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MÖÖBLI JA VAIPADE

LAOMÜÜK

ERITI SOODSATE HINDADEGA!
9. juuni kell 10 - 18
10.-11. juuni kell 10 - 16

Riidekapid, riiulid, kirjutuslauad, öökapid, voodid, kummutid,
seinanagid ja sektsioonid ning eri suuruse ja mustriga vaibad

kaup kohe kätte! • kaardimakse • transport
Vaip

160*220cm

46 €

96 €

90 €
188 €

Riidekapp TORRE

Kui sinu aidas
varandust
ei leidu...,

... siis leiad
parimad mööbli- ja
sisustuspakkumised
ikka Tartust,

Jõe Keskusest!

JÕE KESKUS - ILUSA KODU KESKUS!
SÕBRA 58 | E-R 10-19 | L,P 10-16
www.joekeskus.ee
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Rattafänn nõuab jõukuritelt
läbipääsu Emajõe rüppe
Veloentusiast Urmas
Vainamäe ei kavatsegi
leppida olukorraga, kus
külluses elavad linnaosad talle püha õiguse
mööda kallasrada kulgeda kinni keeravad.

ka linn midagi täiendavat ette
võtaks.“

Koerad kallale

Voodihaiget ema hooldaval
ja seetõttu aktiivsest majandustegevusest loobuma pidanud Vainamäel on ööpäevas
enda jaoks vaid paar vaba tundi, mida ta eelistab veeta kondimootori abil mööda kodulinna vändates. Eriti armastab
ta Emajõge, mille vaikse vulina
saatel võiks kulgema jäädagi.

Rikutud ekskursioon
„Väga meeldiv oleks ju kesklinnast mööda jõe äärt Kvissentali veereda ja pärast bussiga tagasi tulla või ka vastupidi,
isegi teeksin seda hea meelega,“ pakkus Vainamäe. „Aga
nüüd ei saa, sest piirded on ees.
Teine samasugune koht on
uue Ihaste silla ääres.“

Kuhupoole Urmas Vainamäe ka ei kiikaks, kõikjal irvitab
talle vastu eravalduse kõrk pale. 
KAUR PAVES

meetri raadiuses ka vainamägedele kasutatav, ent Kvissentali teel on lood sellest kaugel.
Kõige kriitilisemal krundil
on kõle aed ühes eramaa sildiga nii jõhkSee on sama hea, kui ma ehitaks ralt jõe äärde
paigutatud, et
raekoja ümber aia ja siis ütleks, Vainamäe närv
et käige palun minu väravast.
enam vastu ei
pidanud. „Mis
Terav probleem lajatas ho- eramaa – see pole sinu maa.
biratturile taas teadvusesse Mul on õigus siin olla,“ raius
Fausto rajatava uue Kvissentali ta. „Jääb arusaamatuks, milelurajooni tõttu. Vainamäe ei lega need linnavalitsuse ametsaa siiani üle olukorrast, mis nikud üldse tegelevad, et oma
valitseb arendusala vahetus maastki ei huvitu.“
Vainamäe möönis küll, et
läheduses, kus eraomand tema
hinnangul üle mõistuse laiu- maaomanik OÜ Kvissental
tab. Nõuab ju „igameheõigus“, on jõeäärse ala eest suhteliselt
et laevatatavatel veekogudel kenasti hoolitsenud, niitnud
peaks kallasrada olema kümne muru ning pisikese rannariba-

Sel nädalal
KOGU KAUP

TAVAHINNAST VÄHEMALT

20 %

SOODSAM

gi rajanud. „Võid ju seda linna
maad hooldada, kui leiad, et
nii ilusam on - aga see ei tähenda, et ligipääsu keelata
saab,“ lajatas ta. „Nende valduste piirid ei lähe sugugi nii
kaugele, kui nad arvavad. See
pole normaalne, et ma kuskilt
ühe jalaga jões pean läbi pressima.“

Kolm väravat
Rattamehe resümee kõlab
selgelt: jõe ja krundi vahelise
„eikellegimaa“ eest vastutab
linn ja seega on valitsev anarhia just nende tegematajätmise tagajärg. „Asja vastu hakkasin huvi tundma 2010. aasta
suurte uputuste ajal, kui vesi
aedadeni välja trügis,“ meenutas ta. „Igal pool linna arengu-

kavades on ju kirjas kallasradade väljaehitamine, aga kui
nii nahaalselt lastakse endale
pähe istuda, pole nendest sõnadest mingit kasu. Ei teagi,
kas on suud raha täis topitud
või mis.“
Linnamajanduse osakonna
juhataja asetäitja Andres Pool
kinnitas, et on kinnistut keskkonnaameti ja -inspektsiooni
pöördumiste peale kaemas
käinud, kuid alati on seis olnud sarnane. „Krunt on olnud
aiaga piiratud, kuid sellel on
Emajõe ääres mõlemas otsas
ja ka Kapteni tänava pool värav
ehk siis kokku kolm väravat
ja soovijatele kallasrajal liikumise võimalus seega olemas,“
rahustas ta. „Praegu pole teada, et mina isiklikult või siis

Vainamäed ajab selline suhtumine vaid kibedalt muigama. „Et värav on ju olemas ja
probleemi pole? See on sama
hea, kui ma ehitaks raekoja
ümber aia ja siis ütleks, et käige palun minu väravast,“ pahandas ta transpordimaa kasutusega. „Nende arust oleks
see normaalne! Mis te teete
nalja või?“
Keskkonnainspektsiooni
Tartumaa büroost sai Vainamäe kaebus siiski rohkem
tuge. Avalike suhete nõunik
Leili Tuul märkis, et inspektorid on objekti kontrollinud ja
tegu on tõepoolest omavolilise
rajatisega. „Krundile piirde rajamiseks pole taotlust esitatud
ega ka ühtegi luba väljastatud.
Keskkonnainspektsioon on
alustanud ebaseadusliku rajatise likvideerimiseks haldusmenetlust ja ettekirjutus on
koostamisel,“ lausus ta.
Vainamäe lisas omalt poolt,
et jätkab võitlust, kuid passiivsete abinõudega. „Kui ikka aed
ees on, siis mina sinna ronida
ei julge - ässitavad veel koerad
kallale. Isegi inspektorid on
koertega laiali aetud,“ teadis
ta. „Suvel ma päris kesklinnast
siia välja ei pääse, sest kraavid
on ees. Aga talvel, kui jää peal
on, olen tulnud küll - muidugi
väga ettevaatlikult.“
KAUR PAVES
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Kehtib, kui
tellite korraga
aknad,
aknalauad,
paigalduse
ja sisepalede
taastamise.

Järelmaksuvõimalus kuni 6 kuuks (intress 0%)
Palju eri mõõdus valmis aknaid laos!
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LUGEJA KIRI

Millal tartlane poekoormast pääseb?
Pealinna rahvas naudib
juba kaks aastat võimalust meelepärane kaup
lemmikketist koju tellida. Kui kaua ülikoolilinn
sarnast lunastust ootama
peab?
2015. aasta mais algatas leedumaine Maxima siinses jaekaubanduses revolutsiooni, lubades head ja paremat kodust
lahkumatagi soetada. Tarvitseb vaid e-poes meelepärane
portfell kokku panna ja peagi
kärutabki vilgas kuller soovitu sulle ukse taha. Sealjuures
on kõik algatusega kaasa läinud ketid (peale Maxima veel
Selver ja Coop) paika pannud
maagilise 40 euro piiri, millest
alates kojutoomine suisa priiks
kuulutatakse.

Pole kasumlik
Kõik pole siiski nii helge,
kui näib: seni on teenus kättesaadav vaid Tallinna lähiümbruses. „Pakume sellist
teenust Tartu elanikele nii
pea, kui oleme arendanud täiel
määral e-Maxima teenuseid
Harjumaal ja meil on head
võimalused edasiseks teeninduspiirkonna laiendamiseks,“
ei soostunud Maxima avalike
suhete juht Katja Ljubobratets
kaarte just ülearu avama.
Rimi pressiesindaja Katrin
Bats sõnas, et e-poe loomine
on praegu veel arendusjärgus
ning selle täpset turuletoomise
aega ei oska ta seepärast täna
ennustada. „Ühe hästitoimiva
e-poe loomine ja arendamine
on väga suur investeering. Lisaks, teadaolevalt ei ole selline
ettevõtmine Eestis täna veel
kasumlik projekt,“ vihjas ta.
„Seepärast soovime tulevase
lahenduse väga hoolikalt läbi
kaaluda, et leida selleks õiged
partnerid.“
Praegu vaid tooteid kauplusesse ise järele tulijatele ette
komplekteeriv (sedagi Tallinnas) Prisma avaldas kliendisuhete juhi Piret Lankotsi suu

Kamaluga
võmminänni
Kampaania „Aitäh, et liikled
viisakalt“ käigus jagati Tartu- ja Jõgevamaa eeskujulikele liiklejatele 1500 helkurit,
1100 Ampstüki batooni, 650
Lõvi Leo kommi ja 152 kampaania eesmärki rõhutavat
käevõru.

eurot jagab raad Eesti vabariigi sajanda sünnipäeva
tähistamiseks saja tammega
tammiku rajamiseks ERMi
juurde.

läbi head meelt, et tartlased
kojukannet pikisilmi ootavad.
„Hea kojukandeteenus vajab
kauplusesse eraldi IT-süsteemi
ning pinda, kus komplekteeritud ja kojukandmisele mõeldud oste õigel temperatuuril
hoitakse, kuni kullerfirma
nendele järele jõuab,“ selgitas
ta. „Praegu taolist võimalust
Tartu Prismades ei ole, aga
kindlasti arutame ettevõttes,
kas ja millal võiksime seda
teenust ka Tartus pakkuma
hakata.“

Innovatsioon veab
Kauplusekettide tõrksusele
vaatamata ei pea näljane tänagi tingimata diivanilt tõusma.
Juba mitmendat nädalat vuravad linna vahel ringi portaalist
poestkoju.ee tabatavad noormehed, kes külluslikust netivalikust kokku pandud kauba
hädalistele kohale veavad. Tõsi
küll – hinnakiri pole just kõige
magusamate sooduspakkumiste killast ning ka transpordi eest tuleb neli tugrikut välja
käia.
Ettevõtmise eestvedaja Markus Lember tõdes, et teenuse
vajalikkust kinnitab tõik, et
klientide tagasiside on olnud
enamasti väga positiivne ning
tellimusi tuleb järjest rohkem. „Nii mõnedki inimesed
on teinud selle aja jooksul ka
juba mitu tellimust, mis on

Gigant Kauplus-Ladu OÜ
annab alates 1. augustist 2017 rendile

238 m² KAUPLEMISPINDA
Teguri Mööblimaja (Teguri 39, Tartu)
esimesel korrusel asuv pind on eraldi sissepääsuga
Tel. +372 59 123 302

LAUSEGA

4560

Maxima rabas endale küll vabariigi esimese kulleriketi
tiitli, ent Taaralinna tasandil on võitja endiselt lahtine.

MAXIMA EESTI
meie jaoks väga tugev indikaator sellest, et oleme Tartust
leidnud kliendid, kellele meie
toidukaupade kojuveo teenus
tõesti meeldib,“ arvas ta.

