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L bis idupiiranguta
garantii
AASTANE

Amservist Hyundai GO!
erimudelid Fair Play hinnaga
Hyundai i20 ja i30 GO! erimudelid kuuluvad nüüd täiesti omaette liigasse. Silmatorkavate
siniste õmblustega sisustus, stiilsed valuveljed ja toonklaasid annavad GO! erimudelitele
sportliku ja noorusliku välimuse. Kiirusta, sest 5-aastase läbisõidupiiranguta garantiiga
Hyundai GO! erimudelid on nüüd saadaval eriti ausa hinnaga - lausa 2000 € soodsamalt!

Hyundai - UEFA EURO 2016 ametlik partner

amserv.ee
Amserv Turu
Ringtee 32

Telefon: 730 0666
info.turu@amserv.ee
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Mudelite keskmine kombineeritud kütusekulu
4,3 - 5,7 l/100 km, CO2-heitmed 99 - 132 g/km
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Dissident võitleb vabaks ka busse
Eluaegse vabadusvõitleja ja pikaajalise bussikontrolöri Enn Voika
viimaseks sooviks on, et
valskus ja varastamine
Tartu maakonnaliinidel
lõppeks.
Alatasa Varalt Taaralinna ja
sealt edasi mujalegi vabariigi
sangareid mälestama põrutav
Voika on juba ammu tähele
pannud, et midagi kohalikel
bussiliinidel õieti ei klapi. Nimelt ei pääse invaliid sageli
oma ihaldatud ja ette nähtud
kohale kohe juhi kõrval, vaid
peab komberdama sõiduki
tagaossa. „Bussijuht kakub
kõik sildid ise maha. Nii ei saa
iga suvaline invaliid, näiteks
mina, strateegilisele kohale
istuda ja segada juhti varastamast,“ lajatas ta.

Raua raskus
Konspiratsioon seisneb teeneka vanahärra sõnul selles,
et pättjuhid tavatsevad täiesti
tervetele inimestele invaliidide nullpileteid väljastada, kuid
raha ikka täie rauaga vastu
võtta, lootes, et keegi seda ei
märka. Seepärast saab staažika
kontrolöri naabrus neile halvimaks võimalikuks üllatuseks:
„Vene ajal oli tavaline, et bussijuht muudkui tagus pileteid
välja ja kõrvalistuja-kaasosaline jagas need inimestele välja.
Õppisin kaheksa teenistusaastaga kõik nende trikid ära.“
Voika ei süüdista tühja, sest
vähemalt korra on Lovjagini-nimeline sohver talle ka
teo pealt vahele jäänud. „Ise
ühe külapoisiga nägin pealt,
kuidas noorpaar Särjel lapse-

keerata bussijaama sisehoovi.
Ametnikel on võimalus busse reaalajas jälgida, lõikamist
pole keegi avastanud.“

Viljandi veidrused

Liikumispuue ei takista Enn Voikat igal rindel ebaõiglust taga ajamast. 
maksta – neli eurot kahe vändakeerutuse eest!“
Voika on teadlik tõsiasjast,
et tema mantlipärijad maavalitsuses kontrollivad busse ka
praegu, ent usub, et salasidemete kaudu saavad petised reididest ette teada. Enda sõnul
on ta teema tõstatanud ka bussifirma juhtkonnas, kus vanad
tuttavad teda endiselt meeles
peavad. „Direktor ütleb, et eks
juhtidel ole ka raske. Muidugi
on raske, kui õhtuks taskud
raudraha täis on!“ naljatles
seenior. „Naeru ajab peale, kui
lapsikud need juhid võivad olla
– vanasti olid selle ameti peal
ikka mehed.“

Rohkem suhtlust

Voika lemmikliini teenindava Go Busi lõunaregiooni teenindusdirektor Ervin Nõmme
ütles, et seni pole ettevõtet
keegi probleemidest teavitanud,
Bussis oli üksainus mees ja is- mistõttu pole osatus invakohal. Kui palusin koht tud ka säärast tevabastada, saadeti mind ropult guviisi karta. Liinil sõidavad tema
igasugu suguelunditesse.
sõnul peamiselt
kohalikud bussijuga peale tuli. Mees läks lapsega hid, keda on sel aastal ametis
tagumisest uksest peale, aga kokku 11 kuue erineva bussisiis tuli küsima, miks te mulle ga. Seega oleks uurimisel väga
kaks nullpiletit müüsite!“ mee- abiks konkreetne vihje mõne
nutas Voika õudset vaatepilti. kuupäeva kohta, mida aga Voi„See pilet võis oma kaks eurot ka täie kindlusega jagada ei

suutnud.
Maavalitsuse ühistransporditalituse juhataja Annes Täht
seevastu möönis, et on Voikaga murekohti arutanud küll.
„Kindlasti bussijuhid ei varja
ega võta maha invaliidikohale
viitavat silti, samuti pole siltide
puudumisest teateid järelevalveametnikelt,“ rõhutas ta.
Täht lisas, et iseenesest ei
keela invaliidikohale viitav
silt seal istuda ka tervetel.
„Kui bussi siseneb inimene,
kellel on eelisõigus seal istuda, siis loomulikult peaks seal
istuv reisija vabastama koha,“
märkis ta samas. „Sellistes situatsioonides peaks reisijad
omavahel suhtlema, et ebameeldivusi vältida. Samuti
võib appi paluda bussijuhti.“

Teist ei andestata
Tõsisema probleemi, „musta teenistusega“ puutuvad
ametnikud Tähe väitel kokku
väga-väga harva. „Usun et bussijuhtidele on töökoht ikkagi
väga tähtis ja sellised riskid ei
tasu neile kuidagi ära,“ sõnas
ta. Nimelt on maavalitsusel Go
Busiga kokkulepe, et kui üks
juht peaks petmisega teist korda vahele jääma, siis teda Tartumaa avalikele liinidele enam
ei lubata. „Järelevalveametnikud käivad maakonnas kontrollimas vähemalt neljal päeval

KAUR PAVES

nädalas ja bussijuhid ei tea, kus
ja millal. Seda infot teavad ainult ametnikud ja mina.“
Ülikogenud kontrolör Voika,
kes kõrge vererõhu tõttu stressirohkest tööst loobuma pidi,
on aga hobi korras tähele pannud veel üht rikkumist: linna
sisenedes ei tehta tema märkmete kohaselt mitte korralikku ringi läbi Kaluri tänava,
vaid põigatakse McDonald´si
ja Statoili eest läbi otse bussijaama siseterritooriumile.
„Aga paljudele inimestele tuleb
ju keegi bussile vastu. Eks need
turvamehed ole ka parajad...“
kurtis ta. „Sellist asja ei tohi
olla, et lõpp-peatus jääb läbimata! Ju siis kukub nutsu nii
palju, et ülemus jääb rahule.“
Tähe pani Voika teooria
tõsiselt järele mõtlema, sest
varem pole selliste muredega
ükski kodanik ette astunud
ega järelevalvegi seda täheldanud. „Bussid on mõõdult
tunduvalt suuremad kui sõiduautod ning sealne manööverdamine on igati raskendatud – kui tanklas on autod,
siis läbisõiduvõimalus puudub, samuti on McDonaldsi
kõrval parkla autosid täis,“
selgitas ta, miks ei kõla selline
isetegevus loogilisena. „Lisaks
sellele on Statoili kõrval kohe
taksopeatus, kus pole väga
ruumi isegi sõiduautol, et

Voika vastaspoole argumente ei usu ning tema jaoks kipub valgus tunneli lõpus juba
kustuma – sedavõrd madal on
vanahärra hinnangul personali moraalne kvaliteet. „Isegi
oli juhtum, kus bussis oli üksainus mees ja istus invakohal.
Kui palusin koht vabastada,
saadeti mind ropult igasugu
suguelunditesse,“ meenutas ta.
Mööda riiki vabadusvõitluse mälestust au sees hoidmas
käiva mehe hinnangul võiks
Tartumaa bussijuhid hakatuseks ümbruskaudsetest kolleegidest eeskuju võtta. „Näiteks
Saaremaa bussijuhid on väga
viisakad – nii kui ütled, et sügav puue on, saadavad kohe
istuma. Tallinna mehed samamoodi,“ pajatas Voika. „Viljandi mehed on selle poolest veidrikud, et tervitavad inimest
juba enne, kui ta ise suu lahtigi
jõuab teha. Meie mühkamitel
on suu alati lukus.“

Kaamerad tulekul
Voika resümee hetkeseisust on õige tõsine: kui nüüd
ka keegi seda asja uurima ei
hakka, on terve riik, mille eest
ta läbi elu igal rindel seisnud
on, ju täiesti mäda. „Järelikult
peaks ise ka riigipanka tööle
minema – saaksin ühe korraga rohkem raha kõrvale panna
kui need juhid siin aastaga,“
arvas ta.
Maavalitsusel on siiski bussisõduri hingele veidi palsamit
määrida: juba sel ja järgmisel
aastal on kavas kõikidesse bussidesse kaamerad paigaldada.“Tänu nendele suureneks
liinide üle järelevalve võimalus
ning jäädvustataks bussides
toimuvad intsidendid. Kaamerad aitaksid tublisti kaasa järelduse tegemisel, kas õigus on
reisijal või bussijuhil,“ kinnitas
Täht. „Me ei saa karistada mitte kedagi, kui puudub ametlik
alus.“

