raske töö, ilma tööta
ei jõua kuhugi; on vaja analüüsimisoskust, loomingulisust,

KEEVITUSTEENUS

REISIKOHVRID MEILT!

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.

AKNAD OTSE TEHASEST

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

736 6886, 5645 2502, 501 6158

aknaari@city.ee

Tartu Aleksandri 1- 4

KAUR PAVES

PUHKUSEPLAANID TEHTUD?

• malm
• alumiinium
• roostevaba

• Hüpoteeklaen
• Refinantseerimine
• Lisalaen olemasolevale

Mõlema osapoole koolidele tähendas projekt naabrite
riigikeele lisamist tunniplaani. Ühtlasi on seega tänaseks
saadud esmane ülevaade läti
kultuurist ja tavadest. „Läti
keele õpetaja Līga-Maija Seniņa on meiega väga kannatlik
ning tundides õppimise kõrvalt saab alati ka natuke nalja,“
kiitsid Parksepa noored.
Kulminatsioonina pidi iga
kool omal käel meisterdama linateose teemal „Kas on
kerge olla noor?“. Varstus ja
Parksepas käis vastavat koolitust andmas Kinobussi pealik
Mikk Rand. „Ta õpetas meile,
kuidas teha ja vormistada korrektselt stsenaariumit, jagas
näpunäiteid, kuidas filmida
ning kuidas film kokku monteerida,“ meenutasid noored.
„Nüüdseks on ka film valmis
saanud.“
Lõpuürituseks oli konverents Riias, kus muu hulgas
jagasid ettevõtjad noortega
edulugusid ning toimus ka
interaktiivne mäng lõunanaabrite pealinna vanalinnaga
tutvumiseks. „Projekt on vaheldus tavalisele koolirutiinile, silmaringi laiendamiseks ja
aruteluks majanduse ning pii-

riäärse elu üle ka noorte seas.
Õnneks leidsime palju sõpru
nii eestlaste kui lätlaste hulgas,
saime arutada omavahel noorte probleeme siin- ja sealpool
piiri ning tihtipeale selgus, et
paljud asjad on meil siiski ka
ühtmoodi,“ kõlas Parksepa
õpilaste kokkuvõte.
Parksepa keskkooli poolne projektijuht inglise keele
õpetaja Merle Mändmets aga
tõdes, et projekt juhtis tähelepanu sügavamale probleemile:
külaelu on ohus, sest väga suur
hulk noori lahkub ääremaalt,
kus pole lihtsalt midagi teha.
„Projekti tegevuste kaudu
õpetati noortele loovust, enesekindlust ja oskust luua enda
jaoks võimalusi, mis on oluline
eriti just ääremaal,“ tõdes ta.
Lisaks pakuti Mändmetsa
sõnul õpilastele võimalust olla
hea meeskonnamängija rahvusvahelises tiimis ning luua
kontakte teiste noortega. „Inimesed tihti ei tunne ega mõista oma naabreid väga hästi,
millest võibki tuleneda ühiste
huvide puudus, ja ühiseid võimalusi ei looda,“ märkis ta.
„Projekti üheks eesmärgiks
oligi hariduslike ja kultuuriliste kogemuste vahetamine, et
äratada noortes ettevõtlikkust
ning ärgitada neid maale elama jääma.“

HINNAD ALATES

19€

VALGAS Riia 14
TARTUS Ringtee 10
VILJANDIS Leola 61
RAKVERES Ringtee 4
VÕRUS Räpina mnt 15
RAPLAS Viljandi mnt 72
PÄRNUS Tallinna mnt 70
TALLINNAS Viljandi mnt 41B