Konkurents või koostöö
Lemberi analüüsi kohaselt
on toidukaupade turg üha rohkem liikunud interneti poole
ning trend on globaalselt selgelt kasvav. „Ka Eestis on seda
näha ja järjest rohkem inimesi
tunnetab toidukaupade koju
tellimise mugavust, eriti kui
riik on niivõrd innovatsioonialdis,“ sõnas ta.
Mis aga saab värskest ärist
siis, kui suured jaeketid siiski
võtavad vaevaks e-Tartus jalg
maha panna? Lemberi hinnangul on võimalik end selvehallidest tugevalt eristada,
pakkudes palju personaliseeritumat teenust.
„Meil seisab ees veel pikk
teekond, et teenust järjest parandada. Mõttes on mitmed
funktsionaalsused, mis on
turul esmakordsed ning mis
teevad kliendile toidukaupade
ostmise protsessi palju mugavamaks, kui see on ühegi jaekaubandusketi online-poes,“
salapäratses ta. „Leian, et teravasse konkurentsi sattumise
asemel võib meil olla võimalik
leida tulevikus võimalusi ühiselt kasulikuks koostööks.“
KAUR PAVES
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Rool läks
5. juunil jõudis politseini jube
teade, et Tehase tänava aiaga piiratud hoovis seisnud
sõiduautost BMW varastati
rool, tagumine iste ja originaalmakk.

Kassipääste kõrgtase
5. juunil enne kella 11 käisid
päästjad Lähtes, kus kass oli
roninud kortermaja ventilatsioonišahti. Kiisu kättesaamiseks pidid päästjad keldris avama konstruktsioone,
misjärel hiirekuningas omanikule üle anti.

L-maja
Uue ja Raatuse tänava nurgale, Illusioni ööklubi kõrvale
kerkib L-kujuline neljakorruseline korterelamu-büroohoone.

Peetri kõnnirõõm
Linn remondib Peetri tänava
kõnnitee lõigus Liiva tänavast kuni Peetri 62a-ni kogupikkusega 260 meetrit.

Pargi kui segane
Reedese Ostuka puhul saab
Tasku kaubanduskeskuses
suisa kolm tundi tasuta parkida.

Neljas koht on jama?
Elroni verivärske statistika
kohaselt platseerub Tartu-Tallinna rongiliin üleriigilises arvestuses 78 000 sõiduga kuus neljandale kohale,
jäädes alla nii Paldiskist, Riisiperest kui Aegviidust pealinna kulgevatele liinidele.

SÄHVATUS

Sporditalent
Härmast
Stipendiumikonkursi Tulevikutalent võitis spordikategoorias Amanda Rebeca
Padar (12) Miina Härma
gümnaasiumist, kes on kogu
Baltikumi noortest võistlustantsijatest hooaja jooksul
võistelnud kõige rohkem ja
saavutanud säravaimaid tulemusi.

Lennukas näitus
Kõrgema kunstikooli lõputööde näitus „Lend 2017“ on
Riiamäe galeriis avatud 15.
juulini.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

ŽENJA NARRIMISEL POLE PIIRE: ka Valga/Valka
piiripunkti alkoimpeerium oskab seaduseloojat-kukrutäitjat tänulikult meeles pidada. 
AUGUST LUMM
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Nutikas elanik vurab rattal
JA KULUTAB ISUGA PAPPI
Rahvusvahelised targa
linna spetsialistid Keeniast Hiinani on jõudnud
ühise südamesoovini,
mille täidab Taaralinna
ökomaks mudimine ja
saaste vähendamine.
Linnar Viik Mobi Solutionsist leidis, et hirmus hea idee
oleks prügiautode sisse filmikaamera monteerimine. „Kaamera salvestab siseneva sodi ja
vastavalt sellele saame edaspidi saata juurde pakendikonteinereid,“ lisas mees lennukalt.

te rahuldamiseks kasutama.
USAs näiteks hakati pärast
viiekümnendaid nõudma ettevõtetelt kindlaks määratud
hulgal minimaalset parimiskohtade rajamist hoone kõrvale. See viis olukorrani, kus
kolmandik riigi pindalast oli
raudruunade päralt.

Noori ei koti

E-demokraatia juht Kristina Reinsalu avaldab uhkust
Tartu kaasava eelarve lennukuse üle. 
STEN SANG

Rõõmsad kulutajad
Kunagise Tiigrihüppe asutaja tundis lisaks muret ummikute pärast. Koomilisel videolõigul demonstreeris mees
asfaldiruumi täiuslikku kasutust, kus mitte sekunditki ei
peatunud jalakäijate ja autode
voog. Ilmselgelt ei saaks nii tihedaks meie väheneva elanikkonnaga kodulinn nii pea.
Soome linnavõimu esindaja
Sami Sahala muretses eelkõige
linnaruumi morjendava müra
ja saaste pärast. Põhjanaabrite
imeline unelm seisneb maarahva innus oma neljarattaline
linnaserva jätta. Edasi saab ju
bussiga.
„Happy people spend more!“
kõlas heledapäise härrasmehe
suust. Iseasi, kui õnnelikuna
tunneb end poekottide all ägav
maarahvas bussis loksudes.
Sahala ootas rohkem avatud
info liikumist, mis aitaks kinnistute planeerimisel parimat
lahendust leida. Südalinnas
laiutavad parklaalad ajasid me-

hel harja korralikult punaseks.
Kaugelt Ameerikast Buffalo ülikoolist on meie Maarjamaad väisama jõudnud doktor
Daniel B. Hess. Mehe ametiks
on linna planeerimine ja pikaaegse Tartu uurijana imestab
ta siiani 40% jalgrattal linnas
liikujate üle. Unistustemaal
USAs sellist numbrit kätte saada olevat suisa võimatu.

Annelinna slumm
Hess on hoolega uurinud
meie paneelmajade elanikkonda ning nende lõimumist
Karlova kandiga. Kokkuvõtvalt leidis ta, et hruštšovkade
elanikud ei olegi kriminaalne
kontingent. Karlova on samas mälestus sellest, milline
ehitusstiil valitses enne Vene
võõrvõimu pealetungi: puumajad ahikütte ja sassis tagaaiaga.
Hess näis olevat siiralt imestunud tõiga üle, et Annelinn ei
olegi slumm ega geto. Mam-

mutmajad ometi eeldaks seda,
kuid arenenud taristu poodide ning lasteaedade näol on
päästnud hullemast. Mõningaid võikusi Hiinalinnast aegajalt siiski kostub, kuid see ei
rikkunud americano jaoks sulnist üldpilti.

Parklad koomale
Parkimisteema lasub Buffalo doktoril raskelt hingel ning
ideaalis näeb ta ette 85% hõivatud pinda ja 15% jagu vabu
parkimiskohti meie kaunis
südalinnas. Mees muutus eriliselt murelikuks linna laiusesse venitamise teemal. Nimelt
soodustab see autoga liikumist
ja suurendab massiivselt vajadust järgmiste parklate järele.
„Südalinnas on ruumi veel tihemaks hoonestuseks,“ raius
mees Buffalost.
Hessi hinnangul aitab tihe
südalinn kaasa ökomale elule.
Rahvas ei pea nii palju mootoriga vahendeid oma vajadus-

Ometi on lootuskiir ökotaevas säramas ning Hessi kodulinn Buffalo sai kolm kuud tagasi õiguse minimaalse parkla
nõudest loobumiseks. Ehk
toob see rahu keskmise raske
ameeriklase südamele. Ratta
selga nad sellest hoolimata ju
ei hüppa. Puudub vastav rattatee ja kananagits mekib paremini kui pekipõletus ebamugava voki seljas.
Meie oma Kristina Reinsalu
e-demokraatia juhina kiitis
taevani kaasava eelarve projekti. Neli aastat tagasi alanud
ettevõtmine morjendas naist
esialgu noorte passiivsuse tõttu. „Noori lihtsalt ei huvita!“
ohkas Reinsalu dramaatiliselt.
Ometi nägi naine tänaseks
hetkeks imelist arengut linna
üldises elanike kaasamises.
On tekkinud erinevad kodanikualgatused, kes tõsimeeli
tahavadki rahva olemist paremaks muuta. Kui kaasava eelarve algusaastal erilist
vaimusära ei sädelenud, siis
nüüdseks on Reinsalu oodatud
särts saabunud.
Validaatoreid haldava Ridango müügijuht Argo Verk võis
paberivaba süsteemi levimisest
rõõmu tunda: „Laieneme peagi

suvepealinna. Poole juuni pealt
saavad kõik päiksepruunid
pärnakad osta meie talviselt siniseid ühiskaarte igast R-kioskist“. Omamoodi unistuseks
ülikoolilinna jaoks jääb tunnipilet. Jah, kallid linnahärrad,
me siiski soovime ka tunnikaupa armsa gaasibussiga mööda
oma kodulinna vurada.
STEN SANG

Pakutav töökoht:

TOOTMISTÖÖLINE

Tööülesanded
• töötamine erinevate puidutööpinkidega
• tootmisliinilt tuleva materjali sorteerimine
ja pakendamine
• pakendatavate toodete kvaliteedi kontroll
• vajadusel materjali järkamine
• Oma töökoha korrashoid
Nõudmised kandidaadile
• kohusetundlikkus ja vastutustunne
• kiirus ning täpsus oma töös
• oskus töötada meeskonnas
• valmisolek töötada vahetustes
Omalt poolt pakume
• Kaasaegset töökeskkonda
• pikaajalist ja stabiilset töösuhet
• väga toredaid kolleege
• Transporti: Tartu - Reola - Tartu
Nõutud keeled eesti
Tööaeg Täistööaeg vahetustega
Tööle asumise aeg Niipea kui võimalik
Asukoht Reola, Ülenurme vald, Tartumaa

Kontaktisik Ave-Riin Bergmann, personalijuht

ave-riin@haserv.ee

Lisainfo telefonil 730 4860, 53044511

REKLAAM
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Ringtee 73, Lõunakeskus
Tel 568 40 112 ● E–R 9–20 L, P 9–17

SUPERPAKKUMISED TELGIS!
Pakkumised kehtivad 08.06–30.06

Hinnad kehtivad kuni kaupa jätkub,
pildid on illustratiivsed.

Aiatool

Aiatool

Aiatool

Laud Jamie Oliver

Umbrohupõleti

Virnastatav, metall, polürotangist
punutud, must
63x53cm, kõrgus 94cm

Virnastatav, metall,
polürotangist punutud,
hall 63x53cm, kõrgus 94cm

Virnastatav, metall,
polürotangist punutud, pruun
63x53cm, kõrgus 94cm

Terasest raamiga, polürotangist
punutud, peidukastiga
100x100cm, kõrgus 76cm

Komplektis käru,
regulaator ja põleti.
Mõeldud kuni 11kg
gaasiballoonile.

norm. 49,99

norm. 49,99

-60%
19,99

-40%
29,99

art. nr. 629103

norm. 49,99

art. nr. 629955

Multifunktsionaalne
ja kokkupandav
pink/laud

norm.129,99

-69%
39,99

-60%
19,99

art. nr. 101-0500

art. nr. 629913

Dušikomplekt
Hansgrohe
Crometta 85 Vario

Maagiline lahendus
automatkal, väljasõitudel,
rõdul jne.