SUURLEHT
16. juunil on
lehe trükiarv

41 000
lehed kantakse Tartu ja Elva postkastidesse

Kui lehte postkastis pole, palun teata info@tartuekspress.ee või 730 4455

BUSSI RENT alates 50€ päev

Citroen Jumper (2014) • 9 kohta • püsikiirushoidja






Erinevad aparatiivsed näohooldused
Peelingud. Massaažid. Vahatamine
Looduskosmeetika.Koduhooldustooted
Teraapiad. Nõustamine. Koolitused
Lembitu 1e,Tartu.Tel.507 7990
www.stuudiomio.ee

diisel • 8,8 l/100 km • 110 kW
USB • AUX • konditsioneer
istmed reguleeritavad • kõrge

511 6923
info@aurel.ee
aurel.ee/buss
Rendiauto
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reklaam:

malle@tartuekspress.ee
521 3038
kaupo@tartuekspress.ee
511 6923
reklaamisoovist teata 14. juuni õhtuks

Head lapsevanemad!
2015. ja 2016. a. sündinud lastele on
Kultuuriministeeriumi tellimusel valminud
kinkeraamat “Pisike puu”. Raamatu saab
kätte Tartu Linnaraamatukogu
lasteosakonnast (Kompanii 3/5)
E-R 9-20, L 10-16 või lähimast harukogust.
Kaasa võtta lapse isikukoodiga dokument.
Info: www.luts.ee, tel 736 1390.
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Uus ajastu kontorimaastikul
Rebase tänaval nurgakivi
saanud Büroomaailma uus hoone tähistab
asjaosaliste sõnul odavpoekettide aja ümbersaamist.
Novembri keskpaigas valmiv
ehitis õnnistati sisse pidulike kõnede ja ülevate emotsioonidega.
Büroomaailma juhatuse esimees
Jüri Ross tõi vana hoone lammutamise põhjusena välja Säästumarketite ajastu lõppemise Eestimaal endises mastaabis.
Uuenduste läbiviimise ajaks
on kaupluse töötajad ametisse
pandud ajutiselt renditud pinnal aadressil Tehase 21. Koos
sisustuse ja tehnikaga läheb
värskenduskuur Rossi kinnitusel firmale maksma ligi 1,8
miljonit eurot. Netopind uuel

Väärikas seltskonnas lasti ajakapslil Rebase tänava uue
hoone sügavustesse libiseda. 
STEN SANG

nis Ross ära bürootarvete ja
-mööbli valiku suurenemise,
laiendatakse oluliselt ka tehnika nomenklatuuri. Lisanduvad
printimise ja paljundaPiirid erinevate toodete ja mise teenused. Esimehe
hinnangul on seni kiiteenuste pakkujate vahel
detud just nende head
kaubavalikut, aga sajärjest hägustuvad.
mas soovitud veelgi lisa
majal laiub 1667 ruutmeetril ja just teenuste alal. Tartu klienesialgse plaani järgi asub ma- di vajaduste erinevust võrreljas tegutsema Büroomaailm des teiste Eesti piirkondade
ihuüksinda: pole plaanis ren- keskmise kliendiga ei ole Ross
tida ruumi teistele ettevõtete- senimaani täheldanud.
le. Hoone projekteeris Kersalu
Tegutsemist on firmal koProjektibüroo ja ehituspoolega gunenud 23 aasta jagu. Kauptegeleb Merko kohalik haru.
lused asuvad peale Taaralinna
Tallinnas ja Jõhvis, tööl on 122
truud hinge. Ross sõnas, et
Preemiad innustavad
Uute hüvede näol mai- näeb ettevõtet hea tööandjana,

kuna tegu on stabiilse firmaga,
kus valitsevad head töötingimused ja väärilisi premeeritakse motiveeriva töötasuga.
Eriliselt on pandud alluvaid innustama kuu- ja kvartalipreemiad, jõulupreemia,
lasteaia- ja koolitoetus. Lisaks
panevat töömesilaste silmad
särama suvepäevad ja ettevõtte
sünnipäevaüritus.

Napisõnalised
konkurendid
IT Shopi kõneisik Tartus selgitab, et vähemalt Taaralinnas
neil Büroomaailmaga kliente
jagada ei tule. Nimelt keskendub siin asuv kauplus suures
osas infotehnoloogiaga seotud
toodete müügile. Kontoritar-

beid saab klient soetada firma
Rakvere, Pärnu ja Tallinna
esindustest. Oma pöördumises jäi esindaja sõbralikuks ja
pani Rebase tänava uue uhke
hoone suunas teele edusoovi.
Charloti juhataja Kuno
Pindmaa jäi kommentaaris
Büroomaailma laienemisele
samuti neutraalseks. „Meil
on pigem natuke teine suund
kontoritarvete edasimüügil.
Sihiks on Baltikum laiemalt,
koos Läti ja Leeduga oleme
jõudnud 54 müügikohani,“
märkis ta.
Pindmaa sõnul erineb tema
juhitava ettevõtte kliendibaas
oluliselt Büroomaailma omast.
Nimelt teenindab Charlot suuremas mahus just erakliente,
äsja nurgakivi maha panija on
aga keskendunud ärikliendile.
Pindmaa lisab, et universaalsus tungib peale igas kaubandussektoris – ehituspoestki
leiab praegu igapäevaseid tarbekaupu suuremal määral kui
kunagi varem. Piirid erinevate
toodete ja teenuste pakkujate
vahel järjest hägustuvad ning
on raske määratleda, mida
üldse pidada kontorikaubaks
ja mida mitte, lisas mees.
Büroomaailma tegijatele
soovis Pindmaa aga eelkõige
tugevat tervist. „Kui pole tervist, pole elus mitte midagi,“
rõhutas ta.
STEN SANG

LAUSEGA
Obskuurne Karlova
13. juunini on linnaraamatukogus avatud kõrgema
kunstikooli fotograafia
osakonna diplomand Johan
Huimerindi fotonäitus „Karlova Obscura“, mis tutvustab
linnaosa omanäolist atmosfääri ning selle visuaalset
identiteeti.

politoloogia assotsiatsiooni
maineka Karl Deutschi auhinna, mis on üks kõrgemaid
preemiaid, mida võrdleva
poliitika valdkonnas välja antakse.

50%

kasvas huviliste arv maaülikooli ingliskeelsele veterinaarmeditsiini õppekavale
– 106 uue välistudengi seas
on oodata külalisi Eritreast ja
Nigeeriast.

Registrid restoranis
Remondi tõttu kolib linnavalitsuse registriteenistus ajutiselt Küütri 3 teisele korrusele,
kuhu leiab tee Meat Marketi
ja Chez André väliterrasside
vahelt. Kolimise ajal, 13.-14.
juunil on teenistus suletud.

Pilk ajju
Tartu ülikooli arvutiteadlased
said enda käsutusse uue arvutigraafika ja virtuaalreaalsuse labori, kus luuakse
reaalsusest võimalikult erinevaid keskkondi, et uurida,
kuidas inimaju tavapäratus
situatsioonis käitub.

Au politoloogiaässale
TÜ emeriitprofessor Rein
Taagepera sai rahvusvahelise

Retse majutama
Justiitsministeerium kuulutas välja riigihanke, et pakkuda aastatel 2016–2019
Tartumaal vanglast vabanejatele ajutist majutusteenust
koos nõustamisega. Teenuse eesmärk on suurendada
vanglast vabanenute osalust
tööturul ning vähendada
nende retsidiivsust, pakkumisi saab riigihangete registris esitada kuu lõpuni.

Käpp koguduse
peale
Ülikooli-Jaani koguduse
nõukogu valis viie kandidaadi seast koguduse õpetajaks
senise abiõpetaja, praegu
lapsehoolduspuhkusel viibiva Triin Käpa (34). Käpp
täidab hinnatud teoloogi
ja arvamusliidri Urmas Petti surma tõttu vabanenud
koha.

Hinnad kehtivad kuni 29.06.2016

Saaremaa
Rakvere

Perešašlõkk

-37%

200 g (4.95/kg)

0

99

2 kg (2.99/kg)

5

99
Paulig
Classic

Kohvioad
1 kg

8

-34%

Atleet Originaal
500 g (3.58/kg)

-28%

99

Tavahind
13.79

Prisma Kontoga
saad ostudelt

kuni 5%
boonust tagasi.
Liitu Kontoga
www.prismamarket.ee

2

-53%

Tavahind 3.99

-30%

Balbiino

Karamellikoorejäätis iirisega

Jogurtijook

-27%

2

29

Tavahind 3.29

Gefilus

Friikartul

89

1

79

450 g (5.09/kg)

Tavahind 3.89

Farm Frites

Fantasy
2,5 kg (1.16/kg)

Klassikalised
toorvorstikesed

Juust

Tavahind 1.39

Tavahind
9.59

Rannarootsi

Valio

Või soolakristallidega

erinevad maitsed
400 g (2.35/kg)

0

94

-35%

480 g (4.15/kg)

1

99

-33%

Tavahind 2.99

Tavahind 1.45

Woolite

Pesuvahend
Black, Color,
Delicate
1l

1

99

Tavahind 3.19

Fairy Lemon

Kapslid All in 1
52 tk (0.10/tk)

-37%

4

99

Tavahind 9.59

3

-47%

Serla

3-kihiline
tualettpaber
16 tk (0.25/tk)

3

-40%

95

Tavahind 6.69

4
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Kõmmutame arvuti taga või uurime
Lastekaitsekuu puhul on
paslik küsida: mis paelub
tegelikult meie arvutisõltlasteks tembeldatud
noorsugu?

kogu nutimaailma võludega.
Kõige rohkem tekitavad Altini hinnangul õpilastes huvi
teadus- ja robootikateatrid
ning töötoad, kus saab kiire
käed-külge-kogemuse.
Robootika ei ole Altini sõnul suunatud sugugi ainult
poistele. Võistlustest võtab
osa väga palju tüdrukuid ning
nad on ka edu saavutanud.
Tüdrukute eelis on Altini silmis selles, et nad loevad juhendid hoolikalt läbi ja mõtestavad enne alustamist oma
tegevuse. Poisid lendavad pigem hooga peale ja kogevad
probleeme, mida tüdrukud
niivõrd ei näe.