www.magaziin.ee
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Kino

SUDOKU

Soomes töötav mees saadab
naisele meili: „Kallis, sel kuul ei
saa raha saata. Saadan selle asemel sada suudlust. Sinu Jaan.“
Naine vastab: „Aitäh, kullake,
saja suudluse eest!
Saadan kuluarve:
1. Tassi kohvi sain hommikul
kohvikuperemehelt kahe suudluse eest. 2. Elektrik nõustus
korke parandama alles pärast
seitsmendat suudlust. 3. Korteriperemees käis kolme suudluse
järel. 3. Toidukaupluse omanik
ei rahuldunud suudlustega, tuli
muud anda... 5. Muud kulud –
40 suudlust.
Ära muretse, mul on alles veel
48 suudlust, sellega peaks kuu
lõpuni välja tulema. Kas planeerin sama maksmisviisi ka järgmiseks kuuks? Sind armastav Mari.“
***
Pankur räägib sõbrale:
„Ma ostsin oma naisele sünnipäevaks väga ilusa briljantsõrmuse.“

„Aga ta ju rääkis, et tahab autot.“
„Seda küll, aga öelge mulle,
kus olete näinud müüdavat võltsitud autosid?“
***
Pangaametnik läheb tööajal
ootamatult koju ja leiab oma
naise pangadirektoriga voodist.
Mees jookseb otsekohe tööle
tagasi ja seletab kolleegidele:
„Jube lugu, mehed, ta oleks
mind äärepealt näinud!“
***
Panka tungib püstoliga röövel.
Kära kuuldes tõstab vanemkassiir ehmunult pea paberite kohalt.
„Ah see oled sina,“ ütleb ta
kergendusohkega, „mina mõtlesin juba, et revisjon.“
***
Panga kassiir küsib järgmiselt
kliendilt:
„Kas ka teie soovite raha saada?“
„Sooviksin küll, aga kahjuks
jätsin ma oma revolvri koju.“

CINAMON
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
19.–22., 24.–25.06 kell 20.30
Pimekohting
19.–21., 24.–25.06 kell 17.30;
22.06 kell 17.45 San Andreas
19.–21.06 kell 12, 13.45, 16.45,
19.20, 22; 22.06 kell 12, 15.15,
17.05, 19.30, 22; 23.06 kell 12,
14.45; 24.06 kell 13.45, 16.45,
19.20, 22; 25.06 kell 12, 13.45,
16.45, 19, 22.30 Jurassic
World: Sauruste maailm
19.–22., 24.06 kell 19 Gasellid
19.–21., 24.–25.06 kell 19.10;
22.06 kell 20; 23.06 kell 15.45
Mad Max: Raevu tee
19.–23., 25.06 kell 10.30 Käsna-Kalle Kantpüks
19.06 kell 11.30, 14.30, 17.05;
20.–21., 25.06 kell 11.30,
14.30, 17.05, 18.20; 22.06 kell
13, 15.15, 18.20; 23.06 kell 11,
13.30; 24.06 kell 14.30, 17.05
Supilinna salaselts
19.–21., 24.–25.06 kell 15.10,
19.45, 22.15; 22.06 kell 15.05,
17.30, 20.15, 22.45; 23.06 kell
15.15 Spioon
19.–21., 23., 25.06 kell 12.15,
14.15; 22.06 kell 11, 14.15;
24.06 kell 14.15 Kollanokk
19.–22., 24.06 kell 14, 21;
23.06 kell 14; 25.06 kell 14,
21.45 Entourage. Saatjaskond

RISTSÕNA

Gasellid

19.–22., 24.–25.06 kell 22.30
Astraal 3
19.–22., 24.–25.06 kell 11.45
Kodu
19.06 kell 18 Suursugune
muuseum
19.–21., 24.–25.06 kell 21.30;
22.06 kell 22.20 Stretch
19.–22., 24.–25.06 kell 16.30
Tulevikumaa
19.–22.06 kell 12.50; 23.06
kell 13; 24.06 kell 12.45, 12.50
Lauluässad 2
25.06 kell 20 Meesteõhtu:
Ted 2

Kontsert
ANTONIUSE ÕU
18.06 kell 20 Linnasuve laul:
Lauri Saatpalu & bänd

EDISON

JAANI KIRIK
18.06 kell 21 Rahvusvahelise poistekooride festivali
kontsert
KARLOVA SADAM
19.06 kell 19 Justament