Dušipihusti
norm. 23,99

-58%
9,99

art. nr. 58-11317

norm. 89,99

art. nr. 96-259499

Komplekti ei kuulu
aerud, istumisalus,
restipõhi, käsipump.

Dušilift

600mm

-75%
14,99

art. nr. 101-0509

Aiaprits Grouw 8L

Üldpikkus 2,70m
Laius 1,52m
Sisepikkus 1,70m
Siselaius 0,65m
Ballooni diameeter 42cm
Õhukambreid 3
Materjal PVC 0,85mm

Inimeste arv 3
Kandevõime 400kg
Komplekti kaal 39,5kg
Mootori võimsus max 3,7kW/5hj
Väikelaeva kategooria D

-50%
24,99

art. nr. 58-11319

norm. 19,99

norm. 499,00

-80%
99,99
art. nr. 101-0585

-50%
9,99

art. nr. 58-11317

DUŠIKOMPLEKT:
pihusti+lift+voolik

-54%
5,99

art. nr. 58-11009

Murutrimmer
kahe akuga

-67%
9,99

art. nr. 58-11318

Aku 2tk,
Litium 18 V,
1 laadija, lõikeraadius ∅ 26cm,
teleskoopvars,
aku laadimisaeg 1h.

Dušivoolik

pikkusega 1,5m

norm.12,99

norm. 29,99

norm. 49,99

-67%
29,99
Paat Ray 300

norm. 59,99

Turvaprillid ja
kõrvaklapid B&D

UUDIS!

Megahinnaga
Grohe Vitalio
trend

norm.73,99

-73%
19,99

norm. 24,99

norm. 79,99

-63%
-48%
29,99
12,99
art. nr. 97310

art. nr. 101-0517
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Palametsa
pajatused

Vaatamata eksootilisele lavakujundusele tõotatakse publikut mitte märjaks kasta. 

TEATRIBUSS

426.

Lodi kohtus bussiga
Kahe ühistranspordivahendi enneolematus
sümbioosis sünnib selle
suve suurim muusikaline
koguperelavastus, kus
üks Emajõe sümboleid
ootamatult kaotsi läheb.

Pool tundi jalutusaega
päevas, mis oli vangidele
ette nähtud, oli meile õndsamaid ajaviiteid.

Laupäeval kell 19 Lodjakojas
„Kadunud Jõmmu!“ esietenduse andev Teatribuss kohtus
legendaarse lodjaga „bussijuht“ Marko Mäesaare sõnul
asjaolude sujuva kulgemise
tulemusena. „Raamatu autor
Mika Keränen helistas ja küsis, kas ma oleksin nõus tema
raamatust siin Tartus mõne lavastuse tegema. Olin muidugi
kohe nõus, saime kokku, ja see
asi hakkas veerema,“ selgitas
lavastaja.

Panus laevandusse
L o d j a k o j a e e s t ve d a j a
Liisa-Lota Kaivo väitel on Keränen olnud Jõmmul sage külaline ka varem, aga raamatu
jaoks käis ta erakordse innuga
häälestumas. „Sõitis väikse
paadiga suure tormiga mööda Emajõge. Kui meie ei julgenud välja sõita, siis oli tema
oma õlgkübaraga ikka kohal
ja avastas neid piirkondi, millest kirjutab,“ meenutas Kaivo.
„Aga selles mõttes oli ta väga
viisakas, et küsis ikka meilt
üle, kas Jõmmu varastamine
on meie arust hea mõte.“
Kuivõrd lastekrimka on
dramatiseerinud Loone Ots,

hargnevad sündmused laval
kirjasõnast pisut teistmoodi,
ehkki põhisündmus, Jõmmu
kadumine, jääb mõistagi paika. „Loone hüppas nobedalt
meie paati ja võttis asja suurima rõõmuga teha,“ rääkis
Mäesaar. „Mika andis siin
täiesti vabad käed.“
Kaivo märkis, et Keräneni
teosest õhkub ka pedagoogilist
vaimu. „Väga mõnusalt esitleb
ta lastele väikelaevandust, nii
et sellega on ta laevanduse
arengusse kõva panuse andnud,“ sõnas ta.
„Kadunud Jõmmu!“ ei ole
pelgalt draamalugu, vaid hullutab publikut ka laulude ja
elava muusikaga. „Kohapeal
mängib oma bänd Äge Brass,
laulud on kirjutanud Allan
Vainola, kes on lavastusprotsessiga igati kaasas käinud.
Plaanid on väga suured, välja tuleb ka plaat ja kõik sinna
juurde kuuluv,“ kõneles lavastaja.
Kaivo lisas meenutuseks, et
2008. aastal kirjutas Lodjakoja etendusele laule Aapo Ilves
ja toona jõudsid need lõpuks
võrukeelsele laulupeole. „Nii
et loodame, et Vainola lood lähevad ülevabariigilisele peole,“
naeris ta.
Teatriime rullub lahti sisehoovis väikse lahesopi kaldal.
„Otsest veeskäimist ei ole näitlejatele planeeritud, aga kui
keegi vette kukub, on see ju
alati tore,“ tõdes Mäesaar. Ilma

ei pea sealjuures siiski väga pelgama, sest publik paigutatakse
katuse alla.

Kolhooside legend
Kui aga Jõmmu lõpuks ikkagi üles leitakse, saavad etendusele tulijad lodjaga sõitu teha.
„Mõtlesime siinjuures just
kaugemalt tulijate peale: on
ikka päris nukker, kui tuled ja
vaatad seda Jõmmut, aga sõita
ei saagi.“ ütles Kaivo. „Kui soe
kampsun selga panna, peaks
olema päris mõnus.“
12. hooaega seilaval Jõmmul on kavas suvel teha tiir ka
Peipsi peal ja peatuda kõikides
sadamates. „Nii et Jõmmule
saamiseks ei pea just Tartusse
tulema, tuleb lihtsalt sõiduplaanil silma peal hoida,“ kinnitas Kaivo.
Järgmisena loodetakse vette
saada Peipsi suurim reisilaev
Vanemuine, mis kunagi 25 aastat kolhoosidele ja sovhoosidele ümber Peipsi kruiise tegi.
„Vahepeal on ta teist 25 aastat
sadamas lihtsalt seisnud, kuid
nüüd oleme renoveerimisega
nii kaugel, et hakkab vaikselt
korda saama,“ rääkis Kaivo.
„Alguses oli plaan ta juba sel
kevadel vette lasta, aga kuna
ta sobib väga hästi lavakujunduseks, siis otsustasime sellega
ikka pärast etendusi tegeleda.
Ilmselt tuleb alus vette lasta
juulis, kuigi siis on veetase tavaliselt hästi madal.“
KAUR PAVES

Tartus kutsub Juuniküüditamise
mälestuspäeval

14.06 kell 17 kinos „EKRAAN“

Andres Sööt „Aegumatu “
Filmi kommenteerivad
autor Andres Sööt ja Piret Tarto
Üritus on TASUTA
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Kinohiiud võitlevad iga kliendi pärast
Tartu Ekspress katsetas
nädala vältel kolme suurt
kinomaja, mis tihenevas
konkurentsis kliente üha
uute maiuspaladega
meelitavad.
Läbi hekseldasime vastavatud Apollo, noorte lemmiku
rohetoolidega Cinamoni ning
eakate teenindajate poolest
kuulsa Ekraani. Sõna andsime
ka koduta jäänud Elektriteatri
vaprale meeskonnale. Lõppresultaadina tõdeme, et Taaraalinna kinogurmaan saab
valida täis lastud kempsuga
rahvamajadisko ja Weekendi
festivali rannamölluväärse kogemuse vahel.

Apollo

Cinamon

Ekraan

toolid paistavad silma eeskujuliku puhtusega ning lausa
kutsuvad tagumikku toetama.
Ekraani suurimaks miinuseks võib lugeda saalide vähesusest tingitud nigela filmivaliku. Meenub Pärnus elatud
aeg, kui Mai kultuurikeskuses
sai terve nädala jooksul suisa
ühte filmi vaadata! Hoidku jumal, kui filmivalijal sattus halb
tuju olema ning mingi eriline
õudus nädal aega vaatajaid
nörritas.

Elektiteater

Väikekino jätkab uljalt

Ultramoodne laser
Apollo esitab rivaalidele
väljakutse 28 000 luumeniga
laserprojektori, 18,7 × 7,8meetrise ekraani, ruumilise heli ja
Turbosoundi kõlariga. Kino
juhi Kadri Kaldma sõnul teevad just need tehnika viimase
sõna vidinad Apollo Max-esindussaali praegu Euroopa
moodsaimaks.
Proovikülastuse käigus just
esindussaali end rihimegi
ning filmiks valime „Kuningas
Arthur: Mõõga legend“ kolmedimensioonilise versiooni. Olgem ausad: neid dimensioone
tuleb ettekande jooksul aina
juurde ja juurde, kuna ainuüksi istumisalune on nutikam,
kui minu vana hall aju iial
saaks olla. Nupuvajutuse peale
venitab staaritool end just soovitud nurga alla ning käetoes
oleva puutetundliku ekraani
abil saame jooke ning näkse
otse sülle tellima asuda.
Kõik need kaks tundi mööduvad kui maapealses paradiisis ning tekib kuri kahtlus, et

mu hing on müüdud, millele
aitab kindlasti kaasa eeskujulik puhtus kõikides ruumides.
Nimelt on kino panustanud
eraldi koristusmeeskonnale.

Värskenduse eel
Cinamonis olen seda sama
Kuningas Arthuri mõõgalegendi filmi 2D versioonis juba
27. aprillil eellinastusel vaatamas käinud. Tasku kino korraldas oma parimatele klientidele tasuta kuningate seansi
ning filmi eel pisteti Kanesi limonaadki pihku.
Kahjuks ei korva magus
mullivesi omanike kokkuhoiuiha nii tehnika, istmete
kui ka koristusmeeskonna
pealt. Olgu mainitud, et aastaid rikkis olnud veebi boonusraha kasutamise süsteem
paranes kui imeväel pärast

Apollo kino avamist.
Cinamon Holdingu juhatuse liikme Toomas Luhatsi
kinnitusel ootab sügisel kino
ees tõsine ja põhjalik kapitaalremont. „Uueneb kogu kino.
Praegu on õige hetk tuua tartlastele kesklinna täiesti uue
sisustuse, disaini ja tehnikaga
kino,“ annab ta ülevaate tulevikust. Möödunud üheksa
aasta jooksul külastas Cinamoni rohkem kui kolm miljonit klienti ja vaadatud sai üle
80 000 seansi. Investeeringute
suuruseks hindas Luhats umbes kaks miljonit eurot.
Cinamoni vaieldamatuks
plussiks peab lugema superasukohta – südalinna võib kõpsti
kohale jalutada ega pea ette
võtma pikemat reisi linnaserva. Bussijaama lähedus paneb
samal ajal paraja põntsu – tihti

ei kannata kino tualetti üldse
külastada, kuna mõni mitte nii
sotsiaalne härrasmees on seal
toimetamas käinud. Arvatakse,
et klient ei märka ega hooli sellisest asjast. Kallid omanikud,
hoolib ikka küll!
Just puhtuse puudumisega
olengi kurval kombel korduvalt põrkuma pidanud Tasku kinomekas endas. Aprilli
lõpus vaatasime kaaslasega
„Kao ära“ filmi saalis, mille
istmel ilutses teadmata päritolu suur lärakas. Ei olnud just
väga meeldiv sinna oma pükstega maanduda ja endale kogu
seansi aja kinnitada, et ehk see
ei määri mu pükse ära.