Teadushuvi propageeriva
projekti „Elus teadus“ koordinaator Kristi Parro usub, et
noori on teaduse juurde meelitada pigem kerge. Tema sõnul
tullakse innuga kaasa, kui saadakse aru: ohoo, mul on sellest
teadmisest reaalselt kasu!

Nutiteloga netis
Kõige rohkem meeldivad
tema hinnangul lastele muidugi käed-külge tegevused.
Näiteks kui saab ise jäätist
teha, metsast taimi otsida, midagi mõõta või mikroskoobiga
vaadata. Tüdrukute ja poiste
huvide erinevust on aga naisel
keeruline välja tuua. „Lisaks
muidugi annavad tooni hobid
ja kodu,“ nentis koordinaator.
Noortelt saadava tagasiside
koha pealt jäi Parro tagasihoidlikuks: „Tõenäoliselt ühe
päevaga imesid ei tee. Sellepärast ongi oluline käia avalikele
üritustele lisaks ka koolides
ja lasteaedades kohal ja seda
mitu korda.“
Teadlasena peab Kristi Parro valdkonnapõhiseid otsuseid
väga oluliseks ja ta avaldas sügavat lootust, et see on ka riigiisade soov. „Praegu on aga suur
puudus näiteks inseneride järele, mistõttu on viimastel aastatel suurt tähelepanu saanud
just loodus- ja täppisteaduste
ning tehnoloogia suund,“ rõhutas ta.
Noorte tehnikalembusega
on naine samuti kursis ning
nendib, et nutitelefon pakub
kõvasti huvi. Samas on ta tii-

Üleöö miljonäriks

Karjuvale rahapuudusele vaatamata ei pea Teadusbussi näitsikud paljuks uut põlvkonda katsetega võluda. 
miga viinud õpitube läbi mitmes kohas, kus õppetegevuse
ajaks on nutiseadmed keelatud. „Täna on võimalik palju
infot saada ka internetist, seega kohati võiks vähemalt mitteformaalses õppes nutiseadmeid rohkem kasutada,“ lisas
Parro oma seisukoha. „Siis ehk
harjuks lastel sisse ka teaduslikumat laadi info otsimise
oskus.“

Suure paugu teooria
Järjepidev teaduse populariseerimine noorte seas annab
teadurile lootust, et tulevikus
valivad nad oma eriala targemalt. „Loodame, et saame anda
tänastele lastele maiku erinevatest valdkondadest. Ehk satub
osa õpilasi seeläbi teaduse juurde ka oluliselt varem,“ võttis
naine teema kokku.

Robootikute põrandale kuhjatud nänn ei jäta kedagi külmaks.
Suvel plaanib „Elus teaduse“ vapper meeskond puhata.
Augustis alustavad nad taas
võistluse „Teaduslahing“ ettevalmistamisega ja õpitubade

läbiviimisega.
MTÜ Robootika projektijuht Heilo Altin usub, et noorte sikutamiseks teaduse manu
piisab ühest suurest paugust,

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

6.-21. juuni

Suvel on tähtajad pikad ja kaup kallim!

-57%

et kõigi tähelepanu võita.
Hoopis keerulisem olevat neid
teaduse juures ka hoida. See
nõuab mehe sõnul järjepidevat
tööd, sest konkureerima peab

SOODNE RENDIBUSS

PVC-akende kampaania

Meil on JAANI SUURIM allahindlus!
TELLI PRAEGU!

Alates 1958

STEN SANG

Praegusel hetkel on tehnikaalaste huviringide osakaal
kõigist huviringidest alla kümne protsendi. Robootiku hinnangul on vaja populariseerida
tehnikat ja teadust, et tagada
inseneride järelkasv. Enamik
õpilasi valivad ju ülikooli astudes õppekavad, mis pole reaalteadustest. „Juba homme võiks
tarkvaraettevõtjad võtta tööle
kolm tuhat programmeerijat,
aga meil pole neid kuskilt võtta!“ rääkis Altin.
Informaatika õppekavalt
on ülikoolis väljalangevus igal
aastal ligi kolmandik. Probleem peitub Altini sõnul selles,
et üliõpilased tulevad küll õppima, kuid ei oma programmeerimiskogemust ning leiavad siis ala sobimatu olevat.
„Lastele ei meeldi koolis matemaatika, kuigi reaalteadustes
on see üks oluline ning vältimatu oskus. Võiksime õpetada
koolis matemaatikat ning palju teisi aineid läbi rakenduslikuma aspekti, mitte lihtsalt

Tartu Rendibuss

09.–11.06 KAUP

valin
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M
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p

-20%–70%

TAVAHINDADEST
PARIM VALIK VAIPU JA
PÕRANDAKATTEID

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

Tartus
Vaiba- ja Põrandaekspert
Aardla 25, tel 736 6185

ANALÜÜS
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me roojavat vesikirpu?

Kas toimub iste või niisama olesklemine?
põhjusel, et see on kohustuslik
aine,“ soovitas ta.
Noorte huvi nutitelefonide
ja lahedate rõivaste vastu mees
mõistab. Samas näeb ta neid,
kes mõistavad, et ilma tööta ei
tule midagi: „Olen märganud
ka, et mõnedel noortel on tekkinud arusaam, et arendades
laheda äpi, saab üleöö miljonäriks,“ meenutas ta. „Paar aastat
tagasi oli Rootsi meedias artikkel, kus kirjutati, et noorte seas
on enesetappude arv kasvanud. Põhjuseks pakuti, et liiga
vabameelne haridussüsteem
on tekitanud elust vale mulje

KEEVITUSTEENUS
• malm
• alumiinium
• roostevaba

ning täiskasvanuks saades on
noortel suured ootused kiirele
edule.“

Teadus tuupuritele
Väikest rahastust pole Altini
sõnul raske saada: „Probleem
tekib siis, kui tegevus kasvab
nii suureks, et sellest kujuneb
inimese jaoks igapäevatöö,“ lisas ta .“Kui inimene pole harjunud projektide bürokraatia
ja aruandlusega, siis jääb ka
palju häid ideid finantseerimata. „
Oma töö tulemusena tahab
mees uskuda, et suureneb üli-

kooli sisse astunud õpilaste arv
ning nad teevad teadlikumad
valikud. Uuringud seda osaliselt ka kinnitavad: 36% IKT
eriala üliõpilastest väitis paar
aastat tagasi läbi viidud küsitluses, et nende huvi eriala vastu tekkis lapsepõlves, kui nad
said ise midagi proovida, teha,
ehitada.“
Teadusagentuuri teaduse
populariseerimise osakonna konkursside koordinaator
Kaili Kaseorg-Cremona arvas,
et arvutimängude või laiemalt
it-vahendite kaudu sotsiaalne olemise aeg kindlasti läbi
pole, pigem on suur osa sellest
veel ees. „Sõna „teadus“ iseenesest on nii või naa natuke
sellise alatooniga, mis hirmutab. Noh, et mingite nohikute
värk,“ naeris ta, lisades, et selliste stereotüüpide vastu tulebki võidelda.
Kindlasti ei saavat ka Kaseorg-Cremona sõnul teha
selgepiirilist vahet selles, mis
pakub enam huvi poistele ja
mis tüdrukutele. „Kõrvaltvaatajana tundub mulle, et väga
suure kandepinna ja huviliste
grupi on suutnud tekitada robootika ja sellealane võistluslik huvitegevus koolides: First
Lego League võistlus näiteks,“
nentis koordinaator.

Tempel mällu igaveseks
Teadusbussi liikuva labori
aktivisti Mari-Liis Jaansalu sõnul pakuvad lastele enim huvi
töötoad. Loengud ja etendused
pole tema silmis nii suure mõjuga, kuna need on „korraks
vaid“ emotsiooniga. Vaadata
tore, aga hiljem meenub noorele ainult paugu tegemine.
Mismoodi ja miks, on vaataja
mälust pühitud.