20.06 kell 21.30 Bad Orange
Duo
TARTU LAULULAVA
27.06 kell 19 Popkooripidu
TARTU RAEKOJA PLATS
26.06 kell 18 Timo Lige pereansambli kontsert
26.06 kell 20 Heategevuskontsert: Daniel Levi
VANEMUISE
KONTSERDIMAJA
18.06 kell 19 Rahvusvahelise poistekooride festivali
kontsert
VILDE
18.06 kell 19 Suvemuusika:
Ingrid Rabi & Aare Varusk
19.06 kell 20 Suvemuusika:
Margit Tali & Andres Vago
20.06 kell 20 Suvemuusika:
Ingrid Rabi & Aare Varusk
25.06 kell 19 Suvemuusika:
Andres Vago jazzkitarril
26.06 kell 20 Suvemuusika:
Ingrid Rabi & Karl Madis
Pennar
27.06 kell 20 Suvemuusika:
Round Midnight jazziduo

UKT 4 GARAAŽ + PANIPAIK

9.900

€
Tarnesse kuuluvad tõsteuksed,
terasplekist
Karu Katus
Classic.

HINNAŠOKK!

Ametlikud ehitusjoonised tasuta!
HELISTA +372 5044 188
info@ultimatemarket.com

Näitus
ANNELINNA RAAMATUKOGU
kuni 30.06 näitus Tabamata
Vilde
kuni 30.06 näitus Elada, unistada, hõljuda – Tove Jansson
(1914–2001)
KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU
kuni 3.08 näitus Nõmmelill
Anna Haava
LINNARAAMATUKOGU
kuni 20.06 Anna Litvinova
maalinäitus Essaouira elu.
Maroko
kuni 20.06 Katrin Mäeotsa fotonäitus Üle kivi ja läbi lillede
Tartu ülikooli botaanikaaias
kuni 20.06 näitus Kiviktaimla
või mägiaed?
kuni 26.06 näitus Klassikaline
rokk vs digitaalne pop

20.-21. juuni

Pööripäevad
kiviringide
vahel

RI
Ü
B

ES

F

18.06 kell 21.30 Õuekontsert:
Jelly Rue

18.06 kell 21.30 Raen Väikene

DI
N

25.06 kell 20 Ott Lepland ja
Kristjan Kaasik

RISTIISA PUBI

LA

ANEKDOODID
Kaks meest püüavad kala.
Ühel kaob kork vee alla, mees
haagib ja tõmbab välja imeilusa
näkineiu. Näkineiu uudishimulikult üle vaadanud, päästab mees
ta konksu otsast lahti ja viskab
vette tagasi. Teine kalamees on
imestunud:
„Aga miks?“
„Aga kuidas?“ küsib esimene
vastu.
***
Uus tarbijamäng:
„Kogu kokku 10 Coca-Cola
pudeli korki ja 10 õllekorki, 15 sigaretipakki, sama palju šokolaadipabereid, 25 krõpsupakki ning
kogu klaas- ja plasttaara ning ....
ning sinu kodu saabki korda!“
***
Mehed omavahel:
„Abielu on minu jaoks seksilt
igasuguse mõnu võtnud.“
„Kuidas nii?“
„Noh, kogu aeg on hirm, et
naine tuleb koju.“
***

9

T I VA
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Igor Mang, Mikk Sarv, Aivar Täpsi
Almer Jansu, Tom Valsberg jt.
DJ Arne Lauri maailmamuusikapidu,
indiaanitelk, allikaretk ja sütelkõnd
VIIA-JAANI TALU,
IHAMARU, PÕLVAMAA

WWW.TULETEE.EE
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Naine üürib 1-toalise rõduga
korteri. Omanikult. Tel 524 6691.