Prouad distsiplineerivad
Ekraani kinno saabumine
tundub kui samm tagasi lapsepõlvemaale. Avaldan soovi aja-

loolisest hoonest mõned pildid
klõpsutada, kuid selle peale algab titaanide heitlus kõige verisemal moel. Nimelt on asutuse
juhataja veendunud, et nemad
lehereklaami ei vaja ja näevad
minus uuestisündinud deemonit. Pika pusimise peale õnnestub hiljem ise veebis uurides
kätte võidelda pealinna kontori
kontakt, kus juba kordades lahkemalt hoonele fotografeerimiseks lubasid jagatakse.
1961. aastal avatud kinomaja teenindajatena silkavad
ringi eranditult pensionieas
väärikad daamid ning omalgi
tõmbub selg sirgemaks. Justkui taaskohtumine põhikooli
õppealajuhatajaga direktori
kabinetis. Tundub, et prouade
range olek on säästnud kino
hullemast rüüsteretkest inventari kallal. Punased sametised

Nišikinona Uue Teatri majas
tegutsenud Elektriteater endale värsketes tuultes kinomaastikul ohtu ei näe. 2011. aastast
tegutseva asutuse juht Andres
Kauts pigem kiidab tihenevat
konkurentsi. „Meie keskendume jalgsi kohale tulevale külastajale ja pakume filme, mida
suurtes saalides ei näidata,“
sõnab mees.
Mai lõpus sulges Laial tänaval
toimetanud Elektriteater sellel aadressil uksed ning jätkab
suveperioodil välikinona. „Teater“ on korduvalt teinud eksperimentaalseid filmiseansse
väljaspool kino: garaažikompleksis, toomkiriku varemetes ja
Aparaaditehases. Kinos on viie
aasta jooksul linastunud üle 700
erineva filmi ja külastajate arv
küündib 50 000ni.
Sügiseks soovivad tegijad
alustada juba uues väärikas
hoones igapäevaselt avatud
mitmesaalilise kinona. „Suve
teises pooles liigume mööda
festivale oma kinobussiga, mille saime läbi Hooandja toetusprogrammi. Sinna mahutame
kõlarid, projektori, ekraani,
valgustuse ja toolid,“ selgitab
Kauts ees ootavaid plaane.
STEN SANG

PVC-akende kampaania

6.-20. juuni

Suvel on tähtajad pikad ja kaup kallim!

-57%
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Alates 1958

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

tel. 744 1129
tartu@aknakoda.ee

Täpsem info:

www.aknakoda.ee
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KEEVITUStmaterjal
Annikorus
TEENUS

kuni -30%

• malm
• alumiinium
• roostevaba

VÕTA

suvest
KÕIK!
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KÜTTEPUUD SOODSALT
toores lepp / kask
50 cm 29 € / 31 €
40 cm 31 € / 33 €
30 cm 34 € / 36 €

Tel 5681 6905
www.balticloghouses.ee

Prillid JA
PÄiKESEPrillid
Kuni

-80
%

Pakkumine sisaldab: raamid koos ühevaateliste õhendamata, pindadeta plastikklaasidega +6,00... 6,00 / cyl 3,00. Pakkumine kehtib kuni 13.08.2017.

Mõõdu saad ise valida 1/8 lk
93x141,
142x93
289x45

TARTU: Tartu Kaubamaja tel 731 4849, Eeden, Kalda tee 1c tel 740 4025, lõunakeskus tel
730 3818, Kvartal, riia mnt 2 tel 744 2133.
www.instru.ee

JALGRATTUR –
„Pagana emaarmastajast omasooihar idioot.
Lenda kohe maha! Lükkad, emamaivõi, ratast
käekõrval või ma topin selle sulle sarved ees…“*
Muidu oli kõneleja täitsa
normaalse mehe moodi. Alla
50 ehk, aga riietuse nõu ilmselt
noorematelt küsinud. Vanakooli
vurrud. Mis nüüd, tiraadi lõppedes, tatipritsmeist sätendasid.
Kadestusväärses füüsilises vormis – rooli tagant vupsas välja
murdosa sekundi jooksul (tühja
see turvavöö, see on algajatele).
Sisukat vestlust sellises seisus isikuga luua ei õnnestu.
Noh, et studeeriks koos neid
märke postide otsas või punaseid triipe asfaldil. Liiatigi kui
sa rattaga keset Võru tänavat
oled. Jaamakorraldaja tähtkujust sajataja ronis tagasi pukki,
et ülinapilt ratast riivamata
minema kihutada. Tema halli
maasturi numbrimärgi võiks
ju siia kirja panna, aga … ma ei
tee seda. Liiklusraevutseja ilmselt tunneks vaid tähelepanust
rõõmu, kaugeltki mitte häbi.
Sest tema TEAB, kuidas asjad
on. Ega jäta seda endasse.

Mugav ja ohutu rattatee
Tuleb nukralt nentida, et sellelaadsed sõnelused, signaalitörtsud, sirutunud keskmised
näpud on ratturi igapäev. Miks
vihkavad jalgrattureid autojuhid? Ja jalakäijad?
Marsruut toimetusse algab
umbes Võru-Aardla ristist.
Suunaga linna poole, vasemal
pool teed. Lai kõnnitee, millest
pool mõeldud kaherattalistele. Ei mäleta täpselt, aga minu
meelest juba tosin aastat viib
see (suur tänu, linn) kiir väntajad vaid linna suunas. Turvaline, mugav ja VAID ratturite

tarbeks. Ikka eesmärgiga soosida pedaalimist.
Jätame äärekivijutud seekord. Pole väga hädagi. Statoili
ristis tuleb esimene äkkpidurdus. Vasakpöördega tanklasse
lõiganud BMW-neiul on kiire
otse sõitva rekka eest läbi mahtumisega. Otsesõitval ratturil
on seni õigus, kuni ta elus püsib. Nii et pidur olgu pidevalt
pooles vinnas.
Ristmik edasi, Selveri parklast välja sõitjate jaoks moodustavad kerge kurv ühes kalmistu aiaga parajalt piiratud
vaatevälja. Polegi teist võimalust, kui nina Võru tänavani
venitada. Blokeerides nii küll
täielikult rattatee. Proua Toyotaga on sundseisus. Tema tagastangesse end vahetult ratturi ees kinni imev Fordi-mees
mitte nii väga. Aga „käi jala“
märguanne näppudega tuleb
ära. „Märk? Mis märk? Ratta
pealt tuleb kõnniteel sõites
maha tulla!“ raiub taat rahulikult. Nii on alati olnud. Tal on
load juba pool sajandit taskus.
Ja nüüd kõige ohtlikum koht.
Rattatee jätkub vaid paremal
pool Võru tänavat, tuleb minna üle. Seisatan, üks jalg maas.
Proua pisikese Hyundaiga
peatub kohe, viipab käega, et
mingu ma julgelt. Vastassuunas linna poole rühkiv kallur kiirendab hoopis. Mahun
ohutussaarele ära küll, pääseb
proua selja tagant liikuma. Liinibuss seisatab. Vajutan vändale. Torts signaali. „Käi jala“
teevad juhi näpud. Kas oleks
paras hetk selgitama minna,

Rahu tänava otsas peaks
autod teed andma. Paraku varjab vaatevälja kurv.

RASMUS REKAND

et vändates saan ju rutem üle.
Seisin, ootasin, ei kihutanud.
Mis valesti on? Sama marsruuti jala või lapsevankriga läbides pole mingit poleemikat.
Juhid on viisakad, tähelepanelikud, heatahtlikud. Keegi
ei ürita üle varba sõita, märgatakse kaugelt.

Taevatee on sillutatud…
Kesk tänaval algab velorahva paradiis: kahel pool alleed
„ühesuunalised“ AINULT ratturite päralt. Vaba ja Sõbra on
„paremakäelised“, aga muidu
lausa lenda.
Esmalt kargab kastani tagant välja pulstunud hundipeni. Viiv hiljem pea sama
ähvardava välimusega peremees. Jõuan napilt sõiduteele
haaki tehes mööda. Ei julge
jorisema hakata. Koeral ju hea
murut riibul pabuldada. Majadepoolsel kõnniteel puudub
selline võimalus.
Esimene lapsevangerdaja
kiikab ise aegajalt selja taha, et
ratturile aegsasti ruumi tehes
murule manööverdada. Õnne
tänava lähistel tuleb päris seisma jääda. Kaks mammat bee-

Eesti Põllumajandusmuuseumis

16. juunil kell 10–16

Eesti holsteini ja eesti
punast tõugu lehmade
näitus-konkurss

VISS 2017

Ülenurme mõisa- ja talupäev
ÕPITOAD: Sepatöö, puidu restaureerimine, õlest
punutised, võitegu, käsitöö ja paberi voltimise töötuba
• Joonistusvõistlus „Lemmikviss“ • Loomekonkurss „Minu
lemmik koduloom“ • Tartu Linnamuuseum – muuseum
kohvris • Talulaste mängud • Ülenurme Raamatukogu
paberi voltimise töötuba • Taluloomad, vasikad ja
hobusõit
RINGKÄIGUD GIIDIGA:
• Eduard Einmann „Maainimeste portreed 1950ndatest
aastatest” • Ülenurme mõisas • Uuel avafondi näitusel
„Avasta ja imesta”

Üritus tasuta!
Muuseumiköök
Taluturg
Pargi 4, Ülenurme,
61714 Tartumaa,
epm@epm.ee
tel +372 738 3810,
+372 5373 7124
www.epm.ee

Kaasa aitavad: Eesti Piimandusmuuseum
• Kodukultuuri Selts Tõrvandi • Ülenurme Käsitöö- ja
Rahvakultuuri Selts Nurmenukk • Ülenurme Raamatukogu
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tänavate verivaenlane nr 1
Ropka-Võru ristis pole ratturil eesõigust. Ehkki selline
mulje võib jääda.

kõik eelnev ei juhtunud ühel
retkel. Lükkisin paari nädala
värvikamad seigad ritta. Valikupuudust ei tekkinud.

Ajude defitsiit

bikärudega kulgevad kõrvuti
rattateel ja lausa vastassuunas.
Juba eemalt olin kella tilistanud. Nüüd tuli tasuks ära
kuulata pahameel, et nii võib
laps virguda. Emade õla taga
kõrgub jalgrattatee märk, nina
ees „miinus“. „See on autodele!
Et Kesk tänavas vastassuunas
ei sõidetaks,“ rehmab daam,
surudes vankri rattast mööda.
Jätkates pahurdamist ülbete
ratturite aadressil.
Tagantpoolt lähenevad vändates isa ja laps. Mees vänderdab puude alla murule, poiss
astub sadulast maha, kitsaks
kisub. Vankridaamid on vankumatud – ratturid peavad olema vanakuradi enda kätetöö!
Tähe tänavale jõudes peatub
tsiklimees. Tõstab visiiri, päästes punaste huulte vahelt lahke
naeratuse. Vabandust – tsiklinaine pakub velole teed. Tal ei
ole kohustust. Aga viisakust
küll. Tänan!
Sõitke rattateel. See on sujuv, mugav ja ohutu. Umbes
nii lubas linnaisa linti lõigates.
Ülikooli tänavale jõudmiseks
olen sunnitud tegema peatusi kokku … Nojah, möönan –

Kuigi tänaval laiust jagub, eelistab 040TLV juht rattateel
peatuda.