Riiklikku huvi teaduse reklaamimise vastu nägi naine
majandusliku kasu võtmes:
„Uute tehnoloogiate ning leiutistega on võimalik raha riiki
sisse tuua. Selline põhjus-tagajärg ahel on lõppkokkuvõttes
väga kasulik. Mida rohkem on
riigis „ajusid“, seda kirkam on
majandus. Olid ju loosungid,
et viie aastaga viie rikkama
riigi hulka. Kas nüüd just viie
aastaga, aga teel ollakse küll.“
Jaansoole paistab kõige rohkem silma, et üha enam õpilasi on laisad. Kui asi tundub
nende jaoks liiga keeruline, siis
nad ei proovi enam uuesti ja
loobuvad. Samal ajal on kõige
lihtsustamise juures piir, kust
maalt ei tohiks enam asju veel
lihtsamalt ja ägedamalt seletada. Siis ei ole sellest enam
naise sõnul kasu, kuna ei tasu
päris tsirkuseks ära minna.
Raha leidmisega läheb aga
bussirahval aina raskemaks.
Hetkel ei olevat teaduse populariseerimise rahastamine
enam nii prioriteetne, kui mõned aastad tagasi, seega ressursse jagub vähem: „Uusi tegijaid on nagu murdu,“ selgitas
Jaansoo. „Igaüks populariseerib juba kuskil teadust, aga siin
on kindlasti ka murekohti.“
Probleem on lihtne: mida
rohkem tegijaid, seda raskem
kvaliteeti hoida. „Mina näen
seda, et praegu on paljud asjad
lihtsalt vau-efektile üles ehitatud. Aga see vau-efekt ei too
veel inimesi teadusesse,“ pakkus Jaansalu. „Pigem tekitab
mõtte, et teaduse populariseerimine ongi üks paugutamine.
Tsirkust ja leiba on juba liiaga,
tuleks vahel ka raamatusse
vaadata!“
STEN SANG

Juuni
lõpuni
AKNAD
kuni

-65%

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

Järelmaksuvõimalus kuni 6 kuuks (intress 0%)
Palju eri mõõdus valmis aknaid laos!
Aleksandri 1-4, TARTU
aknaari@city.ee
Tel 736 6886,
www.aknaari.city.ee
5645 2502, 501 6158
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Palametsa
pajatused

382.

AUTOROOLIS
palli taga ajama
Bussipargi kõrval on viljelema hakatud esmapilgul sõgedana tunduvat
spordiala, kus konkurendi sõidukeid rammides
„jalgpalli“ mängitakse.
Suvel märjal savil, talvel
jääl harrastatav autorallijalgpall tähendab lihtsustatult
purunemiskindla õhkpalli
surumist L-kujulise tuhanderuutmeetrise väljaku otsas
paiknevasse vastsse väravasse.
Seda aga mitte jala või mõne
muu eenduva kehaosa abil,
vaid rondistunud Volkswagen
Golfi tüürides.

Põgenev kohtunik
Kui traditsioonilises vutis sibab kohtunik 90 minutit ühes
atleetidega staadionil, siis kõnealuse värske kehakultuuri
puhul tuleb tal mõistetavalt
lahkuda väljakult kohe, kui on
ühe võistkonna kapteni auto
ette palli asetanud. Mängu
alustamiseks annab ta märku
hoopis autospordist tuttava
ruudulise lipuga, värava järel

kergitab õigusemõistja punast lippu. „Et saada rohkem
väravaid, peavad meeskonnaliikmed abistama üksteist
vastasmeeskonna eest, kasutades erinevaid manöövreid –
näiteks rammides parema või
vasaku esi- või taganurgaga, ja
takistama vastasmeeskonna
kaitset,“ selgitas peakorraldaja
Margus Tomp 40 minutit vältava mõõduvõtu põhimõtteid.
Õnnestumiseks tuleb Tombi
sõnul sõita osavalt ja proovida
ajada vastasmeeskonna autosid turvapiirdesse või panna
nad libisema või pöörlema.
„Sellise taktikaga saab vastasmeeskonna kaitset nõrgestada,“ selgitas ta.
Lauskokkupõrge on siiski
keelatud, samuti ei tohi rammida juhipoolset ust ega sõita
küljega palli ajavale autole ette.
Viltu vaadatakse ka palli jätmisele kahe auto vahele ja selle surumisele esiotsaga vastu
turvapiiret. „Kõikidest reeglitest kinni pidades on autorallijalgpall turvaline ja ohutu
mäng,“ rõhutas Tomp.

Kes aga ikkagi tervise pärast
muretseb, sellele meenutas
Tomp, et rammimises osalevatele autodele on ehitatud ümberringi kolm rida turvatorusid. „Nii ette kui taha on torude
peale paigaldatud neljasentimeetrine põrkekumm,“ lisas ta.
„Autost on eemaldatud sisu ja
mittevajalik elektroonika, mis
võiks süttida ja muuta sõiduki
plahvatusohtlikuks.“

Kumm päästab
Tomp märkis, et autode
kokkupõrked on mängu ajal
õrnad, kuna kiirused on väikesed. „Libeduse ja staadioni mõõtude tõttu ei ole nad
võimelised arendama suuri
kiirusi. Lisaks vähendavad
turvaraam, sellele paigaldatud
kumm ja libe väljak, kokkupõrke tugevust,“ kinnitas ta.
Turniirisüsteemis peetaval
võistlusel kaasa löömiseks tuleb väisata portaali tartuelu.
ee. Aasta lõpus toimuva finaali
peaauhinnaks lubavad korraldajad koguni 10 000 eurot.

LUULE- ja KINKERAAMAT
Lea Mändmets töötab eesti keele,
kirjanduse ja kunstiõpetuse
õpetajana Varstu keskkoolis.
Kõik debüütraamatu 50 sonetti
on eluhetkede peegeldused,
omanäolised pildid, meenutused,
kokkuvõtted, mis ajendatud
marjadest. Värvid looduses
ja inimsuhetes - kõik on seotud.

Raamat on ühtlasi väike teatmik,
kus kirjas info taimede, puude-

LEA MÄNDMETS

50sonetti põõsaste kasutusvõimaluste

Ma pintsli otsa võtan maasikvärvi ...

kohta. Kogumik pakub silmailu
ja mõttelist avastamisrõõmu nii
sõnaleidude kui ka vorminduse
kaudu. Kõvakaanelise, värvilise

raamatu mõõt on 13x20 cm.

Utoopia

raamatupood

2016

facebook.com/torekirjastus

KAUR PAVES

KAARDID
ENNUSTAVAD
Tel 900 1727
24 h • 1,09 €/min

Ennustuste tellimine,
ka kirjalikult:
ennustus.ee

RAHVA HÄÄL
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Pruuniks teiseks juuniks?
Tartu Ekspress käis linnatänavail uurimas, kuidas
kuum taevakeha kodanikele meeldib. Kas riided
heidetakse kohe seljast
või pigem varjutakse
kahtlaste kiirte eest? 
STEN SANG

Anu (45)
õppejõud

Mina ekstra päikest võtmas ei
käi. Muidugi on mul päevitusriided olemas ja ka rannas olen
sage külaline. Seal ma pigem
ujun ja tegelen lapsega. Ma
lihtsalt ei pea vajalikuks eraldi
päikese võtmise planeerimist.
Õnneks on mul jumega vedanud ja ilusa tooni saavutan ka
aias töid tehes. Eks teismelisena ikka sai päiksekiiri püüdmas käidud, aga eraldi võistlust
meil kõige pruunima lapse tiitlile küll polnud. Solaariumisse
ma ei suhtu hästi, ei käi seal ise
ega soovita ka oma lähedastele.
Melanoomi teema on kahjuks
minu lähiringkonnast liigagi
lähedalt läbi käinud. Kaotasime lähedase inimese selle
haiguse tõttu. Arvan, et heleda
nahaga inimesed peaksid päikesega väga-väga ettevaatlikud
olema. Minu suveplaanid seostuvad Viljandimaal lapse hoidmisega.

Alina (26)
disainer

Oi, mina kohe vihkan päevitamist! Ah et kust minu jumekas
nahk siis pärit on? Minu juured ulatuvad Eestist tunduvalt
kaugemale. Isa pärineb Dagestanist ja ema on vene rahvusest – nii ma jätangi mulje,
nagu käiksin aktiivselt solaariumis kogu aeg. Reaalselt ma
oma jalga sinna ei tõsta.
Päevitamine kui selline ei
meeldi just koledate rantide
pärast, mis päevitusriietest
kehale jäävad. Ainuke hetk,
mil ma olen nõus päikse käes
olema, on siis, kui teen tööd. Et
miks ma Pärnu randa ei kipu?
Mulle ei meeldi rahvamassid,
mis hooajal sinna kokku voolavad. Siis muutub kogu emotsioon minu jaoks pigem ebameeldivaks. Minu unelmate
rand asub Indoneesia Gili saartel. Vot seal on tõeline paradiis
selle sõna kõige otsesemas
mõttes! Fantastilised vaated ja
sügavsinine meri.

Keir (19)
õpilane

Ma ei käi päevitamas. Eraldi
päikest ma samas ei väldi ja

oma piisava pruuni jume saan
väljas tööd tehes kenasti kätte. Ujuma plaanin minna juuni esimeses pooles, ootan vee
soojenemist. Korra olen sel
aastal juba vees käinud, aga
ujumiseks ma seda väga ei nimetaks.
Päikesekreemi ma ikka kasutan, aga mingeid erilisi kirju
seal peal ma ei jälgi. Määrin
peale seda, mis parajasti koju
soetatud on. Armastan väga
Nõo randa ja olen käinud ka
kurikuulsas Pärnu rannas. Sel
aastal võtan kindlasti sinna ka
sõbranna kaasa – tema ju pole
Pärnu randa jalga saanud.