EHITUS

1,6 ja 3,2 t ekskavaatorite rent
ja kaevetööd. 80-110 € päevarent juhita. Tel 511 5786.
Aukude puurimine postvundamentidele (palkmaja, terass).
Tel 509 3454,
www.vahvameeskond.ee.
Betoontrepid, puitfassaadid,
katuste vahetus. Tel 5897 2483,
an366@hotmail.com.
Ehitus- ja remonttööd. Puitfassaadid, viil- ja lamekatusetööd,
terassid jne. Tel 5662 9930.
Ehitus- ja viimistlustööd eraisikutele, firmadele, KÜ-le. Akende-uste paigaldus. Töö kiire ja
korralik. Silver, tel 510 0645.
Ehitus, remont, siseviimistlus,
kuurid, aiamajad, terrassid.
Pikaajaline kogemus! Soovitud
tulemus garanteeritud!
Tel 5622 9840.

Soojustamine puistevillaga.
Tel 5665 0604, 502 0066,
puistevill@gmail.com.
Teeme üldehitustöid (fassaadid,
katused, vundamendid). Kaevetööd kopplaaduriga (tiigid, trassid, pinna planeerimine). Tehtud
töödele garantii. Tel 5662 9559.
Tselluvilla paigaldamine puistena - pööningud (ka lamekatused), seinad, põrandad.
Tel 503 7220.
Tänavakivide paigaldus, teede,
platside ehitus, haljastustööd,
piirdeaiad, -väravad.
Tel 5623 3867,
www.clinkerservice.ee.
Vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitus, san-tehnilised tööd,
vannitubade remont.
Tel 5813 5496.

MATERJAL
Ehitus-viimistlustööd, katused,
fassaadid, torutööd. Ragan OÜ,
tel 5749 4994, ragan@ragan.ee.
Eramajade ehitamine ja
renoveerimine. Süsteemide
paigaldus. Tel 5820 2040,
vasker365@gmail.com.
Erinevad katuse- ja ehitustööd.
Tel 5624 0790, 5682 5366,
www.majaproff.eu.
Fassaadide soojustamine. Katusetööd. Ramest Ehitus OÜ, tel
516 6152, info@ramest.ee.
Fassaadide ja vundamentide
soojustamine ja renoveerimine. Tel 503 3719.
Katuste ja puitfassaadide ehitus- ja remonditööd.
Tel 515 7062.

KOOLITUS

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.

Aiavõrgud, -paneelid, -postid,
okastraadid, kinnitustarvikud, väravatarvikud, väravad,
metallaiad, tõkkepuud, väravaautomaatika, garaažiukse
automaatika jpm. Tel 520 7419,
mexlem@mexlem.ee,
www.mexlem.ee.
Kruusa, killustiku, mulla müük
kohaletoomisega. Tel 505 7316.
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.
Saematerjali müük parima hinnaga Tartumaal. Tel 5656 4624.

KINNISVARA MÜÜK

2-toal mug korter Uus 63a (eh
1969, üp 44,6 m², 3/5, renov, E,
62 500 €). Osta-müüa-üürida aitab kutseline maakler Sirle Uiga!
Tel 526 4198, 786 8085,
www.aadlivillakv.ee.
4-toal korralik korter renoveeritud majas Mõisavahe 59
(66 000 €). Tel 5344 9302.

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

Riia 9, Tartu. www.eravara.ee
E-post: eravara@eravara.ee
Tel 742 7630 ja 506 6173.

Lamekatusetööd, hüdroisolatsioonitööd, vihmaveesüsteemid.
Tel 5332 9491, sbskatus@hot.ee.
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.

Korterid, majad, majaosad
Tartus ja maakonnas. Aitame
kinnisvara müümisel ja üüri
misel. Ragnar Paenurk,
tel 742 0656, 5887 0888.
Maja Lähte alevis (kivivoodriga,
korralik, 2 korrust, 5 tuba,
2 garaaži, täiskelder, keskküte).
Tel 5560 6858.
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.
1-toal korter. Tel 503 2345.
2-3-toal korter. Tel 5561 4114.
2-toal ahik korter Tartus.
Tel 5617 8652.

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

Tel 514 2173

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!

Ahiküttega korter Tartus või
Tartu lähedal. Tel 5348 8766.

