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Detailne programm Eesti Lennundusmuuseumi
koduleheküljel www.lennundusmuuseum.ee

9.-10. juunil Tartumaal
Eesti Lennundusmuuseumis
Peakorraldajad: Eesti Lennundusmuuseum,
Eesti Lennuakadeemia, Tartu Ülenurme lennujaam
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Tuttuus partei viib eestlase päikesele
Nii peavooluerakondades kui pseudouutes
algatustes pettunud
ettevõtlik aktiivgrupp
on Toomemäel kokku
panemas ülidemokraatlikku erakonda, millel
eesmärgiks ei rohkem
ega vähem kui tulevastel
parlamendivalimistel
püünele murda.
End Tartu isemõtlejate baasilt sündiva grupeeringu halliks kardinaliks nimetav ITmees Marko on seni nühkinud
Vabaerakonna pinki, ent isegi
see sõnades küll poliitikakartellile vastanduv punt on tema
hinnangul tänaseks liialt hüvede käes mugandunud. „Ei
saa sellest enam asja, tahaks
oma parteid,“ ei veena meest ei
Andres Herkeli ega Artur Talviku visioonid.

Geitups maskotiks
Marko väitel on just paremliberaalses nišis värskete ideede järele tuline nõudlus ning
õnneks neid tema seltskonnal
ka jagub. Tõsi küll, konkreetne
programm on alles valmimisel
ja ega selle keetmine ülearu
lihtne tegevus polegi. „Sellist
soga, mis on näiteks sotside ja
Reformi programmis, ei suuda
vähegi enesekriitiline inimene
kaine peaga küll luua,“ tunnistas ta.
Sellegipoolest on esimeste
asutamiskoosolekutega maha
saadud ning radikaalsemad

TURUJUTT
Veerand kohaga kunksmoor
Mais ja juunis jagab loodus meile oma ande ja väge rikkalikult,
seda ka ravimtaimede näol.
Viimastega puutusin kokku juba lapsepõlves. Alati, kui
märkan mõnel suvehommikul kastepiiskadega kaunistatud
kortslehti, meenub mulle vanaemaga ühiselt niidul koos vee
detud aeg ja pliidi kohal soojamüüri najal rippuv raudrohu
kimp.
Tegime võilillemett. Korjasime aasalt paarsada õit, lisasime
liitri vett, lasime korraks keema ja siis ööpäeva seista. Järgmi
sel päeval kurnasime õied välja, lisasime maitse järgi suhkrut,
teelusikatäis sidrunhapet. Saadud siirup uuesti korraks kee
ma, kuumalt purki ja kaas peale. Kui talvisel ajal köha kimbu
tas, oli hea veidi võilillemett tee sisse panna.
Suvepäevade pärastlõunal korjasime lapsepõlvesõbranna
ga koos erinevaid taimi ja lilli. See oli lõbus ajaviide ja lõpptu
lemus sai väga ilus. Nimelt panime taimed raamatulehtede
vahele kuivama, meil oli selleks uhke kartongist album. Al
bumi vahel ilutsesid karikakrad, kurerehad, kellukad, võõras
emad, maikellukesed, murtudsüdamed ja palju muud.
Igal kevadel ootasime aega, kui esimesed oblikad kasvama
hakkasid, sest siis sai maailma parimat suppi! Päikselistel päe
vadel rüüpasime külmkapist maasikalehtedest maitsevett.
Sumedatel suveõhtutel nautisime mustsõstraleheteed.
Enne kui suuna apteegi poole purgi järele võtan, sean
sammud metsa või niidule. Kui ise loodusesse ei jõua, kii
kan turuhoonesse. Hapuoblikad, Uuskaubi talu mahetooted,
ravimtaimeteed ja erinevad teesegud leian Tiia Juksi letist.
Pjotr Kajalini tagariiulil tervitavad mind beebi jalataldadele
määrimiseks sobiva hanerasva kõrvalt Irja kuusevaigu-, ilu-,
elujõu-, massaaži- ja põletikuvastased salvid. Tunnustatud
Eesti Maitse kvaliteedimärki kannavad erinevad astelpajutoo
ted – siirup, mahl, marmelaad, seemneõli ja salv.
Aitäh, vanaema, lapsepõlvekogemuste ja teadmiste eest!
„Turujutt“ on rubriik, kus sõna võtavad Tartu turupere värvikamad liikmed. Me näeme neid enda ümber iga päev – nüüd on
käes aeg lähemalt tutvust teha.