Käroliis (17)
õpilane

Muidugi ma käin päevitamas
– tahan ju pruuniks saada!
Esimesed päikesevannid võtan tavaliselt juuni alguses.
Et teie käite juba aprillis? Oi,
minu jaoks on siis küll ikka
liiga külm! Kreemikasutaja
olen ka, väga neid faktoreid ja
numbreid seal luubiga ei uuri.
Vaatan, et oleks normaalne ja
määrin nahale päikesekaitseks
peale.
Pärnus olen käinud, aga randa ei ole veel sattunud. Ilmselt
sel aastal ma enam sellest ei
pääse ja lähen koos sõbraga le-

gendaarsele rannale pilku peale viskama. Ujumisega ootan
veel veidi, kraade peaks olema
ikka 20 kanti, et mina tahaks
vette minna. Suvel lähen maasikaid korjama Nõo kanti ja
otsin omale kindlasti veel lisatööd ka.

siaran
a
A sto
re
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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!

TOIT KOJU JA KONTORISSE -

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

ISIC kaardiga menüüst -10%

Söögi kaasa tellimine -10%

Maere (59)
pensionär

Viimati võtsin päikest nädal
tagasi Grossi poe lähistel. Sealsamas on ka tore ujumiskoht,
kus on kõik vajalik külastajale
olemas. Minu nahale hakkavad kiired kenasti peale ja naudin mõnuga pruuniks saamist.
Olen elus päiksevõtuga liiale
läinud ka, sain suisa päiksepiste koos villide ja palavikuga. Pidin haiguslehele jääma,
kuna tervis läks nii käest. Õnnetu päevitamine leidis minuga aset 15 aastat tagasi Tabiveres jõe ääres. Määrisin kodus
hapukoorega ville ja ei saanud
pikka aega valu pärast magada.
Ujumas olen igal aastal ikka
enne jaanipäeva ära käinud.
Lapsena olingi kõva ujuja, isegi
esikohamedali tõin koju! Käisin Saverna koolis ning seal
olid meil korralikud basseinid
ja võimalus trenni teha. Suvel
on plaanis veel jumet peale
võtta ja kaunist ilma nautida.

Aastaaruannete koostamine

Kaluri 2, Tartu
Uus 8, Jõhvi
fmj@fmj.ee
tel 337 0391

Maksu- ja finantsalane konsultatsioon
d

www.fmj.ee

Kvaliteetne raamatupidamisteenus

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

TALLINN
Kadaka tee 4
Tel: 506 5659, 65 65 782
info@plekiladu.ee
www.plekiladu.ee
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ANEKDOODID
Direktor vallandab töötaja:
„Mul on südamest kahju, et te
peate lahkuma. Uskuge, te olite
mulle nagu lihane poeg – sama
laisk ja lohakas muidusööja!“
***
Kohtuvad kaks sõpra:
„Tere! Kuidas läheb?“
„Normaalselt, mind vallandati
töölt.“
„Mille eest?“
„Kurat seda teab, ma ei käinud
pool aastat kontoriski…“
***
Arst teeb palatites hommikust
ringkäiku.
„Kuidas teil öö möödus?“
küsib ta ühe patsiendi voodist
möödudes.
„Suurepäraselt, doktor,“ vastab see. „Enne magamaminekut
võtsin ma sisse ühe imepärase
tableti.“
„Tableti?“ imestab arst. „Aga
teie eileõhtused tabletid seisavad ikka veel öökapil.“
„Mis te räägite?“ hüüatab pat-

SUDOKU

sient. „Aa, tähendab, tablettide
asemel neelasin ma alla selle
nööbi, mis mul eile pükste eest
ära tuli.“
***
„Kas teil kokakoolat polegi?“
„Saage aru, meil pole isegi
kokka!“
***
Mees ja naine saabusid erinevatest puhkekodudest. Öö. Naine karjatab äkki läbi une:
„Oih, mees tuli!“
Mees õudusega:
„Kus ta on?“ ja peidab end
voodi alla.
***
Maamees kaebas põldude
seisu üle, mis sugugi ta soovidele ei vastanud.
„Sellest halba aastat ei ole mul
eales olnud,“ mainis ta. „Mu vili
on vaevu paari sentimeetri kõrgune.“
„See ei ole veel midagi,“ räägib naaber, kes tahab teda üle
trumbata. „Minu juures peavad

varblased põlvili laskuma, kui tahavad midagi mu kõrtelt süüa.“
***
Saunas. Kaks poissi näevad suure kõhuga meest. Poisid küsima:
„Onu, mis sul kõhus on?“
„Pomm.“
Üks poiss teisele:
„Kuule, lasme ta õhku, mis!?“
„Ohtlik. Süütenöör on liiga lühike.“
***
Hundiisa kiidab kutsikat:
„Oi, kui ilusad hambad sul
on! Need on kindlasti vanaisalt
päritud! Ja silmad! Need on sul
küll minu omad. Ja kõrvad... No
oota sa, kuradi jänes!“
***
Hambaarst vaatas patsiendile
suhu ja imestas:
„Issand, milline auk! Milline suur
hambaauk! Milline suur hambaauk! Milline suur hambaauk!“
„Palju te peate seda mulle
korrutama, doktor?“
„Ega ma korrutagi. See on kaja.“

CINAMON
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
10.–16.06 kell 20.15 Neetud
naabrid
10.–13., 15.–16.06 kell 10.30,
12.45, 15; 14.06 kell 12.45, 15
Angry Birds: Kurjad linnud.
Film
10.–16.06 kell 17.30 Hologramm kuningale
10.–13., 15.–16.06 kell 10.45,
14.15; 14.06 kell 14.15 Sipelgapoiss
10.–16.06 kell 21 Head tüübid
10.–16.06 kell 12.30, 15.15
Alice peeglitagusel maal
10.–13., 15.–16.06 kell 12
Zootropolis
10.–16.06 kell 18.15 X-mehed: Apokalüpsis
10.–16.06 kell 22 Rahamaailm

Alice peeglitagusel maal

10.–13., 15.–16.06 kell 11, 16;
14.06 kell 11.15, 16 Teismelised ninjakilpkonnad
10.–16.06 kell 18, 19.30 Mina
enne sind
10.–16.06 kell 16.30, 19.15,
22.20 Kurja kutsumine 2
10.–15.06 kell 13, 15.30, 17.10,
19.45, 22.30; 16.06 kell 13,
15.30, 17.10, 22.30 Warcraft:
Algus
10.–16.06 kell 21.45 Hommikune seksišokk

RISTSÕNA

10.–13., 15.–16.06 kell 11.15,
13.30, 14.45; 14.06 kell 13.30,
14.45 Haldjad

LINNARAAMATUKOGU

14.06 kell 11 Põnnihommik:
Mina enne sind

kuni 18.06 ühe esimese eesti
soost kunstfotograafi Mihkel
Tilga isikunäitus Kunstnik sisemise valguse ja kaameraga
aastast 1887

14.06 kell 11 Põnnihommik:
Haldjad

kuni 18.06 Maret Kuura maalinäitus Eksistents

16.06 kell 19.45 Eellinastus:
Nüüd sa näed mind

KONTSERT
ANTONIUSE ÕU
9.06 kell 18 Lõuna prefektuuri
segakoori Chorus Menticum
suvekontsert Nõnda lauluga
ma lähä
BIG BEN PUB
10.06 kell 21.30 Mikk Tammepõld
11.06 kell 21.30 Privil

kuni 18.06 Tartu kõrgema
kunstikooli nahadisaini osakonna üliõpilaste ühisnäitus
Käest kätte

kuni 26.06 MTÜ Maalikoda
õpilastööde näitus
kuni 27.06 raamatunäitus
Päikeselinnad. Utoopiad ja
düstoopiad
kuni 27.06 Raamatukogu
fotoringi üheksanda tegutsemisaasta ülevaatenäitus
TAMMELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 20.06 fotonäitus Kevadine pööripäev

VI KODUKANDI
SUVESIMMAN

1 2 . j u u n i l L u u n j a L a u l u l a v a l ell 16
Esinevad kodukandi staarid:
us k
alg

EDISON
9.06 kell 21.30 Sander Kesküla
16.06 kell 21.30 Mike Smith (UK)
JAANI KIRIK

Jüri Homenja

Raen Väikene

Ly Kättmann

Pauliine Vähi

Üllar Jörberg

ans. Günf

Kadri
Savva

10.06 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund,
esineb Anna Humal (orel)
VILDE
10.06 kell 20 Margit Tali &
Andres Vago

NÄITUS

BrizFest Show

ANNELINNA RAAMATUKOGU

Moro Pig band ja
Guido Sooläte

Henri Tali
Madis Ligi

Merle Jääger

Peep ja Oskar
Puis

kuni 11.06 kunstnik Aime Asi
akrüülmaalide näitus
KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU
kuni 31.08 Karlova raamatukogu laste fotoringi näitus Kirju
maailm

ans. Sept

Tuju hoiavad üleval

Enn Tobre, Raul Kivi

Senior Swing Band

Kui sa armastad oma kodukanti, siis ole kohal! Simman on tore ja lõbus kogu perele
Info tel. 53 930 395
Gateringi teostab Ukuaru kohvik
Lastele elektriautod, batuut, näomaalingud
Pilet maksab ainult 10.- eur-i