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

Kasvav mets ja raieõigus.
Tel 5612 7434.

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

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

ÜÜRILE ANDA
2-toal korter Turu tn al aug 2015
(15 min kesklinnast). Eret,
tel 527 6844.
2 tuba eramajas, auto parkimise
võimalus. Tel 552 0699.

ÜÜRILE VÕTTA
1-toal korter. Tel 503 2345.
2-3-toal korter. Tel 5561 4114.
Kinnisvara müügi- ja üürimisteenused Tartus ja Lõuna-Eestis.
Kutseline maakler Peeter Meus,
tel 506 2212, 786 8080,
www.aadlivillakv.ee.

Emajõe Keeltekool: uued
kursused juunis. Tel 740 4050,
info@emajoe.ee, www.emajoe.ee.

KÜTE

Talukoht koos maa ja metsaga.
Tel 508 0065.

• Alati hea nõuanne!
• Professionaalne abi kinnisvara ostul, müügil, üürimisel
• Kinnisvara komplekshaldus

AM-, A-, B-, BE-, C-, CE-kat,
veokijuhi ameti- ja ADR-, lõpp
astme- ja esmaabikoolitused.
Tel 507 8230, Kalda tee 30,
www.sõiduõppe.ee.

Ehitusalal töötav noor mees
soovib üürida pikemaks ajaks
1-toalist korterit Karlovas või
Supilinnas. Soovi korral aitan nõu
ja jõuga. Tel 5554 6845.

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.
Kivisüsi suvehinnaga kuni 31.07
k.a fraktsioonis 40–120 mm,
145 €/tonn. Pakume ka sepasütt
(250 €/tonn). Hinnad km-ga.
Tila kula, Tartu vald. Tel 516 8518,
735 1420.
Kuiv kütteklots lahtiselt.
Tel 5197 8500.
Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.
Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puit- ja turbabrikett,
küttegraanulid. Vedu tasuta. Tel
523 8332, 433 3130.
Kütteklotsid (haab, lepp)
lahtiselt ja võrgus. Küttepuud.
Kojuvedu tasuta. Tel 5193 8862.

REKLAAM
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Lepapuu (30, 40, 50 cm).
Tel 557 6177.
Puitbrikett, pellet, kütteklots!
Tel 5304 9599.
Sepasüsi (antratsiit) hinnaga
250 €/tonn. Tel 516 8518,
735 1420.

LOOMAD
Ostan punase lühikarvalise
emase taksikoera kutsika,
paberiteta, väiksemakasvulise
alates 1. august 2015. Võib ka
must olla. Tel 5330 0422.
Tasuta ära anda kassipojad.
Tel 528 4987.

OTSIN TÖÖD
Raamatupidaja - värske pensionär, bilansivõimeline. Teadmisi
palju, raha vähe. Soovin vahetada teadmised raha vastu. Tel
5665 7315.
Saadaval tubli raamatupidaja,
personali- või arhiivitööle al
augustist. Tel 5351 2800, Marge.

Odavad rõivad, Kastani 121.
Spordiriided, päevitusriided,
uued lasteriided jpm. E-R 10-18,
L 10-15.
Suur tühjendusmüük kasutatud riiete kaupluses Tamme
butiik 18.-22. juunil. Hinnad
alates 50 senti - 1 euro. Kauplus
asub Suur-Kaare 56.
Sõpruse pst 8 kpl PesaKaup: lai
valik riideid kogu perele hinnaga
10 senti - 2 €. Avatud E-P 15-18.

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.

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

Kontoriruumide koristajale õhtuti Reola külas E-R alates kl 17st
(ca 3-3,5 h). Tel 5823 0411.
Pensionärile valvur-müüjana
autoparklasse 24 h, nõutav vene
ja eesti keele oskus.
Tel 5354 1882.

Autode ost – küsige pakkumist.
Tel 5839 5949.
Sõidukite, kaubikute, veokite
keretööd. Keredetailid.
Tel 504 0334,
allroads.allroads@gmail.com.