nõuded juba ka kirjasõnasse punkte, milles saab koalitsioo- saamatu, miks ajakirjandus
raiutud. Plaanis on näiteks niläbirääkimistel järele anda,“ neile nii palju tähelepanu pöösoetada BBC-lt kõik õigused teadis Marko. „Kui seda teha, rast,“ märkis ta.
teletupsudele ja määrata Ees- siis ülejäänuga peaks koalitÜks Eesti 200 esindusnäguti maskotiks geikahtlusega sioonipartnerid vabalt nõus sid, Johan Skytte poliitikauuTinky Winky. „Kuna teema on olema.“
ringute instituudi juhataja
Praegu veel saladustõsine, siis tuleb see ka põhiKristiina Tõnnisson tõdes,
seadusesse kirja panna,“ leidis katte all peiet on hea teada,
Marko.
et inimesi,
Seda võib pidada alles sookes taRE 26%
jenduseks: lisaks tehakse
Maarjamaast kosmoseriik,
mis 2020. aastaks mehitatud baasi Merkuurile raErakondade toetus mais
jab ja juba 2022. aastal
Allikas: Kantar Emor
esindaja päikselegi
saadab. Iga „alustav
pensionär“ korjab
riigiisadelt aga
st a rd itoet useei oska
öelda
na miljon eurot.
23%
„Raha selleks laeKE 17%
name ning pärast
teeme Kreekat,“
lubas Marko.
Tööpea lkir ja
„Demokraadid “
Ilmselt oleks Marko pundil kõige
hõlpsam toetusviilakaid lõigata
alla koondunud on
just ei-oska-öelda-parteist.
ise elus edasi jõudnud
VE 3%
SDE 10%
ja edukalt hakkama
EER
saavad kodanikud ning
2% IRL 4%
vaesuritel nende võimu all
tõepoolest pikka pidu ei saa
EKRE 14%
olema. Nimelt seadustatakhavad ja
se orjapidamine ning isiklik t u b
jaksavad riigi
auto saab lubatud olema vaid ka tõeline
teemadel ja kaugema
kümnele protsendile rikkama- paremliberaalne
tuleviku üle mõelda ning on
tele ja ilusamatele. „Ülejäänud programm, mis hindab isiku- valmis sellesse ka ise panustasurume kilukarpidesse, mida vabadusi ülemaks mõõdeta- ma, on järjest enam. „Kuna ka
hellitavalt ühistranspordiks matust kollektiivsest kasust, meie oma liikumisega kutsukutsutakse: vähem avariisid, ratsionaalsust emotsionaal- me üles inimesi kaasa mõtlepuhtam keskkond,“ rõõmus- susest ja demokraatiat väikse ma ja panustama, siis on Marseltskonna ambitsioonidest. ko algatus igati teretulnud,“
tas Marko.
Teisalt ei puudu verivärske- „Vaja on kaotada kõik takis- väitis ta. „Mina ei näe üheski
tes riigimeestes ka enesekrii- tused konkurentsi tekkimise sellises liikumises konkurenttika ning just see on punkt, vastu poliitikas. Demokraa- si, sest praegu pole see üldse
kus Emajõe Ateena lokaalne tia ei toimi, kui pole või pole kriteerium, millest lähtuvalt
aspekt kõige selgemal kujul mõtet kedagi valida,“ põrutas olukorda kaardistada või hinsisse murrab. „Teeme seaduse, Marko.
nata. Mida rohkem on aktiivet iga minister ja riigikogulaseid inimesi, seda parem.“
ne sõidab pärast ametiaja lõp- Aktiivsus maksab
Küll aga on mitmed teised
pu otseteed Tartu vanglasse,“
Paratamatult viib järjekord- vabaerakondlased juba Eesti
kinnitas eestvedaja. „Nii kuri- ne uus tulija mõtted alles mõ- 200 ninameeste ja -naistega
tegude eest, mis tehti, kui ka ned nädalad tagasi stardipau- ühendust võtnud. „Otsuse,
nende eest, mis tegemata jäeti, gu saanud liikumisele Eesti kas jääda Vabaerakonda, teha
kuid kavatseti teha.“
200, rääkimata tippärimeeste uus liikumine või juhul, kui
Marko tunnistas, et kava veetavast riigireformi sihtasu- me peaksime erakonnastuma,
kõlab suurejooneliselt, ent tusest. Marko aga nimetatud tulla meie alla, peab tegema
oskuslike mänguritena on liikumisi endale väärilisteks igaüks ise. Aruteludesse pademokraadid siia peitnud konkurentideks ei pea. „Nen- nustada soovijad on igal juhul
poliittehnoloogilise konksu. de jutus polnud ju absoluutselt teretulnud,“ teatas Tõnnisson.
„Programmis peab olema ju mitte midagi uut - täiesti aruMäletatavasti tegid ka sügi-

sestel kohalikel valimistel ilma
värsket lähenemist lubanud
valimisliidud Tartu Heaks,
Tartu Eest ja Südamega Tartu,
millest kaks esimest volikokku
välja murdsid. Suurhalli eest
seisnud Tartu Eest aga Markot
ei pelga, sest ei ole planeerinud
erakonda asutada ega riigikogu valimistel osaleda. „Lugedes võimaliku uue erakonna
põhipostulaate, näen, et neid
teemasid saab lahendada riigi
ning kohati Euroopa Liidu tasandil,“ tõdes esinumber Hannes Klaas. „Arutelu sisu järgi
ei usu, et liikumine järgmiste kohalike valimisteni vastu peab.“
Tartu Heaks liider Jüri-Ott Salm ei leidnud
Marko plaanidel ei seoseid Tartu Heaks ideestikuga ega näinud neis ka
mingisugust ohtu. „Inimesed toimivad enda algatusel, jõudu neile,“ soovis ta.