Särtsakal emal jagub vankriroolis tähelepanu nuhvlile,
ent mitte märkidele. Vabandust paludes ruttab rattarajalt kõnniteele – ta on siin esimest korda.

„See vajab aega, harjumist ja
hoiakute muutumist,“ teab politseileitnant Kaido Iste. Käime-sõidame koos jalgrattatee
läbi. Muidugi on ratturil sõiduõigus otse liikudes. Ristuvatelt teedelt sisse-välja pöörajad peavad sellega arvestama.
„Ettevaatlik tasub muidugi
mõlemal olla. Rattur liigub
kiiremini kui jalakäija. Kui autojuhile aega piisavalt ei jää, on
tagajärjeks õnnetus, kus viga
saab tavaliselt nõrgem ehk rattamees!“ paneb Iste südamele,
et „siku mängimine“ annab
omal nahal valusalt tunda.
Surnuaia juures, kus „punane vaip“ ehk rattatee üle Võru
tänava pöörab, pole aga ratturil eesõigust. Sinine rattamärk
seda ei anna. „Ratast käekõrval
lükates tekib ratturil teeületamise õigus, autojuhid peavad
teed andma. Sadulas võib rattur peatumata teed ületada
vaid juhul, kui on veendunud,
et ühtegi sõidukit vöötrajale
liikumas ei ole. Sealjuures ei
tohi ohustada teed ületavat
jalakäijat ja ülekäigurajal tuleb
sõita jalakäija kiirusel,“ lisab
Iste. „Sadulas olek pole keelatud – see on enimlevinud väär
arvamus juhtidel. Selle konkreetse ristmiku puhul oleks
ehk heaks lahenduseks nupuga
valgusfoor.“
Karm statistika näitab, et
käesoleva aasta nelja kuuga on
Tartu maakonnas juhtunud 11
jalgratturiga seotud liiklusõnnetust (mullu oli neid 7). Eeldatult kõige rohkem (8) juhtus õn-

netusi Tartus, Elvas kolm. Kasv
on tulnud just linnades sees toimunud õnnetuste arvelt.
Numbritest ei joonistu küll
välja kattuvat mustrit sündmuskohtadest. Sellel aastal on
sagenenud õnnetused, mis on
juhtunud suurematel sõiduteedel (uued ringristmikud,
suurema sõidutee ületamised
jne). Karmilt karjub aga näkku
asjaolu, et 9 juhul oli õnnetuse
põhjustajaks jalgrattur. Viimase kahe kuu jooksul on liiklusõnnetuse tagajärjel haiglasse
viidud 7 ratturit.

Targem jääb ellu
„Reguleerimata ülekäigurajal
pole jalgratturil eesõigust, välja
arvatud juhul, kui sõiduk sooritab pööret ülekäigurajale. Peatuge, veenduge! Kapuutsid ja
kõrvaklapid peast. Keskenduge
olukorrale. Siin polegi nii väga
tähtis seaduses näpuga järge
ajada, kus või kellel õigus, vaid
veenduda, et teineteist märgatakse, et keegi viga ei saaks,“
resümeeris Iste. Lisades soovituse, et kui märgivärgid jäävad
segaseks, on igal juhul targem
rattalt maha astuda, vöötrajal
jalakäijaks muutudes.
Neid aga, kel mõnel ristmikul või muus liiklussituatsioonis alatihti küsimused tekivad,
julgustab ta endaga e-kirja või
meili teel ühendust võtma. „Ei
ole ükski küsimus liiga rumal.
Parem arutame need asjad
koos läbi, saame selguse majja.“ Politsei üldnumbril tasuks
helistada ka siis, kui märgatakse pidevat rikkumist, olgu siis
rattatee kinni parkimine või
muud laadi korduv korratus.
* - tsenseeritud loominguline
tõlge vene keelest
RASMUS REKAND
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Nr 23 (207) 7. juuni 1995

Tatari maffia embus
Eesti meistrivõistlused
maanteesõidus
25.juunil algusega 13:00
Lähte Spordikeskuses

Päeva juhib:
Toitlustab:

Madis Kivilo
Kotka Kelder

Kohapeal Ekraan LIVE pildiga
LASTELE BATUUDID

Tule sõida koos meie tippudega!

Astri “coffee ride”

26. juunil kell 10:00 Stardiga Lähtel
Rahulikus tempos tasuta ühistreening

1995. aasta 7. juuni Liivimaa Kroonika viib meid
aegadesse, mil lugupeetud ettevõtlus ja organiseeritud kuritegevus veel
sugugi erinevat jalga käia
ei pruukinud.
Kui tänapäeval erutab uue
bensiinijaama avamine ehk
vaid mõnda projektiga tegelema pandud kümnendajärgulist suhtekorraldajat, siis linna
moodsaima tankla, Ringtee
Favora stardipauk küttis LK
toimetuse sedavõrd kuumaks,
et kütusekuningas Aivo Pärnaga hiiglaslik persooniintervjuu
avaldati. Enneolematult 24
tundi ööpäevas dušivõimalust
pakkuvat asutust oli tervitama tulnud nii linnapea Väino
Kull kui ülikooli rektor Peeter
Tulviste, aga ka „esinduslik osa
Tartu kantpäid“.
Tõika, et ürituse raames
korraldas tuttuue Mercedesega omalaadse autonäituse
Taaralinna mafioosona tuntud tatarlane Eskander Mahmutov, ei saa märkimata jätta
ka meediaime juhtiv reporter
Ingrid Tähismaa. Pärn tõdeb,
et suhtlemine selliste äriringkondadega on saanud talle põhitakistuseks ka näiteks pangast laenu saamisel. „Ma leian,
et selles ei ole midagi halba, et
nad olid nõus oma autosid rahvale näitama, sest selliseid naljalt Tartu tänavapildis ei näe,“
argumenteerib ta.
Enda kohta märgib Pärn,
et kuigi tõeliste ärihaide kõrval on ta veel poisike, pole
toidupoes siiski hinda tarvis
vaadata. „Mitte sellepärast, et
mul on raha palju, vaid minu
iseloom on selline – kui mulle
ikka midagi maitseb, siis ma
selle ka ostan,“ tunnistab ta.
„Mul on Baltmani kliendikaart
ja keskmiselt iga kolme kuu
tagant ostan omale sealt kõike, mida parasjagu vajalikuks
pean.“
Toona kõigest 27-aastase Pärna vägevamad ajad ootasid alles
ees: nii põrutas ta väidetavalt
Maire Aunaste pulmast Tallinnast Tartusse 50 minutiga ning
elas kokku praegu Rannu vallas
redutava pornostaar Kristiina
Raudsepaga. Seega pole ilmselt
üllatav, et äritee ta hiljem ka Oliver Kruudaga kokku viis, misjärel piimatootjad endiselt põliselt
skandalistilt oma raha ootavad.
Mahmutov aga langes kaitsepolitsei küüsi, mis ei takistanud
tal Välk 494 jäähokimeeskonna
puuri kaitsta.

Miks küll ükski neist telefoninumbritest meid enam
audiaalsesse paradiisi lennutada ei taha?
paljastas rinnad viimati Anne tänava pensionär Nadežda Sadova
rohkem kui aasta tagasi.

Aivo Pärn unistab aegadest, mil ise saab ainult
käia ja juhtida.  OVE MAIDLA
Hulgakaupa leheruumi on
jagunud ka iludoktor Peep
Preele, kes teenib leiba nii
juuste istutamise, näonaha
pingutamise, rindade suurendamise kui rasvaimuga. „Väiksed rinnad on tüüpilise Eesti
naise tüüpiline probleem,“ kõlab tema juhtmõte.
M e i s t r i mehe re s ü me e
on lihtne ja loogiline: enda
tuunimist kirurgi osava noa
all ei saa moodsas maailmas, kuhu varakapitalistlik
Maarjamaa tormab, ometigi
häbiasjaks pidada. „Ameerika naised räägivad ikka,
kes on nende õmbleja, hambaarst, günekoloog ja plastiline kirurg,“ toob ta eeskuju
lombi tagant.
Pree kinnitab, et tema klientide hulgas on mitmeid avaliku
elu tegelasi ja näitlejaid, aga
ka koduperenaisi selle sõna
klassikalises mõttes ning isegi
taluperenaisi. „Jääb üle naistele soovida vaid rikkaid sponsoreid ja mehi, kes suudaksid
nende uudishimu rahuldada,“
märgib ta.
22 aastaga pole vanameister Peep Pree loomulike rindade austajatele alla vandunud ja
hoiab Kalevi tänaval endiselt
Tartu lippu kõrgel. Muutunud
on vaid kvaliteetajakirjanduse
hoiak alasti naisebüsti suhtes:
kui ainuski Liivimaa Kroonika
ei ilmunud soliidse silmarõõmuta, siis Tartu Ekspressi veergudel

Üha intensiivsemalt üleriigilise haarde poole pürgiv
väljaanne ei suuda mõistagi
piirduda Tartu kohalike murede ja rõõmudega, vaid kombib
ka pealinna olulisemaid tahke. Nimelt on sealse raekoja
Toompea-poolse seina äärde
Vanalinna päevade alguseks
paigaldatud kolm meil ainulaadset paak-käimlat.
Ometi: kuigi asutuste ustele
on suurte ja selgete tähtedega
kirjutatud WC, ei maksaks
hädalisel ennast sellest liigselt
peibutada lasta. „Lehkavad
kemmergud on kuivad mis
kuivad, vett ei ole peale paakidest lekkiva olluse kusagilt
tulemas ja kätepesemisest võib
vaid unistada,“ raporteerib
Sten Viller. „Tõsi, Suure Vabanemise eest küsitakse ainult
üks Eesti kroon ja tehakse veel
uks ka lahti.“
Loomulikult tuleb püstolreporteril alati juttu teha klientidega. Villerile on naeratanud
õnn: järjekorra puudumisele
vaatamata võib ta keskpäevasel ajal 15 meetri kaugusel
peldikutest jälgida avalikult
majaseina kastvat noormeest.
„Sama hästi võiks kemmergu
ukse vastu kusta,“ hindab ta,
võttes nähtu kokku tõdemusega, et tallinlastele tähekombinatsioon WC veel võõraks
kipub jääma.
Kõnealusel temaatikal on
Tartu Ekspress eelkäijalt kindlalt jutuotsa üle võtnud ja hoiab
kehakergendamise võimalustel
kullipilku peal. Avalikud käimlad
on meiegi linnas igapäevaseks
vaatamisväärsuseks saanud –
koguni nii, et mõned seltsimehed
seal elavad ning õnnetumad ka
surevad. Just nii juhtus Tartu
Ekspressi vaeste edetabelis üheksandaks platseerunud munk
Jüriga, kes mullu Küüni tänava
välitualetis surnuks peksti.
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Igale nurgadiivani
ostjale kaasa