Kasutatud riided hulgi kokkuleppehinnaga. Riidepuud,
stanged, alekorvid, riiulid.
Tel 501 6050.
Kpl Stiil (Anne 51) suur valik
kleite, pluuse, seelikuid, pükse
Iirimaalt. 22.-29. juuni soodukas -20%. stiilriided.ee

Naisterahvas soovib tutvuda
55-60-aastase mehega.
Tel 5373 6053.

aurel.ee/buss

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

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

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

35-kohaline

Muru niitmine ja trimmerdamine. Tel 5346 1476.

Vedamine OÜ

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

BUSS

56 488 967

andrus@vedamine.eu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OST
Kasutatud ja uued raamatud.
Tel 503 3719.
Kasutatud raamatud.
Tel 734 1901.

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

Survepesu (katused, fassaadid,
sillutised). Tel 5813 5496.
Tänavakivi paigaldus ja parandustööd. Tel 5593 6336.

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

Koguja ostab uuriripatseid.
Tartus-Elvas tulen ise kohale.
Kõik pakkumised oodatud!
Tel 5649 5292.
Koolimärgid, eesrindlase ja
spordimärgid ning kõik EW ja
tsaariaegsed märgid.
Tel 5649 5292.
Suur Piibel (trükitud 1938–1940).
Maksan 100-500 €. Kõik pakkumised oodatud! Tel 5649 5292.

Uus vann vanasse vanni,
garantii 3 a. Lisainfo tel 503 1943,
www.vannvannis.ee.
Valmistan kodulehti ettevõte
tele, FIE-dele ja eraisikutele.
Tel 5466 9836, websitdesign.eu.
Vedu ja kolimine (ka klaverid),
utiliseerimine. Laadijad. Tel
5621 7955, www.kiiredkolijad.ee.

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

59 a majaga naine Elvast otsib
kooselupartnerit. Tel 5846 4613.

Soodne fekaalivedu.
Tel 5382 8791.

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

TELLI

Raamatupidamisteenus
osaühingutele Tartus. Tel
5569 0228, katnurk@gmail.com.

TUTVUS

Rakkekaevude kaevamine,
puhastamine ja remont.
Tel 5638 1774.

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

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

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

RIIDED

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

9 kohta, püsikiirushoidja

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

Puhastusteenindajatele
Tartu linnas, tööaeg E-R kl 17-22.
Info tel 507 3310.

Õmblustöökotta Lõunakeskuses
vajatakse head õmblejat.
Tel 523 3276.

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

Mees (68) toimetulev, karske,
sõbralik, tutvub naisega Tartust.
Tel 5622 8987.

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

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

Arutech Parimad Aknad OÜ
pakub tööd kahele soovitavalt kogemustega akende paigaldajale.
Täistööaeg, tükitöö. Palume saata
CV meilile tartu1@arutech.ee.

Pottsepatööd. Tel 507 9037.

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

SÕIDUKID

PAKUN TÖÖD

BUSSI RENT
alates 50€ päev
Citroen Jumper (2014)

Plaatimistööd Tartus ja Tartu
maakonnas (vannitoad, wc-d).
Hinnad kokkuleppel. Soovi korral
võimalik näha fotosid tehtud
töödest. Tel 5848 6982.

511 6923 • info@aurel.ee

www.printerikeskus.ee
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Veo- ja kolimisteenus Tartus üle Eesti. Tel 5554 4385,
www.veotransport.ee.
Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine suure kaubikuga.
Tel 501 5312,
www.kutotootmine.ee.

Vana merevaigust kaelakee,
käevõru ja muud vanad ehted
(sõled, prossid, sõrmused). Võivad vajada ka parandamist. Liina,
tel 5639 7329.
Vanad raamatud, märgid,
mündid, hõbedast esemed,
kunst, postkaardid, ordenid jm.
Tel 5649 5292.
Vanavara ja raamatute ost
Tartus ja Elvas. Tulen ise kohale.
Raha kohe kätte! Tel 5649 5292.