Enne munegu
Loomulikult pretendeerivad
protestihäältele ka rahvuskonservatiivid, kelle kohalik juht
Indrek Särg soovitas Markol
enne kauplemist kõigepealt
midagi ära teha. „Tartus loodi
ka valimisliite valimiste eel,
ent need polnud kuigi edukad,“ arvas ta. „Kedagi lausa
meelitama me vaevalt hakkame, aga maailmavaate alusel
liitujad on ikka teretulnud.“
Marko tõotab takistustele vaatamata võiduka lõpuni
rühkida, ehkki annab omale
aru, et erakonna loomiseks
vajaliku 500 liikme kokku korjamine pole just kergete killast
ülesanne. Siin aga peabki Tartu Ekspressi lugejaskond juba
põhimõtte pärast omakandimeestele appi tulema ja endast
meiliaadressil erakond@mail.
com teada andma, kusjuures
liikmemaksu pole põhjust
peljata. „Kuna juba on selline
lollakas seadus, et parteisse on
500 inimest vaja, siis kes hoolib konkurentsist, võiks kampa
tulla,“ meelitas Marko. „See ei
tähenda tingimata üldse, et sa
meie maailmavaadet toetad.“
KAUR PAVES

2017. ja 2018. a. sündinud lastele on

BUSSI RENT al 50 €

Citroen Jumper (2014) • 9 kohta • püsikiirushoidja

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

511 6923
info@aurel.ee
aurel.ee/buss
Rendiauto
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LUGEJA KIRI
Mõttetu malts inimestest tähtsam
Kas linnal pole kahju lah
kuvatest maksumaksja
test? Lihtsalt vaadake, mis
lähivaldades toimub.
Selleni on viinud pla
neeringute kinnihoidmine
põhjendusega, et keegi
leidis kuskil mingit maltsa.
Terve linn on täis tüher
maad. Ka pole neid kul
tuuri- ja spordiobjekte nii
palju tarvis, kui on maad.
Peale selle pole neid varsti
kellelegi teha. Sellest tin
gitult on maa hind eba
mõistlikult kõrge.
Saage aru, et kui kodani
kul oleks valikuid, kus ela
da, valiksid nad ikka linna,
mitte põlluarenduse.
Siit siis soovitus linnale:
soosida eramuehitust ja
mitte tulla vastu arenda
jate liigsele soovile tampi
da kõik kohad kortermaju
täis. Võimalik, et olen ka
ise lahkumas ja koos mi
nuga veel kaks.

Indrek Ranniku
üldplaneeringuteenistuse
juhataja
Linn on planeeringutega
reserveerinud maid nii kor
terelamutele kui üksikela
mutele. Viimaste põhilis
teks reserveeritud aladeks
on Ihaste ja Kvissentali.
Samas ei leia linn, et kõigile
seni hoonestamata aladele
peab ilmtingimata lubama
vaid eramuid, sest sellega
ei moodustu tihe, linnale
iseloomulik keskkond, kus
elanike arvukus võimaldab
rajada nii teenindus- kui
sotsiaal- ja haridusobjek
te. Seega, mida lähemale
kesklinnale, seda enam ee
listab linn eramutele kor
termaju.
Allikas: Tartu LV

OHVER JAGAGU
peksjaga kambrit?
Tartu vangla agaraimale
sulesepale Andri Ladevile
ei mahu pika kaebusterea
seas pähe seegi, kuidas
kord juba kolakat saanud
kamraad talle justkui kiusuks tagasi kambrikaaslaseks munsterdatakse.
End muidu hooliva ja rahumeelsena iseloomustav Ladev läks mõned kuud tagasi
narinaabriga natuke käsipidi
kähmlema. „Lihtsalt olme
probleemid,“ ei soostunud
muidu jutukas härra tagamaid
pikemalt avama.

Imepisike kontakt
Ometi tipnes pisike müramine Tartu Ekspressi mulluses
pättide edetabelis neljandaks
platseerunud mehepojale
kriminaalasjaga. Seda enam
imestas ta, kui end oponendiga peagi taas samas toakeses
avastas. „Kuidas saab olla nii,
et ühes sektoris istuvad koos
nii kuriteo toimepanija kui
kannatanu?“ pahandas ta.
Tegu pole Ladevi teada kaugeltki mitte üksiknäitega, mistap ta juba prokuratuuri kaebust ette valmistab. „Meil oli
ainult pisike füüsiline kontakt,
aga ühe teise juhtumi puhul
tekitati noaga raskeid kehavigastusi,“ tõdes Ladev, et leidub
oluliselt hullemaidki kurikaelu.
Kindel võib olla ainult selles,
et kava kaebus esitada tühipaljaks lubaduseks ei jää. Nii
on ainuüksi selle aastanumbri sees pidanud kohtuveskid
tema muresid jahvatama kaheksal korral. Ühelegi neist
pole seni küll õnn naeratanud,

LAUSEGA
Tasuta eliidi sekka
3. juunil kella 12-st lubab
golfiliit ka vaesemal spordi
sõbral täiesti priilt üle Eesti
väljakuid väisata. Tartule lä
himad golfiplatsid paiknevad
Otepääl ja Rõuges.

3000

eurot kinkis linn Pepleri 10
korteriühistule hoone seina
le kunstiteose tekitamiseks.