KINGITUS

tumba panipaigaga

Nurgadiivanvoodi “Martti”

SOODUSHIND: 499 €

Kampaania kestab
8. juulini

TARTUS Tehase 16, Sisustus E Kaubamaja II korrus,
tel 5805 5544, 740 2049
PÄRNUS Lao 12-9, Just Motokeskuse I korrus,
tel 5396 1515

www.3dsisustus.ee

3D sisustus
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KINO

ANEKDOODID
Teatris pöördub daam tema
taga istuva mehe poole:
„Kui teid minu kübar segab, siis
ma võin selle peast ära võtta.“
„Oh ei! Teie kübar on näidendist palju naljakam!“
***
„Miks te suudlesite eile pimedas minu tütart?“
„Nüüd, mil ma nägin teda
päevavalges, imestan isegi.“
***
„Ma ütlen alati seda, mida
mõtlen.“
„Sellepärast te siis oletegi

kogu õhtu vaikinud.“
***
„Mida te sellest lauljast arvate?
Kas ta meeldib teile?“
„Ei oska öelda, ma jätsin prillid
koju.“
***
Maatüdruk tuleb korraks suurlinna, läheb peole ja tantsib kohaliku noormehega. See lõbustab
oma daami jõukohase vestlusega:
„Ägedad tualetid siin, ehh?“
„Ei tea, ma ei ole veel seal käinud.“
***

Krahv Bobby istub ooperiloožis ja silmitseb läbi monokli vastasolevaid loože.
„Näe, krahvinna Esterhazy on
ka täna teatris,“ lausub ta parun
Muckile.
„Mis sa räägid! Krahvinna Esterhazy suri juba möödunud
aastal!“
„Jah, aga ta liigutab.“
***
„Kujutage ette, minu Muki on
suuteline ajalehte lugema!“
„Ma tean. Minu Šarik rääkis
mulle sellest.“

CINAMON
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
9.–13.06 kell 11, 13, 16.45; 14.–
15.06 kell 11, 13 Boss beebi
9.–15.06 kell 21.15 Kadunud
linn Z
9.–13.06 kell 11.45, 14.30,
17.30, 19.30; 14.–15.06 kell
11.45, 13.45, 17.15 Kariibi mere
piraadid: Salazari kättemaks
9.–13.06 kell 15, 17.15, 20.10,
22.30; 14.–15.06 kell 15, 16.30,
19.45, 21.45 Muumia
9.–14.06 kell 20.20, 22; 15.06
kell 18.45, 22 Once Upon a
Time in Venice

SUDOKU

9.–15.06 kell 22.45 Pärast
põrgulikke pulmi
9.–15.06 kell 15.45 Ring

9.–13.06 kell 10.30, 10.45,
12.30; 14.–15.06 kell 10.45,
11.30 Veealune seiklus
9.–15.06 kell 14.15, 17.05, 20
Wonder Woman
14.–15.06 kell 19 Eellinastused: Rannavalve
15.06 kell 20.20 Esilinastus:
Una

BIG BEN PUB

9.–14.06 kell 18.45 Stiilne
lahkumine

JAANI KIRIK

9.–15.06 kell 11.30, 13.45
Särts: Kosmose kangelane
9.–15.06 kell 18.15 Teispool
lootust

10.06 kell 21.30 Raen Väikene
9.06 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esinevad Uku Toots (viiul) ja Ebe
Müntel (klaver)
RISTIISA PUBI
11.06 kell 12 Emajõe Bluus 2017

Reiting Koolituskeskus kutsub kursustele TARTUSSE!

26.06 – 10.10 Raamatupidamise e-õppe kursus
12.07 – 31.08 Uus! Arvutiõpe algajatele
02.08 – 03.08 Esmaabiandjate väljaõppekursus
Helista või kirjuta! Koos leiame lahenduse!
tel 733 3690 | koolitus@reiting.ee

Kõige rohkem kuulutusi
odavalt ja kiiresti!
.ee/kuulutus

alates 1 €

siaran
a
A sto
re

Ülikooli 2, III korrus, SEB pangahoones.
Sissepääs maja eest E-R 11-17 (Ülikooli tn)
Vanemuise pargi poolt lahtiolekuaegadel.

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

HIINA, NEPAALI JA TAI TOIDUD

Maitsvad ja teravad elamused valmivad nepali kokkade käe all

TOIT KOHAPEAL, 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%

NÄITUS
KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU
kuni 9.06 Lea Malini akvarellinäitus Vesivärviga
LINNARAAMATUKOGU
kuni 21.06 Silja Ergi tušimaalinäitus Tartu koletised

KONTSERT

9.–15.06 kell 12.45, 14.45
Rokikoer

9.–15.06 kell 22.20 Tulnukas:
Covenant

RISTSÕNA

Muumia

ASSA
ABLOY
alarmiga
rattalukk
Yale YCL1/
12/ALARM
Alarm hakkab
tööle kui
püütakse
kaablit
lõigata või
lukuraami
sisse murda.
Lukul on ka
liikumisandur,
alarm aktiveerub
lukukorpuse põrutamisel.

Plastikuga
kaetud kaabel
(12x1500 mm.)

Kampaania
lõpeb
29. juunil

33,50 €
48,82 €

Asume Lõunakeskuses
(Liuvälja ja Myfitnessi naabruses)

reiting

www.palmett.eu

SOTSIAALTÖÖ
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Uuno Kivilinnast

Reet – kindel kvaliteet
Kivilinna Konsumi ees
iga päev korraldataval
arvamusliidrite paneelil
kuuleb vahel lugusid,
mis isegi minusugusel
paljunäinud mürakarul
suu lahti võtavad.
Kes minu elustiili hurjutama kipuvad, vaadaku ringi –
mina olen paljude kõrval veel
väga korralik maksumaksja.
Alles oleksin poe ees ühe otsa
koperdanud, kes pingi taga pikali lebas.
Hulk selliseid elab minu Jaama tänava häärberist sugugi
mitte kaugel asuvas sotsiaalkorteris. Üksteise järel neid
sealt välja tuterdab, ühel lollim
nägu peas kui teisel. Selge on, et
neil tegelastel kahe kõrva vahel
kõik korras pole ning ilma kohaliku omavalitsuse abita nad
millegagi hakkama ei saa.
Üks kambast on ka kergeusklik daam Reet, kellele mul juba
ammu silm peale pandud. Saame ilusti läbi, annan talle taarat
ja suitsu. Natuke veider on, et
ta jõulust jõuluni sama suusamütsiga käib, kuid härrasmees
elab väiksed puudused üle. Patras mulle muu kudrutamise
seas välja, et korter on neljatoaline ja peale tema elab seal veel
kolm meesterahvast.

Kindla töökohaga Uuno
ees jääb silmarõõmu
uks suletuks, samas kui
sotsiaalabilistele avab selle
omavalitsus ise. KAUR PAVES
Tule taevas appi! Tean ju
vana ehitajana, et ega need
paneelmajade toad korralikult
lukku ei käi. Vihjasin ka silmarõõmule, et küllap öösiti olete
kõik kenasti ühes toas – täpselt
kolm naistel neid avausi ongi.
Ta ei vaielnud vastu, naeratas
totralt ja näis olukorraga igati
rahul olevat! Aga sellised ju ei
suuda ise otsustada!
Teema ajab mind kohutavalt
närvi ja ma pole siiani suutnud
rahuneda. Kuidas saab linnavalitsus sellist anarhiat lubada,
kas sotsiaalkorter on paaritumiseks? Kavalalt pärisin daa-

milt, mitmendal korrusel bande
elutseb, ja rohkem polnud mulle
kui ehitusspetsile vajagi – küllap
sellele porduelule lõpu teen.
See pole muidugi ainus näide, kus võim lihtsast inimesest ei hooli. Ei tea, kas Tapal,
mille samuti oma tornkraanaga püsti olen pannud, mõnel
kohalikul härral üldse enam
naiste seas lööki on, kui väikelinn mustanahaliste vembumeistritega üle on ujutatud?
Seda enam ärritab minusugust patriooti see, kuidas riigiisad NATO sõdurite ees lömitavad. Lugesin ajalehest, et
siin sigatsevatele ameeriklastele meie seadused ei laienegi.
Kuidas seda nüüd mõista – kui
mõnega neist poe ees kakelungi satun, pean teda Washingtoni hagema sõitma? Ei meeldi
mulle, et võõrväed meie rammusat mullakamarat tallavad.
Õppigem oma kodumaast
ja –linnast lugu pidama. Kui
ma hommikul töölt tulen, särab tänavavalgustus uhkelt
päiksega võidu. Muidu kerjame küll igal sammul Euroopa
Liidult raha, kas nüüd on äkki
elekter odavamaks läinud? Kui
soss-sepad ise hakkama ei saa,
võtku mind keskmise palga
eest tööle: löön juba pimedas
iga päev lambid kinni.

Juhani Puukool esitleb:

VALGETE ÖÖDE ROOSIFESTIVAL
Üle 250 roosisordi!

9-15. juuni

10.juunil 10-14 Hinnad alates 5. -€/tk
Tartu istikuäris Lohkvas
külas Juhan Juhani,

jagamas nippe rooside pookimisest ja kasvatamisest
ning aitab leida
sobivaid sorte koduaeda.

Aspirin (F)
Kanada roos
Uus hind

Pärsia roosid

Nostalgie (TH)

10.90 €

Eyes for You, Eyes on Me, Bright Eyes
(tavahind 14.90)

John Franklin
(tavahind 10.90)

Uus hind

-50%

5.45 €
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OÜ Estest PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215.

EHITUS

Tartus krunt või remontivajavad
hooned. Tel 5889 1128.

Alumiiniumkatuseredelite valmistamine. Tel 515 9155.
Betooni-, müüri- ja väiksemahulised ehitustööd. Tel 5634 5782.
Elektritööd. Tel 5609 3099.
Kaevetööd miniekskavaatoril.
Tel 513 3920, www.kopp7.eu,
labidaabi@gmail.com

Korterid, majad, majaosad
Tartus ja maakonnas.
Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel.
Meelis Karu, tel 511 5949
Ene Lina, tel 504 8379
742 0240 • www.robinson.ee

KINNISVARA MÜÜK

Katuste ja puitfassaadide ehitusja remonditööd. Tel 515 7062.
Korstnad ja katused. Töö kiire ja
korralik. Garantii. Tel 5625 1750,
tomeli.ee, outomeli@gmail.com
Korstnapitside, moodulkorstnate
ehitus. Tel 5557 9399,
www.korstnaproff.ee

KINNISVARA VAHETUS

30 cm, 1 ruum = 37 € / 39 €
40 cm, 1 ruum = 34 € / 37 €
50 cm, 1 ruum = 32 € / 35 €

1-toal korter Nõos (mug, avar, II k)
müüa või vahetada korteri vastu
Tartus. Tel 5365 5579.

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!

Maja Elvas müüa või vahetada
maja või korterite vastu Tartus või
selle lähistel. Tel 5365 5579.
Vahetada privaatne maamaja
maja vastu Tartus + kompensatsioon. Tel 5817 2199.