MÜÜK

TERVIS
26. juunil müüakse Tartu turul
(Soola 10) laboris valmistatud
optilisi prille (tavaline, toonklaas,
fotokroom), garantii 2 aastat.
Päiksekaitsega polaroidklaasiga
prillid. 2015. a kollektsioon. Hinnad 15-25 €. Tel +3712 2957 6954.
Optika Stars

Akvaarium koos taimedega.
Tel 552 0699.
Alumiiniumpiimanõud (30 l,
hind kokkuleppel). Tel 552 0699.
Laud (klaasplaadiga,
90 x 150 cm). Tel 552 0699.

Abi alkoholisõltuvuse korral,
98%. Hiina meditsiin, Ly Chini
OÜ. Tartu, tel 505 8381.
Tervendamise ja harmoniseerimise seansid. Elena - energiaterapeut ja rahvaravitseja (Moskva).
Ootan teid aadressil Elva, Kesk 9.
Registreerimine tel 5360 9798.

19.980€

Tarnesse
kuuluvad ka
kamin, lõõr
ja õhksoojuspump.
Telli tutvustav
voldik!

TK UEU LLU TLU SI

HINNAŠOKK!

PUHKEMAJA 85

Ametlikud ehitusjoonised tasuta!
HELISTA +372 5044 188
info@ultimatemarket.com

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

1 kuulutus =1€

+KM

(90 tähemärki)

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

TOIMETUS • tel 730 4535
Peatoimetaja: Kaur Paves kaur@tartuekspress.ee
Reporter: Janari Kintsiraud janari@tartuekspress.ee
Reporter: Rasmus Rekand rasmus@tartuekspress.ee
Reporter: Sten Sang sten@tartuekspress.ee

Lõngapood: puuvillase vaibalõime soodusmüük 7.50 €/kg,
linane 6x 12 €/kg. Ropkamõisa
10, Tartu (hoovis väravast), tel
520 7727, E-R 10-16, L 10-14,
http://aardlakaubandus.
onepagefree.com/
Plastikust kastid (sobivad juurvilja säilitamiseks, 55 x 32 x 20 cm,
hind kokkuleppel). Tel 552 0699.
Plastikust nõud (25 l). Hind
kokkuleppel. Tel 552 0699.
Suure koera kuut. Tel 552 0699.

Kujundaja: Priit Kivisoo priit@tartuekspress.ee
Keeletoimetaja: Terje Jepiselg terje@tartuekspress.ee
REKLAAM • tel 730 4455
Müügiesindaja: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee
Kuulutuste vastuvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee
LEHE TELLIMINE (12 € / 3 kuud) telli@tartuekspress.ee
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REKLAAM

Neljapäev, 18. juuni 2015
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Osades:
Anu Saagim, Kristel Aaslaid
või Triin Tulev, Diana Klas,
Tarvo Krall, Aleksander Ots,
Veljo Reinik
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29.06 ARUKÜLA LAULULAVA
30.06 RAKKE LAULULAVA
05.07 KURESSAARE LOSSIHOOV
06.07 KÄRDLA LAULULAVA
07.07 ELVA LAULULAVA
08.07 PÕLVA INTSIKURMU
09.07 KASEPÄÄ LAULULAVA

10.07 TÕRVA TANTSUMÄGI
11.07 KADRINA LAULULAVA
12.07 KEILA LAULULAVA
13.07 VILJANDI LAULULAVA
14.07 HAAPSALU PIISKOPILINNUS
15.07 PÕLTSAMAA LAULUVÄLJAK
21.07 RAPLA LAULULAVA

22.07 TOILA LAULULAVA
23.07 PAIDE VALLIMÄGI
24.07 VÕRU KANDLE AED
26.07 PÄRNU VALLIKÄÄR
27.07 TARTU LAULUVÄLJAK
28.07 TALLINN A LE COQ ARENA
Algus kell 19

Piletid: Piletilevi, Piletimaailm, Selver, Rimi, Statoil ja kohapeal, eelmüügist odavam. Soodushind: õpilased, tudengid, pensionärid.