Toitumine kinosaalis

Eks nörritaks ennastki, kui sedavõrd askeetlikku eluruumi vihavaenlasega koos peaks pidama. 
STEN SANG
henditeks tarvilik summa kantaks. Nii olevat ostmata jäänud
nii seep kui maitsvamad palad
vanglapoest.

kuid võitlejahingega mees, kes
muuseas vangla-aadressile
Turu 56 daamide kirju ootab,
niisama alla ei anna.
Näiteks nõudis Ladev vanglalt tuhandet eurot, sest eluruumidesse toodud narkokoerad
tekitasid temas suurt hirmu,
ent arstiabi ega mõistvat suhtumistki selle vastu ei pakutud.
Kartus polnud vanglalegendil
kaugeltki laest võetud, sest juba
kunagisel arreteerimisel oli politseipeni teda naksanud.
Kohtunik Juhan Siider leidis
ometi, et varasemate negatiivsete kogemuste tõttu võis teenistuslooma nägemine põhjustada Ladevile küll teataval
määral ebamugavustunnet ja
ärevust, kuid mitte rahalisele
hüvitamisele kuuluvat kahju.
Sama raskelt on suhtlemisaltile härrale mõjunud eraldatus
lähedastest, mistõttu ta helistamispiirangute hüvitamiseks
riigilt sadat eurot palus. Nimelt
jäid rahuldamata tema taotlused erakorralisteks kõnedeks
väljaspool müüre viibivale tugiisikule, et arvele pesemisva-

Maale, vanaisale
Kohtunik Ruby Koik aga hädalisele lootust ei andnud: telefoni saab sisekorraeeskirjade
kohaselt kasutada kaks korda
nädalas ning erandeid peab
tegema vaid lähedase sünni
või surma puhul. „Isegi kui
möönda, et Ladevi õigusi rikuti helistamise mittevõimaldamisega, võis selline rikkumine
tegelikku kahju tuua väga vähesel määral,“ lisas ta.
Jätkata võiks pikalt: ei meeldi Ladevile ei suitsetamiskeeld,
jälgimispeegel ega tüütamine
lõuna ajal. Eriti põneva protsessi raames selgub aga, et et
vangla on Ladevi hinnangul
süüdi selleski, et tema kiri koos
passifotodega Saaremaale pärale ei jõudnud. Ehk seisnes
põhjus küll selles, et ees- ja perekonnanime asemel ümbrikul „Hingesugulasele“ ilutses?
KAUR PAVES

Elektriteatri suvehooaja ju
hatab sisse 4.-6. juunil toi
muv gastronoomiat ning
filmikunsti ühendav Toiduki
no, kus suursugune kinosaal
muutub omanäoliseks res
toraniks, kust ei puudu hõr
gutised, küünlavalgus ega
kelnerid.

Hiinalinna
elukvaliteet
Linn plaanib Jaamamõisa
linnaossa seni hoonestama
ta Ladva 7, Ladva 8 ja Lehe 22
kruntidele korterelamuid.

Poodi raha järele
Alates teisipäevast saab sula
raha välja võtta kokku 22-st

SÄHVATUS

üleriigiline
Maamasina päev
Päeva juhib Kalle-Kusta Tõnisma

TARTU
10.30 Tervitussõnad Raekoja platsil
10.45 Lanzide sõit Ülenurmele,
Eesti Põllumajandusmuuseumisse
10.45 ja 11.30 Tasuta Ikarus buss
Tartust Vanemuise alumisest parklast
ÜLENURME
12.00 Avamine
• Vanatehnika eksponeerimine,
käivitamine, kogemuste jagamine
• Lastele: puidust autode ja traktorite
meisterdamine, mutritrükk, mängud
• Hobu- või ponisõit
• Sepatööd
• Avatud näitused
15.30–16.00 Kokkuvõtete tegemine,
autasustamine ja masinapäeva
lõpetamine. Osalejate tänamine
16.00 Tasuta buss Eesti Põllumajandusmuuseumist Tartusse

VANAVARALAAT
tule kauplema

ansambel

Tartu tarbijate kooperatiivile
kuuluvast poest.

Sajaga lustima
Reedel kell 10 rullub raeplatsil
lahti ülelinnaline lastekaitse
päev „Sajaga linna lustima!“,
mis on pühendunud vabariigi
sajandale sünnipäevale.

Agar prügivedu
Kevadistel heakorratalgutel
korrastas 936 talgulist kokku
48 objekti, vedades ära üle
360 kuupmeetri prügi. Ak
tiivseima talguliste kollektiivi
preemia pälvis A. Puškini kool.

Püssimeeste
raudvara
Täna kell 17.15 keskendub
spordimuuseumi järjekord
ne „Tagasivaate neljapäev“
laskespordile, kus külastajad
saavad oma silmaga näha ja
käega katsuda kogu spordi
alaga seotud haruldasi mu
seaale ja varustust.

Abilisele appi
Eelmise nädala Tartu Eksp
ressis Ropka Elamu hal
dusfirmat veearvesti var
guses süüdistanud Tõnis
Abiline pälvis kodulehel lu
gejate ülekaaluka toetuse.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

ELEMENTAARNE
OHUTUS: ettevaatlik inimene vaatab
aeg-ajalt tahagi.