ÜÜRILE ANDA

Tel 7 420 240
5190 3394
www.robinson.ee

Kinnisvarateenused aastast 1997

LÕHUTUD KÜTTEPUUD
toores lepp / kask

2-toal mug korter kesklinnas
omanikult (möbleerimata).
Tel 5348 0852.

Tel 514 2173

Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puit- ja turbabrikett,
küttegraanulid. Vedu tasuta.
Tel 523 8332, 433 3130.
Puud (25-50 mm, 28-34 €, vedu
hinna sees). Tel 5381 3086.

LOOMAD
Koerte pügamine. Tel 5559 6964.

MÖÖBEL

Üüri 1-toal korter Sõpruse pst 8
(üür 200 € + kom, lepingu sõlmimisel üür ette + dep + vahendus).
Katrin, tel 5354 1283,
katrin.kuusma@gmail.com

ÜÜRILE VÕTTA
1-toal korter. Tel 503 2345.

Kõik ehitustööd ühest kohast:
www.innover.ee. Tel 5904 2174.
Liiv, kruus, killustik (veoga).
Tel 5821 2229.

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

Tartu Rendibuss

8.-11. JUUNI

Plaatimistööd ja pesuruumide
väljaehitamine, kapitaalremont
ka täislahendusena. Santehnilised ja elektritööd. Piirkond
Lõuna- ja Kagu-Eesti. Tel 515 0223,
plaadisepad@mail.ee
Plekitöökoda Tiigi 80 (hoovis):
painutamine ja paigaldus.
Tel 516 6152, info@plekitood.ee
Puusepa- ja ehitustööd, puithoonete, saunade, terrasside jm
ehitamine. Tel 5749 4994.

Reovee- ja biopuhastid eramutele
ning tööstushoonetele. Puurkaevude rajamine, hooldus ja remont.
Veetrasside ehitus. Maakütte
lahendused. Tel 5851 5156,
hellikuvilla@gmail.com

2-3-toal korter. Tel 5561 4114.

Korterid, majad, majaosad
Tartus ja maakonnas.
Aitame kinnisvara
2-toal mug korter J. Kuperjanovi
müümisel ja üürimisel.
54a (eh 1980, üp 24 m², 3/5, heas
Kai34
Persidski,
tel 5190 maak3394
korras,
900 €). Kutseline
Suik,
tel 4198,
515 3773
ler SirleGert
Uiga,
tel 526
0240
• www.robinson.ee
786742
8085,
www.aadlivillakv.ee

JUUNIS KÕIK MONIERI
EST-STEINI BETOONIST
KATUSEKIVIDE
KOMPLETKID

-30%

Tänavakivide paigaldus, piiredaedade ehitus, haljastustööd,
lammutustööd. Tel 5599 8657.
Vesi, küte, kanal, vent - kõigi siseja väliosade paigaldus, materjalid, teostus. Garantii. Tel 504 0334.

MATERJAL

OTSIN TÖÖD

Ehita unelmate kodu jõe äärde.
Krunt - Tartust 15 km, Roiul, pind
2776 ², 17 990 €. Katrin,
tel 5354 1283,
katrin.kuusma@gmail.com

A-, BE-, C-, CE-kat, veokijuhtidele
ADR- ja ametikoolitus. Lõppastme- ja järelkoolitus. Tel 507 8230,
Kalda tee 30, www.sõiduõppe.ee,
soiduoppe@gmail.com

Garaažiboks Tartus Männi 8a.
Tel 510 2507,
e-post: aadoal@gmail.com

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

Kinnistu (1115 m²) korras maja ja
kõrvalhoonetega Peipsi rannast
100 m kaugusel. RE/MAX Aaba
Kinnisvara, Tiia Hein, tel 5552 1724,
tiia.hein@remax.ee

Maja Koosal (Tartust ca 30 km,
tube 3 + veranda, maad 4,6 ha,
55 000 €). Katrin, tel 5354 1283,
katrin.kuusma@remax.ee

Osta mugav maja - Kõrveküla, 2
korrust, 5 tuba, abiruumid, maaküte, saun, 225 000 €. Katrin,
tel 5354 1283,
katrin.kuusma@remax.ee

Leiame koduabilise, hooldaja,
lapsehoidja. Tel 5340 2265,
www.pihel.ee

Ettevõtluse alustamise ja äriplaani koolitus 29.06.-18.07.2017
(kokku 7 päeva) Tartus.
Tel 744 9604, monika@juunika.ee,
www.juunika.ee

Otsin tööd kallurile kj 4,1 t. Tel
5648 8522.

Internetiturunduse ABC
27.07.2017 Tartus. Tel 744 9604,
monika@juunika.ee,
www.juunika.ee

AS TREF pakub tööd bürooruumide koristaja asendajale suveperioodiks. Töö sobib ka kooliõpilasele. E-post: tref@tref.ee,
tel 506 2449.

Maksuseaduste muudatused
07.07.2017 Tartus. Tel 744 9604,
monika@juunika.ee,
www.juunika.ee
Tõstukijuhi koolitus 14.15.06.2017 Tartus. Tel 744 9604,
monika@juunika.ee,
www.juunika.ee

Septikute müük ja paigaldus. Tel
5757 0202, erlend@eestiseptik.ee

Tänavakivide paigaldus, haljastustööd, piirdeaiad. Tel 5623 3867,
www.clinkerservice.ee

Uus klienditool ISO Black C11
must (18 €, valikus erinevad värvid,
kõrgus 85 cm, laius 53 cm, sügavus
42 cm). Tel 5853 5601.

3-toal korter Tartus (65,9 m², 4. k,
omanikult). Tel 5622 4802.

San-tehnilised tööd ja katelde
paigaldus. Tel 521 7400,
5453 9019, info@rodemiir.ee

Sise- ja väliehitus, renoveerimine
vundamendist katuseni, kõik
materjalid, teostus, garantii.
Tel 5820 2040.

KOOLITUS

KÜTE

KINNISVARA OST

PAKUN TÖÖD

Pesumaja Rea pakub tööd pesumaja töötajale. Tulla Sepa 20,
Tartu. Tel 747 7486.
Puidutislerile - spoonitööd.
Tel 508 7538, info@albero.ee
Püsitöö keevitajale. Töötasu kuni
8 € tunnis. Töökoht Tartust 30 km.
Tel 501 5183.
Suurenenud töömahu tõttu pakume tööd kogemustega autojuhile
Eesti-sisestel vedudel (poolhaagisega veok). Tel 518 2908, ruutalgrupp@gmail.com
Teedeehituse tööjuhile.
Tel 5663 5601.

1-2-toal remonti vajav korter
Tartus, vana talukoht, metsamaa!
Tel 5917 3602, tartu@solo.ee

RIIDED
Jõe butiigis suvised seelikud,
kleidid, pluusid jpm (ka suured
numbrid). Soola 10, FB: Jõe butiik

1-toal korter Tartu linnas (25 000 30 000 €). Kiire! Tel 564 4343.
1-toal korter, kööktuba või vahetada krundi vastu Tartu lähedal.
Tel 5612 6628.

Odavad rõivad, Kastani 121. Müügil uus ja kasutatud kaup.
E-R 10-18, L 10-15.

Keskküttega korter Tartus.
Tel 5681 1160.

SÕIDUKID

Maamaja Tartu maakonda. Võib
olla hooldamata ja remonti vajav.
Tel 522 5495.
Erinevat sorti kvaliteetsed küttepuud veoga. Tel 529 2305,
734 9800, www.kasumetsa.ee

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

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

Liiv, kruus, muld, purustatud
kruus, sõelmed, killustik.
Tel 520 7101.

Mõnikord on vaja kinnisvara kiiresti ära müüa. www.kiiretehing.ee.
Tel 508 6958.

Kask 40 l võrgus - 2.20. Kojutoomine tasuta. Tel 521 2642.

Müüa koos transpordiga killustik,
liiv, kruus, muld. Tel 5689 8092,
dampertrans@gmail.com

Ostan Roosi tänavale või selle lähedusse remonti vajava väiksema
korteri. Tel 56 503 503.

Kuiv lepp, kask 30, 40, 50 sm,
võrgus 40 l (lepp 1,8 €, kask 2 €,
väiksed kogused). Tel 521 2015.

Kaseküttepinnud pikad 3,0 ja
tükeldatud 50 cm, Tartumaal.
Tel 5662 5014.

Müüa minikallurid 4x4 kandevõimega 400 kg ja lintidega, kandevõime 350 kg. Tel 507 2696.
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Auto keretööd, taastamine,
hooldus. Kõik uued ja kasutatud
detailid. Teostus. Garantii.
Tel 504 0334.

Veo- ja tõsteteenus. Greiferkopp,
kallur. Tel 507 9037.
Veotakso, kolimine, utiliseerimine, laadijad, klaverite vedu jne.
Tel 5621 7955, www.kiiredkolijad.ee

Müüa Ford Fiesta (1996, mootor
korras, poritiiva ääred natuke roostes, 250 €). Tel 5597 3262.
Müüa Ford Focus, vähesõitnud.
Hind kokkuleppel. Tel 507 8418.
Müüa vähesõitnud Ford Escort
(1996 a, 250 €, vähest remonti
vajav). Tel 5802 6495.

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

Muru niitmine, trimmerdamine,
hekkide pügamine ja kändude
freesimine. Tel 5346 1476,
www.niitmine.ee
Muru niitmine, trimmerdamine,
hekkide pügamine. Tel 5341 2026,
517 5309, www.gramina.ee

Sõiduautode kokkuost. Väga
kiired tehingud! Raha kohe kätte!
Tel 553 3060, info@carus.ee

Niidame muru ja trimmerdame
Lõuna-Eestis. Martin, tel 5351 0305.

TEENUSED

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

Feklaalivedu, ummistuste
likvideerimine, kanalisatsiooni
läbipesu. Tel 516 9117.
FIE Raivo Kägo. Likvideerin ummistusi 24/7. Tel 521 4808.

Plekksepatööd. Rihmerk OÜ,
Ringtee 1, Tartu, tel 517 2156,
plekksepp@hot.ee,
www.rihmerk.eu
Pottsepatööd. Tel 507 9037.

Videokassettide ja slaidide digitaliseerimine, video- ja printimisteenus, ürituste pildistamine. Tel
5808 4419, fortiusfoto@gmail.com

TERVIS
Tervendamise ja harmoniseerimise seansid. Elena - energiaterapeut
ja rahva ravitseja (Moskva).
Tel 5360 9798.

TUTVUS
Kallis daam, helista mehele, kellega käisid Maarja surnuaiale pinki
viimas või pane punase auto külge
teade. Ootan.

Erinevate kollektsioonide ost mündid, märgid, fotod, õllepudelid, paberrahad jm! Tel 5649 5292.
Hõbe, raamatud, medalid, märgid, mündid, fotod, kunst jm! Ost
parima hinnaga, raha kohe!
Tel 5649 5292.
Hõbedast lusikad, pitsid, ehted,
esemed jm. Kokkuostudest kuni
kaks korda parem hind!
Tel 5649 5292.
Koolimärgid 20 €. Palun pakkuda
ka muid märke, sõjaväe medaleid,
ordeneid. Tasun hästi!
Tel 5607 7449.