ARMASTUS
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Uuno Kivilinnast
Leidub hullemaidki
Kuigi viimasel ajal maalivad vaenlased minust
pätti ja kaabakat, peaksid
nad aru saama, et tegelikult olen alati õigluse
eest väljas olnud.
Tegin oma Jaama tänava
häärberis rõdu peal mehemoodi suitsu, kui nägin maja
ees õõvastavat vaatepilti. Üks
meest kägistas oma naist ja
hiljem tagus maaslamajat jalaga näkku. Algul vaatasin, et
daam on surnud, aga kui viiendalt korruselt alla asjatama
jõudsin, oli end ikka püsti ajanud. Nii ikka ei sobi talitada,
olgu või oma elukaaslane.
Kutsusin viivitamatult politsei ja ei läinud poolt päevagi, kui nad ka kohale jõudsid.
Kohapealse tegutsemisega
võin rahule jääda. Kolm venda
tassisid mehe minema nagu
A-rühm, ainult neeger oli puudu. Karjusin veel järele, et loodan, et ta kergelt ei pääse.
Olin nii vihane, et ütlesin
lausa politseile, et pöörake
viieks minutiks selg ja jätke
mees minu kätte. Küll mina
teda juba jalaga näkku oleks
tagunud. Muidugi ei lasknud
nad sellel juhtuda. See-eest
leppisin ohvriga kokku, et annan tema kasuks tunnistuse,

sest minul pole õrnema soo
jaoks millestki kahju.
Ehmatus oli suur, kui juba
järgmisel hommikul sama
jorssi hoovi peal nägin. Mees
oli vihanegi, et arestimajast
liiga vara välja visati – bussid
kindlasti veel ei käinud ja pidi
jalgsi Lõunakeskuse kõrvalt
Kivilinna kõmpima. Lisaks
sai selgeks, et minu tunnistust
pole kellelegi vaja, sest naine
oli avalduse kirjutamisest loobunud.
Selline „karistus“ on aga juba
anekdoot. Kaineri eest ei pea ju
maksmagi mitte, sai prii küljealuse. Ise pakuks küll välja, et
öö seal viietärnihotellis võiks

vähemalt sada eurot maksta.
Muidu riik küll kurdab, kuidas millekski raha pole. Kui
minusugune korralik kodanik
joob avalikus kohas pudeli õlut
(nagu momendilgi), siis väänatakse kohe trahv ära. Mul on
juba kaval taktika välja mõeldud: nii kui õlut degusteerides
politseid näen, viskan pikali ja
teesklen, et olen maani täis.
Siis ehk viivad kainekasse ja
ma ei pea midagi maksma.
Endal istuvad sinised küll nagu
kaktus karu istmikus. Küllap on
ümbruskaudsetel inimestel lihtsalt igav ja nii nad arvamusliidritele pidevalt seadusesilmasid
välja kutsuvad. Ega nad alati ka
ise mõista tulla. Igal naisel kipub
ju mobiil olema ja eks neil on siis
hea aknast vaadata.
Tundub, et head mehed pole
tänapäeval hinnas, igasugu
retsid aga küll. Väga alatult
sain korvi uuelt pruudilt, kellega vahepeal juba üsna mõnusalt susises. Enne kohtingut
oli proual telefon lihtsalt välja
lülitatud. Hea, et talle veel lilli polnud valmis ostnud. Aga
pooleteiseliitrine Gin oli küll
olemas – tõsi, selle punnitasin
juba varahommikul üksi sisse.

obinitsa
ühe seto pere lugu
autor KauKsi ülle — Lavastaja ain Mäeots
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Tartu Ekspress vabandab, kui Uuno
artiklites kedagi solvanud on.
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Riidenagi DURANGO 5

48€

19€

154€

CD-riiul HALLO 100

42€

Serv.laud JAKARTA

124€

59€

19€

Peegelkapp OBAMA 3

84€

59€

Viimistlus: valge
Mõõdud L*K*S 20*107*16 cm

29€

49€

Kummut BORDEAUX 300

29€

www.ﬁno.ee

Viimistlus: tume pöök/valge
Mõõdud L*K*S 37*111*33 cm

76€

Viimistlus: naturaalne kummipuu
Mõõdud L*K*S 53*83*45 cm

Jalatsikapp PENNY 200

Viimistlus: wenge
Mõõdud L*K*S 51*86*25 cm

102€

Viimistlus: valge
Mõõdud L*K*S 110*42*50 cm

Diivanilaud MURON

29€

Viimistlus: ploom/valge
Mõõdud L*K*S 65*73*29 cm

39€

68€

Viimistlused: pöök, valge
Mõõdud L*K*S 114*89*35 cm

98€

Öökapp CAMPINAS

Viimistlus: pöök
Mõõdud L*K*S 45*42*33 cm

Viimistlused: ploom, valge
Mõõdud L*K*S 77*83*39 cm

Kummut GOOFY 2010

outlet

Tooteid on saadaval piiratud koguses! Lisainfo tel 7 311 100 või info@ﬁno.ee
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EHITUS

MATERJAL
Liiv, kruus, killustik, muld.
Tel 5821 2229.
Liiva, kruusa, killustiku müük
koos transpordiga. Tel 5689 8092,
Dampertrans@gmail.com.

Aukude puurimine postvundamentidele (palkmaja, terass).
Tel 509 3454,
www.vahvameeskond.ee.

Müüa killustikku kohaletoomisega. Tel 513 4597.

Betoonpõrandad, vundamendid, plaatimistööd. Tel 5634 5782.

Ehitus, remont, aiamajad,
terrassid. Pikaajaline kogemus.
Tel 5622 9840.

Kui soovid kindlat töökohta pidevalt laienevas
ettevõttes, siis tule tööle Maximasse!

Tartu Maxima X/XX
kauplused kutsuvad tööle
- KASSAPIDAJA-MÜÜJAID
- LETITEENINDAJAID
- SAALITÖÖTAJAID
Ettevõte garanteerib:
- stabiilse palga
- tasuta lõunasöögid
- erinevad motivatsioonipaketid
- tööalase tasuta koolituse
Täitke tööotsija ankeet meie kodulehel: WWW.MAXIMA.EE
Saatke CV: PERSONAL@MAXIMA.EE. Tel 5556 6239.

Ehitus, remont, viimistlus, lammutus, katusetööd. Lõuna-Eesti
piirkond. Tel 5858 6953.
Fassaadi- ja
üldehitustööd.
Tel 5559 7067,
www.virton.ee

Katuste ja puitfassaadide ehitusja remonditööd. Tel 515 7062.

JUUNI on
SÜNNIPÄEVAKUU!

Raeoptika

Vali, kas
klaasid või raam
POOLE
HINNAGA!
TARTUS:
Raekoja pl. 1, E-R 9-18, L 10-15, tel 744 1279. TALLINNAS:
Küüni 5b, E-R 10-19, L 10-15, tel 748 4642.
Estonia pst.1/3, E-R 10-19, tel.631 3773.

Müüa kottides puistevilla käsitsi
soojustamiseks koos transpordiga Tartus ja lähiümbruses. Tel
527 9863.
Ornamendid, dekoorid jm
detailid puidust, vineerist jm.
E-post: info@cnctood.ee,
www.cnctood.ee
Korterid, majad, majaosad

Tartus
ja maakonnas.
Terrassija värvitud
välisvoodrilauad,Aitame
sae- jakinnisvara
höövelmaterjal.
müümisel
Tel 509
2168, ja üürimisel.
Meelis Karu, tel 511 5949
laur.pojad@gmail.com.
Ene Lina, tel 504 8379
742 0240 • www.robinson.ee

KINNISVARA MÜÜK

Sõiduõppe ABC AM-, A-, B-,
BE-, C-, CE-kat veokijuhi ametija ADR-koolitused. Lõppastmekoolitus aasta ringi.
www.sõiduõppe.ee, 507 8230,
Kalda tee 30
Tõstukijuhi koolitus. Soome
tööohutuskaart (roheline kaart). Tuletöökaart. Tel 508 8225,
524 6691.

Tel 7 420 240
5664 0706
www.robinson.ee

KÜTE

Kinnisvarateenused aastast 1997

2-toal heas korras korter (2/5,
47,4 m², rõdu, läbi maja) omanikult. Tel 5554 0831.

Korstnate ja korstnapitside
ehitus koos vajalike plekitöödega. Garantii. Tel 5858 1159.

Kõik ehitustööd ühest kohast:
www.innover.ee. Tel 5904 2174.
Kütte- ja ventilatsioonitööd.
Tel 5660 1567.
Miniekskavaatori rent ja
kaevetööd. Tel 511 5786,
www.miniekskavaator.ee.

20 aastat kvaliteeti

Väiksem remonti vajav korter,
soovitavalt mitte väga kaugel
kesklinnast. Võib olla ahiküttega.
Tel 511 6050.

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

Fassaadid, katused, plekitööd,
sisetööd jm ehitustööd.
Tel 516 6152, info@ramest.ee,
www.ramest.ee
Katusetööd oma ala spetsialistidelt. Profiilplekk-, valtsplekkja kivikatused. Plekksepa- ja
puidutööd. Katusehundid OÜ,
tel 5695 6885, 5695 8750,
5667 2000.

Ostan maja või eraldi sissekäiguga ahiküttega korteri Tartus.
Kiire. Tel 5598 2175.

KOOLITUS

Ehitus ja renoveerimine vundamendist katuseni. Energia, vesi,
küte. Tel 5820 2040.
Ehitus- ja viimistlustööd
(eraisik, firmad, KÜ jms). Akende,
uste paigaldus. Pikaajaline
kogemus, hinnad soodsad.
Garantii! Tel 510 0645.

Metsakinnistud (ka läbiraiutud),
põllumaa ja raieõigus. Metsakinnistute ost ka koos hoonetega, hüpoteegiga, looduskaitsealadega ja kaasomandiga. Tel
523 4445.