AUGUST LUMM

Eesti Põllumajandusmuuseum

9. jUuNiL
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www.balticrest.com

Baltic Restaurants on suuremaid toitlustusvaldkonna ettevõtteid Baltimaades omades
Eestis ja Lätis kokku üle 170 toitlustuskoha ja
pakkudes tööd ligi 1100 inimesele. Ettevõttel
on toitlustamise kogemust üle 20 aasta.
Ettevõte osaleb pere- ja töötajasõbraliku
märgise taotlemise programmis.

Pakume tööd

- KLIENDITEENINDAJALE
- ABIKOKALE

Daily lõunarestorani Elva Enicsi tehas Valga mnt 7a

Lõõtsavägilased

Päevakangelane
Lanz-Bulldog

täispilet 5.–, perepilet 10.–, sooduspilet 3.–

OSALE ISETEHTUD JA VANATEHNIKAGA!
Masinapäevale registreerimine ja info: 5345 8055
Vanavaralaadale registreerimine ja info: 5855 6644
info@maaelumuuseumid.ee

Pargi 4, Ülenurme, Tartumaa

www.epm.ee

Oled oodatud meie meeskonda, et
pakkuda Enicsi töötajatele meeldivas
keskkonnas maitsvaid elamusi
Tööga on avatud Sulle võimalused
- vahetustega tööaeg
- töötada erineva koormusega
- õigeaegne ja ametlik tasu
- tööriided ja jalatsid tööandja poolt
- iga päev omatöötaja
väga soodne toitlustus
- täiendav tervisekindlustus
Helista julgelt ja küsi lisainfot
telefonil 5300 2971 Lili Noormägi
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Palametsa
pajatused

Kuniko Katō lubab tartlastele
külalislahkuse eest heldelt
tasuda. 
LINN RECORDS

471.

Jaapani virtuoos
Tartust ei pääse
Taaralinna publikut
varemgi eriskummalise
löökriistaga hullutanud
Jaapani äss Kuniko Katō
naaseb juba tuttavasse
Jaani kirikusse – sedapuhku Johann Sebastian
Bachi loominguga.
Jaani kirik pole järjekordse
Tartu-külastuse sihtpuntkiks
valitud juhuslikult – sai ju just
seal salvestatud 2017. aastal
Suurbritannia plaadifirmas
Linn Records ilmunud duubelplaat „J. S. Bach – Solo Works
for Marimba“. See marimbamängija järjekorras neljas sooloalbum võitis Linn Recordsi
2017. aasta parima albumi
tiitli ning jõudis absoluutsesse
tippu ka Jaapani klassikalise
muusika edetabelis.
Kuniko tunded Tartu vastu
said alguse 2014. aasta suvisel
Klaaspärlimängu festivalil.
„Lihtsast armastan selle võluva ülikoolilinna õhku, inimesi ja atmosfääri,“ kiitis artist.
„Tunnen tugevat tõmmet Jaani

kiriku vastu – see on mulle midagi erilist ja helid kõlavad seal
tõepoolest imeliselt.“
Muidugi ei saa Kuniko sõnul
jätta märkimata ka helilooja Arvo Pärdi rolli. Just Pärdi
teoste plaadile salvestamine
viis olukorrani, kus Aasia kultuurisidemeid arendav MTÜ
Ars Orientalis ta meitele esinema kutsus. „Ei saa unustada Jaani Kiriku sihtasutuse
juhatajat Juhani Jaegerit, kelle
lahke mõistmise ja toeta poleks minu Bachi-album eales
sündinud,“ lisas staar.

Minevikust tänapäeva
Kui eelmise aasta ülesastumine keskendus täielikult
värskele Tartus lindistatud albumile, et siinne rahvas sellest
lõplikult teadlikuks saaks, siis
sedapuhku on repertuaar oluliselt laiem. „Tahan väljendada
Bachi maailma – sealjuures
esitan neid palasid plaadilt,
mis eelmisel aastal välja jäid,“
lubas Kuniko. „Bach minevikus ja Pärt tänapäeval – mõle-

mas on midagi püsivat ja igavest.“
Kuniko polnud kitsi ka meelitustega tartlaste aadressil, kel
tema arvamist mööda muusika peale kõrva juba jagub.
„Sellest asjaolust tulenevalt on
nende entusiastlikke aplause
ja kestvaid ovatsioone võimatu unustada,“ sõnas ta. „Ma
oleks väga õnnelik, kui publik
tunneks, kui väga ma Tartut
armastan.“
2. juunil kell 18 peetava kontserdi korraldaja Ars
Orietalise väitel iseloomustab
Kuniko mängu erakordselt
meisterlik instrumendi valdamine ja kõlatundlikkus, mis
ühendatuna Bachi muusika
intellektuaalsuse ja Jaani kiriku loomuliku akustikaga on
võimelised looma ainulaadse,
sügavalt puudutava elamuse.
Kõik kontserdil kõlavad Bachi teosed on arranžeerinud ja
marimbale seadnud Kuniko
ise, kõlapildi eest hoolitseb
mainekas helirežissöör.
KAUR PAVES

botaanikaaed

IX AIAPÄEV
2. juunil 2018
Tartu Ülikooli botaanikaaias

Kell 11.00 Sten Manderi loeng

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

Tartu Rendibuss

"Sõnajalgadest ja sammaldest.
Kasvatamine ja paljundamine”

Kell 12.30 Helle Treieri loeng

"Armastatud tulikalised
varjulistes aiasoppides”

Loengud on tasuta, kasvuhoonete külastamine
botaanikaaia piletiga.