Puhastusteenused! Akende pesu,
vaipkatte, vaipade ja diivanite
keemiline pesu. Tel 517 3277,
www.pesurid.ee

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

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

Hauakivide ja -plaatide valmistamine. Tel 5691 7488, www.kiviraie.ee

Mees, 70 a, töötab, suitsu- ja viinavaba, sõbralik, tutvub naisega.
Tel 5622 8987.

HAUAPIIRDED VAASID PINGID

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

Rakkekaevude kaevamine,
puhastamine, süvendamine ja
remont. Rõngaste vahetamine ja
kaevupealsete ehitus.
Tel 557 4792, Milar.Padu@mail.ee
Hauaplatsi kujundamine ja haljastamine. Tel 504 9835,
www.kalmukujundus.eu

Salvkaevude kaevamine, puhastamine, süvendamine ja remont.
Tel 5679 3951.

Heki pügamine, (ohtlike) puude
hooldus. Arboristi- ja aiatööd.
Tel 5699 9884, laur@puujuuksur.ee

San-tehnilised tööd, boilerid,
kraanid, wc-potid, vannid, valamud, torustik jne. Tel 5621 7955.

Hekkide lõikamine ja muru niitmine. Tel 525 2862,
www.kobruleht.ee

Soodne fekaalivedu Tartumaal.
Tel 5382 8791.

Kaevetööd, kaevamine, planeerimine, kanalisatsioon, septikute ja
imbväljakute paigaldus.
Tel 553 7638.
Abi san-tehnilistel töödel.
Tel 735 3777, 5566 1888.
Alumiiniumkatuseredelite valmistamine. Tel 515 9155.
Autokliima täitmine Tartus. Tel
5853 3080.
Boilerite puhastus, veemõõtjate
vahetus, san-tehnilised tööd. Tel
5646 9025, 734 8044.
Eesti ja välismaiste firmade (sh
km-kohuslased) ost, müük, muudatuste vormistamine ja likvideerimine. Legal Baltic Inc OÜ,
tel 508 9565, www.vatnocorp.com
Ehitus- ja viimistlustööd (eraisik,
KÜ-d, firmad jt). Avatäidete
paigaldus. Pikaajaline kogemus,
hinnad head, garantii. Tel 510 0645,
formcenter@gmail.com
Elektritööd. Tel 5609 3099.
Fekaalivedu (kuni 10 m³). Tellimine
tel 521 1125.
Fekaalivedu Tartus ja Tartumaal, ka
laupäeviti ja pühapäeviti.
Tel 5340 2060,
Veodeestis@gmail.com

Kaevetööd, planeerimine miniekskavaatoriga JCB8018 Tartus
ja maakonnas, 25 € tund.
Tel 5818 5222.

Euroalused (korralikud, kasutatud,
nii tavalisi kui EUR/EPAL, 30 tk) või
vahetada küttepuude vastu.
Tel 505 4018.

Tasuta kodutehnika ja vanametalli äravedu. Välja arvatud
külmikud. Tel 5386 9008.
Teen tellimustöid. Maalin õlivärvidega foto järgi portreesid.
kairimaalid@gmail.com
Trimmerdame Teie haljasala,
krunti. Tel 5841 9964,
Info.paling@gmail.com

Vanad märgid (nagu pildil) 100 €/
tk! Paku ka muid märke, medaleid, ordeneid! Tel 5649 5292.
Nõukogudeaegsed hõbedast
käevõrud kuni 50 €/tk! Raha kohe
kätte! Tel 5649 5292.
Nõukaaegsete märgikarpide, medalite, ordenite, fotoaparaatide,
mänguasjade jm ost!
Tel 5649 5292.

Puit-, kilp-, spoonparkett,
põrandate paigaldus ja hooldus.
Lihvimine, lakkimine, õlitamine.
Tel 522 7016,
lakoons.info@gmail.com
Rakke- ja salvkaevude puhastamine, süvendamine, kaevamine ja
remont. Tel 5638 1774.

Vaas 20 €. Võib ka teist värvi! Tulen
ise kohale ja tasun kohe!
Tel 5803 6752.

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

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

15

Nõukogudeaegne kaubanduse entsüklopeedia (ТОВАРНЫЙ
СЛОВАРЬ, 9 köidet). Tel 5649 5292.
Kaalukauplus. Kaal OÜ. Tel 565
4381, www.eemus.com, e-post:
kaalukauplus@eemus.com,
rec.kaal@mail.ee

Vanad mündid, medalid, ehted,
kotkaga märgid, linnapildiga
nõud! Raha kohe! Tel 5649 5292.

Müüa uus võimendi Carl SBRO150. Väljas sobilik. Tel 5597 3262.

Piltidega vanad toidunõud, taldrikud, vaagnad, vaasid, tassid,
topsid jne (põhja all Langebraun).
Tel 5590 6683.

Ropkamõisa lõngapoes: linane
niit alates 12 €/kg, puuvillane lõim
8.50 €/kg, Saksamaa linane kangas 15 €/m. Ropkamõisa 10, Tartu.
Tel 520 7727,
www.aardlakaubandus.ee

Plaanid kolida või said päranduseks korteri? Ostame üleliigse
vanakraami, raamatud!
Tel 5649 5292.
Raamatud, aabitsad, piiblid,
dokumendid, diplomid jne! Ost
parima hinnaga, raha kohe!
Tel 5649 5292.

Uuriripatsid kuni 300 €/tk! Paku
ka muid vanu märke, medaleid,
ordeneid! Tel 5649 5292.

OST

Kanalisatsiooni ummistuste likvideerimine. Tel 735 3777, 5566 1888.
Kandlemees Sander - kandlemuusika ja laulud Su peole!
Tel 504 3202,
simmaniduo@gmail.com

Vanavara (mündid, märgid, medalid, ordenid), kulla ja hõbeda kokkuost. Meie pood asub aadressil:
J. Kuperjanovi 62, Tartu. Raha kohe
kätte! Tel 5815 0312,
www.emiliaantiik.ee

Katlamajade ehitus, remont ja
hooldus. Tel 735 3777, 5566 1888.
Kellassepp Annelinna keskuses.
Ehte-, prilli- ja
kellaparandus.
Patareivahetus
vaid 4 €!
Kodused elektritööd.
Tel 735 3777, 5566 1888.
Korstnapühkija. Puhas töö ja
soodne hind. Akt. Tel 505 0040,
korstmar@gmail.com
Korstnate ja korstnapitside ehitus.
Hinnad soodsad! Tel 5858 1159,
Korstnaehitus@mail.ee
Korteriühistu raamatupidamine,
revisjon. Tel 735 3777, 5566 1888.

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

Eesti Ajalugu 100 €. Ostan ka Eesti
Vabadussõja ja Eesti Entsüklopeedia! Tel 5803 6752.

Veame tasuta ära vanametalli,
kodumasinad, vanapaberi, akud.
Prahivedu prügimäele 5 €/m³.
Tel 5825 9300.

VABA AEG
Setu ehted - suured sõled, ketid,müntidest ehted jm! Tulen kohale,
raha kohe! Tel 5649 5292.
Sõled, prossid, setu ehted, merevaik, hõbeehted, kullast kellad ja
ehted! Raha kohe! Tel 5649 5292.
Ajaleht OÜ, Ülikooli 1, 51003 Tartu
Toimetus 730 4535
Reklaam 521 3038
Kuulutused 730 4455
tartuekspress.ee

Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.
Veo- ja kolimisteenus kaubiku ja
furgooniga Tartust üle Eesti 7 päeva
nädalas. Tel 553 7638.
Veo- ja kolimisteenused täiskõrge
kaubikuga. Hinnad soodsad. Töötan iga päev. Tel 502 2116.

BUSSI RENT alates 50€ päev

Citroen Jumper (2014) • 9 kohta • püsikiirushoidja
diisel, 110 kW, raadio-CD, USB,
AUX, konditsioneer, istmed reguleeritavad, kõrge, mahukas

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

Suur Elva juulilaat 01.07 kell
9-16 Elva kultuurikeskuse parklas.
Keskoja OÜ, tel 5851 4074

Vastutav väljaandja: Kaupo Torim,
511 6923
Peatoimetaja: Kaur Paves,
517 0933
Keeletoimetaja: Terje Jepiselg
Kujundaja: Priit Kivisoo
Reklaam: Malle Pastak

Eesti linnavaadetega nõud, tuhatoosid ning Eesti vapiga esemed.
Raha kohe! Tel 5649 5292.

TÕNU SILLO
kiviraidur
Tartu
Tammelehe 4
738 3204
501 7237

HAUAKIVID
MATUSEPLAADID

Hauakivid ka tellija
materjalist-maakividest.
Vedu ja paigaldus.

Sõlg pildil 20 €. Suur hõbesõlg
500 €. Ka muud sõled, prossid jne.
Hõbemündid! Tel 5607 7449.
Tsaariaegsete hõberublade, kopikate, EW müntide, paberrahade
jm ost! Parim hind! Tel 5649 5292.
Täisnahkköites ENE. Maksan kuni
500 €! Raha kohe kätte!
Tel 5649 5292.

Reporterid: Kaspar Aug,
Meelis Kaldalu, Janari Kintsiraud,
Kadri Külaots, Rauno Põld,
Aet Rebane, Rasmus Rekand,
Sten Sang
e-post: nimi@tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress
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SUVERÕÕM

Avamispakkumised Lõunakeskuses!

(3 päeva, 2 ööd)

Tule ja naudi suverõõme
Kubija hotell-loodusspaas!
Pakett ühele inimesele sisaldab:
• Majutus ühele inimesele kaheses toas 2 ööd
• 2 hommikusööki, 2 õhtusööki ja lõunasöök
• Spaa- ja saunakeskuse piiramatu kasutus
• Hommikumantli ja spaasusside kasutus
• Seljamassaaž ürdiõliga 40 min
• Külmaparafiini teraapia kätele 20 min
• Külmaparafiini teraapia jalgadele 20 min
• Käimiskeppide ja minigolfi kasutamine
• Reedel ja laupäeval pääsmed Võru ööklubi
Club Tartu (v.a eriüritused)
• WiFi, Parkimine

Hind
alates

105€

inimene

Paketi hind saabumisega P–N 105€
Paketi hind saabumisega R–L 115€

Paketi hind saabumisega P-N 95€
Paketi hind saabumisega R-L 110€

Pakkumine kehtib kuni 31.08.2017

Pakkumine kehtib kuni 31.08.2017

Kuni 11.06.17!
www.topshop.ee

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

Uuenenud OUTLET Ülenurmes
nüüd veelgi suuremal pinnal!

-30%
-20%
-40%
DIIVANID

diivanvoodid alates

TOOLID
nad

hin

152€

es
alat

27€

KUMMUTID
na

ates
d al

hin
nurgadiivanid alates

54€

-50%

DIIVANILAUAD
ates

al
nad

hin

VOODID

49€

hin

399€

www.common.ee/outlet
Facebook: Outlet Mööbel
tel. +372 731 1117

KAUP KOHE KÄTTE!
TOOTEID ON PIIRATUD KOGUSES!
KIIREMATELE PAREM VALIK!

ates

al
nad

Tööstuse tee 8, Tõrvandi alevik
Ülenurme vald, 61715 Tartumaa
Lahtiolek: E-R 10:00-17:00

99€