Korterid, majad, majaosad
Tartus ja maakonnas.
Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel.
Kai Persidski, tel 5190 3394
Gert Suik, tel 515 3773
742 mug
0240 korter
• www.robinson.ee
2-toal
Kaunase pst

13 (ehitatud 1979, üp 46,7 m²,
5/5, renoveeritud, keskküte,
vann, rõdu, köögimööbel, C,
47 900 €). Kutseline maakler Sirle
Uiga, tel 526 4198, 786 8085,
www.aadlivillakv.ee
3-toal korter Tartust ca 26 km
Maarja-Magdaleenas. Kauplus,
kool, lasteaed, bussiühendus jm.
Hind 16 800 €. Tel 5665 9355.

Plaatimistööd ja sanitaarruumide väljaehitamine, kapitaalremont ka täislahendusena.
Hinnad al 10 €/m². Garantii
kuni 5 a. Tööpiirkond Lõuna- ja
Kagu-Eesti. Tel 515 0223,
Plaadisepad@mail.ee.

Maja Haaslava v Kriimani järve
kaldal (krunt 2 ha) või vahetada
korteri vastu Tartus + kompensatsioon. Tel 5383 6343.
Majaosa (kolm tuba, köök, wc,
saun, kõrvalhooned, krunt 955
m²). Tel 501 4276, 5805 3766.

Soojustamine puistevillaga.
Tel 5665 0604, 502 0066,
puistevill@gmail.com.
Tänava- ja äärekivide paigaldus, piirdeaedade ehitus,
haljastustööd. Tel 5826 8052.
Tänavakivide paigaldus, haljastustööd, piirdeaiad, väravad.
Tel 5623 3867,
www.clinkerservice.ee
Vundamendi hüdroisolatsiooni- ja soojustustööd, sokli
viimistlus. Raudkäpp OÜ,
tel 5568 2671.

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!
Kasepind 30, 40, 50 cm. Vedu,
tšekk. Tel 5594 7098.
Kask, lepp 30, 40, 50 cm. Vedu
Tartus tasuta. Tel 557 6177,
www.kuttepuud.com
Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puit- ja turbabrikett,
küttegraanulid. Vedu tasuta. Tel
523 8332, 433 3130.
Küttepinnud: kask, lepp, haab.
1 pakk on 3 m pikk ja sellest saab
3 rm küttepuid. Tel 526 1028.

Plekitöökoda Tartus Tiigi 80
hoovis: aknaplekid, ääreplekid
jm. Tel 516 6152,
info@plekitood.eu.

Puusepatööd, üldehitus, siseviimistlus. Tel 5749 4994, e-post
ragan@ragan.ee.

LÕHUTUD KÜTTEPUUD
toores / kuiv

Küttepuud lahtiselt ja võrgus.
Tel 5683 3404.
Müüa küttepuud (lahtiselt,
kottides, kuivad, märjad).
Tel 504 6111.
Talu Põlvamaa, Ahja vald, Ibaste
küla, Tammemõisa (eh 1936, üp
140 m², krunt 22 392 m², vajab
renoveerimist, ahiküte, saun,
tiik, 19 000 €). Kutseline maakler
Peeter Meus, tel 506 2212,
786 8080, www.aadlivillakv.ee

KINNISVARA OST
1-2-toal remonti vajav korter
Tartus, vana talukoht ja metsamaa.
Tel 5917 3602, tartu@solo.ee.
Ahiküttega korter.
Tel 5324 4149.
Keskküttega korter Tartus. Tel
5681 1160.

Puitbrikett, kaminapuu, kuiv
kütteklots. Tel 5197 8500.

LOOMAD
Koerte pügamine.
Tel 5559 6964.
Maimud, tuurakala, valge
amuur, karpkala, forell jm. Info
ja müük tel 5900 0106,
www.maimud.ee

OTSIN TÖÖD
Korralik koolipoiss otsib niitmistööd. Tasu kokkuleppel.
Tel 5897 7045.

REKLAAM
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Kuuluta siin!
Leiame koduabilise, lapsehoidja, hooldaja. Tel 5340 2265,
www.pihel.ee

PAKUN TÖÖD

Kuulutuse saab sisestada ja selle eest maksta aadressil:

www.tartuekspress.ee/kuulutused
Kuulutusi võetakse vastu ka Lõunakeskuse ja Eedeni infoletis
ning kuulutus@tartuekspress.ee

Sõidukite keretööd, taastamine ja ümberehitus. Uued ja
kasutatud keredetailid.
Tel 504 0334.

TEENUSED

A. Karuse AS (Valga, Rükkeli 4)

pakub tööd rahvusvaheliste vedude
autojuhile Eesti-Euroopa-Eesti ja
Euroopa-sisestel vedudel
(juhtidele korter Lübeckis).
Heale juhile hea palk!
Tel 507 3000, allain@akaruse.ee.

Autoelektrikule Tartus.
Tel 5667 1048.
Korralik ja töökas ehitaja saab
hea palgaga tööd väikefirmas.
Töö Eestis ja Soomes. CV saata
heiki.kobar@gmail.com,
tel 554 5764.
Lisatöö kontoriruumide puhastusteenindajale Reolas E-R
õhtuti al kl 17-st (ca 2 h).
Tel 5823 0411.
Lisatöö pensionärile autoparklas (valvur-müüja). Tel 5354 1882.
Tartu maakonnas asuv puidutööstus pakub tööd tootmises
erinevatel ametikohtadel.
Tel 733 7640 (personalijuht),
info@lasita.com.
Tööpakkumine nädalalõpuks
meesterahvale tehnilisel alal.
Tel 551 0559.
Vajatakse moodulmajade ehitajaid. Kiire! Tel 5558 0788.

PÕLLUNDUS
Müüa hobusesõnnikut (30 kg
kotid, 4.50 €/kott). Tel 5647 6281.
Müüa murumuld 6 €/m³, kasvuhoone muld 8 €/m³, täitepinnas
4 €/m³. Tel 5385 3814.
Sorteeritud männikooremultš
suurusega 0-20 ja 20-50 mm.
Lahtine ja pakitult. Tel 526 1028.

RIIDED
Jõe butiigis suur valik suve- ja
lõpukleite! Vaata ka Facebooki!
Soola 10 (avaturg), E-P 9-17.
Jõe butiiki saabus uus kogus
kasutatud jalanõusid! Soola 10
(avaturg). E-P 9-17.
Odavad rõivad, Kastani 121.
Müügil rattariided, päevitusriided, uued ja kasutatud lasteriided jpm. E-R 10-18, L 10-15.

Autoklaaside müük, paigaldus,
parandus, toonimine.
Klaasikahjude käsitlemine.

REAKUULUTUS (90 tähemärki) 1,20 €
iga järgmine 30 tähemärki 1,80 €
LOGO/PILDI lisamine 3,60 €,
KUJUNDATUD kuulutus 5,10 €/cm

Teen torutöid ja pisemaid remonditöid. Tel 5333 2131.

Hõbedast ehete ja esemete ost.
Raha kohe kätte! Tel 5803 6752.

Terrasside hooldus. Terrasside,
varikatuste ja kuuride ehitus.
Tel 5303 1609.

Hõbedast lusikad, pitsid, ehted, esemed jm. Kokkuostudest
kuni kaks korda parem hind! Tel
5649 5292.

Tänavakivide paigaldus ja parandustööd. Tel 5593 6336.

VÄIKEBUSSI
rent al 50€ päev
Citroen Jumper (2014)

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

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

info@aurel.ee • 511 6923
Rendiauto

aurel.ee/buss

Akende ja uste remont ning
hooldus. Akende paigaldus.
Klaaspakettide vahetus. Tel
5698 1284.

Polsterdame uksi. Tel 5370 3971.

Hauakivide ja hauaplaatide
valmistamine. Tel 5691 7488,
www.kiviraie.ee
Hekkide pügamine, (vilja)puude hooldus-lõikus. Tel
5699 9884, laur@puujuuksur.ee.

Armin Puit OÜ valmistab eritellimusel puidust uksi ja aknaid.
Tel 529 5312,
arminpuit@gmail.com
Arvutiparandus ja hooldus.
Lisa: marvutiabi.weebly.com ja
tel 5689 7375. facebook.com/
MArvutiabi
Autobussi teenused (sh Venemaa) 52-, 50-, 29-kohalise
bussiga. Tel 5373 8770,
www.noobelreisid.eu
Boilerite puhastus, veemõõtjate vahetus, san-tehnilised
tööd. Tel 5646 9025, 734 8044.
Ehitus ja renoveerimine. Vundamendist katuseni. Kvaliteetne
garantiiga teostus.
Tel 5820 2040.
Elektritööd eraisikutele ja ettevõtetele! Tel 513 7844. Vajadusel
tuleme välja 24 h ööpäevas.
Elektritööd. Tel 5609 3099.

1994.-2008. a sõiduautode
kokkuost. Väga kiired tehingud!
Raha kohe kätte! Tel 553 3060.

Muru niitmine ja trimmerdamine.
Tel 5686 1771, www.niitmine.ee.
Muru niitmine, trimmerdamine
ja muud haljastustööd. Tel
5341 2026, www.gramina.ee

diisel • 8,8 l/100 km • 110 kW • USB • AUX
konditsioneer • istmed reguleeritavad • kõrge

HAUAPIIRDED VAASID PINGID

Maalid, ikoonid, graafika
(ka nõuka perioodist). Muuda
kasutuna seisev kunst rahaks! Tel
5649 5292.