Kohapeal müüvad taimi:
Elise aed, Ellen Rajatalu, Enno talu, Haideaed, Helga taimeaed,
Järvselja Puukool, Nõo Aiaäri, Nõrga talu,Kaevandi Aed,
Rebase talu puukool, Riho Teras, Rohelisepäikesemaa, Sulev
Savisaar, Valgeanso talu, Veronika Ariva, Viivi Lepik, Viktors Goba

Lisainfo:
Tartu Ülikooli botaanikaaed
Katrin Mäeots
tel: + 372 517 5957, 737 6180
www.botaanikaaed.ut.ee

loodusmuuseum ja
botaanikaaed
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Spetsialist annab nõu:
kuidas lihtsa vaevaga koduaeda terrass ehitada?

Vali välja õige terrassilaud
Kõige olulisem on valida ter
rassilaud, mis peaks vastu Eesti
ilmastikutingimustele. Seega
puitmaterjal olgu ilmastikukindel – immutatud või kuumtöödeldud ning kindlasti soonilise pinnaga. Vastasel juhul
riskid sellega, et paari aasta
pärast pead lauad välja vahe
tama, kuna vanad on rangetes
välitingimustes lihtsalt ära mä
danenud. Sooniline terrassilaud
on oluline selleks, et sellel oleks
vihmaga turvaline kõndida.

Pea meeles: sile terrassilaud
võib vihmaga eluohtlikult libedaks muutuda!
Näiteks võiksid mõelda terras
silaudadele, mis on pikaealisuse
huvides süvaimmutatud. Terrassi
lauad on mugavalt rihvelpinnaga
ehk soonilised ja puit on immu
tatud loodussõbraliku veepõhise
puidukaitsevahendiga, tänu mil
lele püsib terrassilaud võimalikult
kaua kaunis. Valida saad erinevate,
endale sobivate värvitoonide va
hel.
Terrassijalad
Terrassiehituses on oluline
selle toestus. Decora soovitab
kasutada spetsiaalselt terrassi
de ehituseks mõeldud Solidori
terrassijalgu. Sellist lahendust
kasutades ei teki vajadust vala
da betooni ning töö saab tehtud
lihtsama vaevaga. Selle võib ka
igaüks ise ette võtta!
Plastikust jalgadele saab ehi
tada kiirelt nii ajutisi kohviku
te terrasse, katuseterrasse kui
ka mõnusaid terrasse enda ta
gahoovi. Nende jalgade inno
vatiivsus peitub suures koor
mustaluvuses – kuni 800 kg
alusposti kohta. Lisaks on need ka
reguleeritavad alates 17 mm kuni
1 meetrini, kasutades selleks eri
nevate kõrgustega jalgu ning pi
kendustarvikuid.
Olenevalt pinnasest tuleb So
lidori terrassijalga kasutades liht
salt maasse augud kaevata ning
täita need killustiku ja tihendada
pinnasetihendajaga. Edasi on ter
rassiehitus lihtne. Kui kõik talad on
rihitud, võid alustada terrassilaua
paigaldusega.
Terrassikruvid
Õige terrassikruvi, nagu terras
silaudki, hoiab sinu ehitist pikki
aastaid korralikult koos. Rooste

2) Vali vastupidav toode, mis
on mõeldud just terrassile ja
mööblile
Vali terrassi või õuemööbli
õlitamiseks õli, mis kestab kaua
ning jätab kauni värvitooni. Too
de võiks sisaldada sinule sobivaid
värvipigmente ja UV-kaitseainet,
mis imenduvad sügavale puitu ja
tagavad erakordse ilmastikukind
luse ja kirka puhta värvitooni. Mõt
le selle peale, kas soovid, et pea
lkiskiht jääks võimalikult loomulik
või hoopis värviline.

Photo by rawpixel on Unsplash

Koduaeda terrassi ehitamine
tundub keerukas ülesanne ja nii
palutakse tihti abi professionaalidelt. Siiski leidub väga palju
materjale, mis aitavad Sul seda
lihtsa vaevaga ise teha. Vaja läheb vaid natuke teadmisi ning
paari lihtsat nippi. Luminor toob
Sinuni Decora spetsialistide
poolt kokku pandud nõuanded
ja nipid.
Planeeri terrass õigesse kohta
Iga ehitustöö algab esialgse
planeerimisega. Vali enda ter
rassile sobiv asukoht ning pane
paika üldine projekt – kas terrass
ehitatakse plokkidele või valatak
se selle jaoks vundament. Jaluta
pisut ümber maja ning mõtle välja
võimalik asukoht.
Hea nipp: joonista plaan üles ja
märgi väikeste vaiadega ära terrassi suurus!
Asukoha valikul peaks kindlasti
mõtlema järgmistele punktidele:
• päikese liikumine – kui soovid
suve võimalikult intensiivselt ära
kasutada, oleks mõistlik ehitada
terrass lõuna- või läänekaarde;
• pinnas – liiga pehme pinnas
ehitamiseks ei sobi, sest see põh
justab vajumist ning üsna lühikese
ajaga pole kaunist terrassist enam
midagi järel.