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

9 kohta, püsikiirushoidja

E T K N R 10.00 - 18.00 Telefon: 765 4202
Aadress: Ringtee 1, TARTU

Kaevan ja puhastan tiike. Erinevad kaeve- ja pinnasetööd.
Tel 5645 1927, info@meiletop.ee,
www.meiletop.ee
Kanalisatsiooni-, toru- ja elektritööd. Tel 735 3777, 5566 1888.

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

Rakkekaevude kaevamine,
puhastamine, süvendamine ja
remont. Rõngaste vahetamine
ja kaevupealsete ehitus.
Tel 557 4792.

Vedu ja kolimine, ka klaverid,
utiliseerimine, laadijad.
Parim hind. Tel 553 7638,
kiiredkolijad.ee
Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.

Veotakso. Tel 501 5312.

TERVIS
Abi alkoholisõltuvuse korral,
98%. Hiina meditsiin. Tartu, Ly
Chini OÜ, eesti ja vene k, vajalik
reg tel 505 8381.

San-tehnilised ja elektritööd.
Ummistused, veeavariid, boilerid, potid, kraanid jne.
Tel 5621 7955.

Koolitatud meesmasseerija
leevendab nii kaela- ja seljavalusid kui ka stressi. Tel 5821 4481.

San-tehnilised tööd.
Tel 5660 1567.

Ostame vanavara, kulda ja hõbedat hea hinnaga! J. Kuperjanovi 62, Tartu, tel 5815 0312.
Ostan münte, medaleid ja
paberraha. Tel 550 2073.
Plaanid kolida või said päranduseks korteri? Ostame üleliigse
vanakraami/raamatud. Tel
5649 5292.
Raamatud, märgid, mündid,
postkaardid, ehted, hõbe, maalid jm vanavara. Tartus ja Elvas!
Tel 5649 5292.
Raamatute ost Tartus ja Elvas.
Pakkuda võib kõike. Tulen ise
kohale, raha kohe kätte!
Tel 5649 5292.

Rakkekaevude kaevamine,
puhastamine, süvendamine ja
remont. Tel 5638 1774.

Kaubaveod ja kolimisteenused
(8 €/tund, väljaspool linna 0,30
senti/km). Tel 522 5196.

TEATED
Laupäeviti toimub TMÜ korduvkasutuskeskuse ees (Jaamamõisa 30) täika. Palume osaleda ja
külastada. Info 553 6111.
Tasuta sööginõud.
Tel 5344 6828.

VABA AEG

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

TUTVUS
61 a majaga naine Peedult tutvub autoga sõbraga, kes soovib
elada minu kodus. Tel 5569 9574.

Kellassepp Annelinna keskuses.
Ehte-, prilli- ja
kellaparandus.
Patareivahetus
vaid 3,50 €!
Koolitatud meesmasseerija
leevendab nii kaela- ja seljavalusid kui ka stressi. Tel 5821 4481.

Septikute, mahutite, kaevupumpade müük otse tootjalt
koos transpordiga ning paigaldus. Tel 5306 5322,
info@reovesi.ee.

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

Taastan digitaalselt vanu fotosid. Hind soodne. Tel 5839 2556.

Firma võtab hooldusele surnuaiaplatse, elamuid, krunte,
õuealasid. Tellimine tel 509 0750.

Tasuta kodumasinate ja vanaraua äravedu. Tel 5386 9008.

Kruntide, kinnistude, haljasalade trimmerdamine Tartus ja
Tartumaal. Tel 5841 9964.

Koolilõpu kingitusteks müüa
õlimaale. Tel 508 7457.

Kaardid ennustavad!
Tel 900 1727, 24 h, ennustus.ee
Kandlemuusika, laulud või
Simmaniduo Su peole! Info
www.simmaniduokannel.eu ja
tel 504 3202.

Soodne fekaalivedu.
Tel 5382 8791.
Sõidukite keretööd, taastamine, ümberehitus. Uued ja
kasutatud detailid.
Tel 504 0334, allroads.ee.

Korstnapühkija. Korralik töö ja
tehtud tööde kohta akt. Helista
TahmaToomasele tel 5347 4363.

MÜÜK

Soodne fekaalivedu (ka L ja P,
24/7) Tartus ja Tartumaal. Tel
5340 2060.

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

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

Uus vann vanasse vanni, garantii 3 a. Lisainfo tel 503 1943,
www.vannvannis.ee.

Raamatupidamisteenus MTÜ,
OÜ ja KÜ-d. Varasemate perioodide korrastamine.
Tel 5348 0852.

Kardaanide remont.
Tel 513 8317, 5612 7270.

Korstnapühkija Tartus, Põlvas,
Elvas jm, ka maakondades.
Ametlik korrasoleku akt.
Tel 5191 6605.

Fotograafiteenus, fotomaterjali ja koduvideode digitaliseerimine. Tel 5808 4419,
fortiusfoto@gmail.com.

Kõik tsaari- ja EW-aegsed märgid ning nõuka ajal kogutud
märgikarbid. Tel 5649 5292.
Käibemaksukohuslane firma.
Tel 5888 8088.

SIXKLAASID OÜ Tähe 127,
Tartu. Tel 5067180. www.sixklaasid.ee

SÕIDUKID

Müüa mootorratas HONDA
CBF125 (2010 a, üks väga korralik A1-kat mootorratas, läbisõit
7347 km). Esimeseks tsikliks
sobib ideaalselt (alates 16. a). Küsi
lisa, tule vaata ja proovi. Hind
kokkuleppel konkreetse ostjaga.
Tel 523 1471.

Kändude freesimine.
Tel 5346 1476.
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Teen kvaliteetset maalritööd
(ka tapeedin). Pikaajaline töökogemus. Tolmuvaba lihvimine.
Hind kokkuleppel. Tel 5557 5098,
aino.kling@hotmail.com.

Lõngapood: värviline linane niit
1x 12 €/kg, 3x 16 €/kg, puuvillane
lõim 7.50 €/kg. Ropkamõisa 10
hoovis Tartus. Tel 520 7727,
www.aardlakaubandus.ee.

OST
EW-aegsed kohvikannud,
vaasid, tuhatoosid ning Lorupi
sildiga klaasnõud. Raha kohe!
Tel 5649 5292.

TOIMETUS • tel 730 4535
Peatoimetaja: Kaur Paves kaur@tartuekspress.ee
Reporter: Kadri Külaots kadri@tartuekspress.ee
Reporter: Rauno Põld rauno@tartuekspress.ee
Reporter: Meelis Kaldalu meelis@tartuekspress.ee
Reporter: Janari Kintsiraud janari@tartuekspress.ee
Reporter: Sten Sang sten@tartuekspress.ee
Reporter: Aet Rebane aet@tartuekspress.ee

Vabaerakond Tartus kutsub
juuniküüditamise 75. aastapäeval, 14. juunil kl 17 Ekraani
kinno vaatama filmi „Nõukogude lugu“. Filmi kommenteerivad Indrek Hallik, Enn Tarto
ja Jüri Adams. Mälestame kõiki
kommunismiohvreid. Sissepääs
tasuta.

Reporter: Kaspar Aug kaspar@tartuekspress.ee
Reporter: Rasmus Rekand rasmus@tartuekspress.ee
Kujundaja: Priit Kivisoo priit@tartuekspress.ee
Keeletoimetaja: Terje Jepiselg terje@tartuekspress.ee
REKLAAM • tel 730 4455
Müügiesindaja: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee
Kuulutuste vastuvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee
LEHE TELLIMINE (18 € / 3 kuud) telli@tartuekspress.ee

12

REKLAAM

Neljapäev, 9. juuni 2016

Adel nurgadiivanvoodi pesukastiga

soodushind

499.- eur
(norm. 799.-)

soodushind

Martii nurgadiivanvoodi N2N
(U-kujuline)

699.- eur
(norm. 899.-)

soodushind

Martti XL nurgadiivan-voodi
pesukastiga

599.- eur

ISE TEEME – ISE MÜÜME tehasepood

Juunis
SUUR TÜHJENDUSMÜÜK
laos ja kaupluses olevale
kaubale!
SOODUSHINNAD, lai
kaubavalik, TASUTA
kojuvedu Tartu piires!

(norm. 799.-)

PRAGA diivanvoodi
pesukastiga

soodushind

490.- eur
(norm. 590.-)

Nurgadiivan-voodi
VALENCIA 2N
(2 pesukastiga)

soodushind

399.- eur
(norm. 599.-)

soodushind

Martti
nurgadiivanvoodi

499.- eur
palju värve
(norm. 699.-)

Diivanilaud
alates

110.- eur

soodushind

Praga nurgadiivan-voodi

Kõik Polo, Golf ja Tiko tugitoolid

599.- eur

139.- eur

(norm 799.-)

TV-alus
alates

260.- eur

HUGO
diivanvoodi

soodushind

soodushind

299.- eur

U-kujuline Martti N2N
voodiga, 2 pesukastiga

(norm. 990.- eur)

(norm. 999.- eur)

soodushind

soodushind

830.- eur

799.- eur

Martti 2N3 voodiga

PRAGA 3+2

799.- eur
(norm. 980.- eur)

Tehase 16, Tartu, Sisustus E Kaubamaja, II korrus • Tel 5805 5544, 7402049
www.3dsisustus.ee • FB https://www.facebook.com/pages/3D-Sisustus/246800442013740