vabast terasest kruvid on mõeldud
spetsiaalselt raskete ilmastikutin
gimuste jaoks, nagu seda on meie
Eesti kliima. Lisaks sobivad need
ka näiteks merelise keskkonna,
basseiniümbruste ja muude tingi
muste tarbeks.
Kõige klassikalisem valik oleks
siinkohal kasutada tavalise täht
peaga terrassikruvi, millega on
kiire ja lihtne terrassilauad paika
panna. Valida võib väiksema või
suurema diameetriga kruvi. Suu
rema diameetriga kruvi eelis on
vastupidavus veel rangemate
nõuetega kasutuskohtades, kus
toimub rohkem liikumist.
Terrassilaudade kinnitamisel
tuleb jälgida, et kruvid poleks lii
ga laua otstes. Jäta otsa ja kru
vi vahele umbes 3-5 cm ruumi,
sest vastasel juhul riskid sellega,
et laud võib kruvides puru min
na.
Pea meeles: ära aseta terrassilaudasid liiga külg-külje kõrvale!

Jäta vahe ca 5-6 mm, sest puit
võib Eesti kliimas pisut mängida.
Õlita korralikult, et muuta
laud ilmastikukindlamaks
Et terrass peaks vastu ja oleks
kaunis aastaid, vajab see regulaar
selt hooldamist. Kõige õigem aeg
terrasside värskendamiseks on
kevad. Aegsasti hooldatud terrass
püsib kaunis kogu suve!
Õlitamise meelespea:
1) Leia meelepärane toon valmistoonide hulgast
Terrassiõlisid on saadaval mit
mes populaarses valmistoonis.
Heaks valikuks on tavaline pruun,
hall ja must. Pruun süvendab ja
tasandab uut või varem pruuni
õliga töödeldud puidu tooni. Hall
puuõli annab puidule vana pui
tu meenutava halli tooni ja must
loob modernse väljanägemise.
Vali sobiv toon vastavalt maja too
nidele ja tunnetusele.

VILJANDI KUTSEÕPPEKESKUS

ÕPI TULEVIKUERIALA!

3) Pese terrassi või mööblit
hoolikat enne õlitamist
Väga oluline on varem õlitatud
pind korralikult puhastada enne
uut töötlust. Pesemine eemal
dab lahtise vana õli, mustuse ning
muudab vana kulunud pinna värs
keks ja heledamaks. Selle tulemu
sena püsib uus õli pinnal kauem ja
värvitoon jääb kaunim. Võta appi
märg lapp piiritusega, liivapaber,
lihvkotsid, kuumaõhupuhur, sur
vepesur või värvieemaldaja.
4) Alusta õlitamist alles siis,
kui pind on puhas ja kuiv
Eesti muutliku ilma puhul ta

suks enne suure värskenduskuuri
alustamist kindlasti hoida silma
peal tulevaste päevade ilma
teatel. Parim ilm õlitamiseks on
pilvealune. Õlitamist ei või teha
otsese päikesepaiste käes ega ka
vihmaga. Kindlasti ei tohiks vär
vitegu jätta keskpäevase lauspäi
kese ajaks. Sellisel juhul kuivab õli
liiga kiiresti ja lõpptulemus võib
jääta ebaühtlane ning üsna kro
beline.
5) Kasuta õigeid töövahendeid terrassi õlitamisel
Terrassi õlitamisel on mugav
kasutada terrassilabidat, käsna või
pintslit. Suurema pinna õlitamisel
tasub kindlasti kasutada piken
dusvart. Pane kindlasti kätte kin
dad, et kaitsta oma käsi õliprits
mete eest.
Pea meeles: töötle kindlasti
ka terrassilaudade vahed. Õlita
korraga kahe kuni kolme laua
kaupa ning kanna puuõli pinnale puusüüga samas suunas.
Pühi üleliigne õli vajadusel u 10
minuti pärast puuvillase lapiga.
Lase õlil kuivada järgmise päevani.

Kui palju maksab terrassi ehitamine?
Keskmiselt kulub ühele ruutmeeterile umbes 35-40 eurot.
Hinna sisse on arvestatud kõik materjalid –
alustades laudadest ja kruvidest, lõpetades õliga.
Kodu ja aiaga seotud ideede elluviimisele viib sammu võrra lähemale
Luminori tarbimislaen. Tingimustega saad tutvuda ja taotluse esitada
www.luminor.ee.
Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga. Näiteks võttes tagatiseta laenu
summas 5000 € viieks aastaks, 60 tagasimaksega, fikseeritud intressiga 16,4%
aastas, lepingutasuga 75 €, on krediidi kulukuse määr 18,5%, makstav kogusumma 7434,33 € ja tagasimaksete summa 7359,60 €. Lisainformatsiooni krediidi
kulukuse määrade kohta leiab tarbijakaitseameti kodulehelt.

Seto Jaanituli esitleb:

ÕPI HOONE TEHNOSÜSTEEMIDE EHITAJAKS
- VEESÜSTEEMID
- KANALISATSIOONISÜSTEEMID
- KÜTTE- JA VENTILATSIOONISÜSTEEMID
- SOOJUSPUMBAD
Vastuvõtt põhihariduse baasil, õppeaeg 3 a

TASUV ERIALA AASTATEKS!
ÕPI AUTOPLEKKSEPP-KOMPLEKTEERIJAKS
- AUTODE PUHASTAMINE
- AUTO OSANDAMINE, KOOSTAMINE, KEREDETAILIDE ÜHENDAMINE
- KERETÖÖD - KLAASITÖÖD
- PLASTDETAILIDE TÖÖTLEMINE
Vastuvõtt põhihariduse baasil, õppeaeg 1,5 a, päevane- ja sessioonõpe

• Õpilaskodu
• Huviringid
• Raamatukogu
• Jõusaal
• Autokool (b-kategooria juhiluba
nendel erialadel kooli poolt)

Venemaa

SH A N ON

Avaldust sisse astumiseks saab esita www.sais.ee kuni 29. juunini
Vestlused toimuvad 03.07 Vana-Võidus, Looduse tee 2
TUTVU TEISTE ERIALADE NING SISSEASTUMISTINGIMUSTEGA VIKK.EE
Tel 435 1020

Koolis näeme!
vikk.ee

Kohapeal
m a it s e v
s ö ö k -j o o k !

NEIROMONAH
FEOFAN

RESPEKT

Algus kl 19 Luunja laululava, Tartumaa
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TARTU II MUUSIKAKOOL

TEATER
VANEMUISE TEATRI
SUUR MAJA

31.05 kell 15 Valga muusikakooli õpilaste ja õpetajate
kontsert ning muusikalaat

2.06 kell 19 Sweeney Todd

TARTU LAULUPEOMUUSEUM

3.06 kell 16 Sweeney Todd
7.06 kell 19 Sweeney Todd

2.06 kell 12 kogupere pargipi
du Mu koduke on tilluke

8.06 kell 19 Sweeney Todd

TARTU ÜLIKOOLI AULA

9.06 kell 19 Sweeney Todd

6.06 kell 19 Tanel Joamets:
Grieg 175

10.06 kell 19 Sweeney Todd

9.06 kell 17 E STuudio koori- ja
tantsukooli suvekontsert
EESTI RAHVA MUUSEUM
6.06 kell 18 politseikoori
Chorus Menticum kevadkont
sert Üksi inim-metsas
ELVA KULTUURIKESKUS
31.05 kell 18 Elva muusikakooli kevadkontsert
JAANI KIRIK
1.06 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esineb
Saimi Kortelainen (viiul)
2.06 kell 18 Kuniko Katō
(Jaapan)
5.06 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esineb
Elke Unt (orel)
8.06 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esineb
Tiina Tomingas (klaver)

RIIDED
Aiaeri, rajatis - ehitis, aed, kuur,
grill, varjualus, saun, moodulmajad, terviklahendused.
Tel 5820 2040.

VABANK
1.06 kell 23 90s Coming Back Club Special

Suvila Peipsi ääres Kurul (paaris
maja, vesi kaevus, 25 000 €).
Tel 335 8495.

1.06 kell 16.30 heategevuskont
sert Teeme Lastele Rõõmu

APARAADITEHAS

Ära anda plastist söödakünad.
Tel 512 1766.

Maja Tartu vallas Nigula külas. Ma
jas on 7 tuba, köök, duširuum ning
WC. Teine korrus on välja ehitama
ta. Ruumi jätkub tervele perele ning
praegune seisukord võimaldab
kodu kujundada just uue oma
niku soovide ja võimaluste järgi.
Kütteallikateks 2 ahju ja 2 puupliiti.
Lisaks on 2015. a sügisel paigalda
tud õhksoojuspump. Duširuumis ja
WC-s on põrandaküte. Hoonete
kompleksi kuuluvad garaaž, eraldi
avar saunamaja ja suur puukuur.
Tule vaatama! treierikinnistu@
gmail.com või tel 5368 0800.

TIIGI SELTSIMAJA

KONTSERT

Müüa must muld. Tel 5375 0804.

EHITUS

TUBINA SAAL
6.06 kell 18 Tartu II muusikakooli õpilaste kevadkontsert

Ehitus - renoveerimine vundamendist katuseni. Projekt.
Terviklahendused. Garantii.
Tel 504 0334.
Ehitus, katus, remont, viimistlus,
lammutustööd. Teeme üle Lõu
na-Eesti. Tel 5858 6953.
Ehitus, remont, siseviimistlus. Pi
kaajaline kogemus. Tel 5622 9840.

NÄITUSED
KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU
kuni 2.07 Kaisi Vinogradovi
maalinäitust Varjude mäng
LINNARAAMATUKOGU

Katuste ja puitfassaadide ehitusja remonditööd. Tel 515 7062.

kuni 2.06 näitus endisaegsetest
loomaraamatutest Kriimsilm,
karuott ja rebane…

Korstnate ja korstnapitside ehitus, pottsepatööd. Tel 5858 1159.
Oleks vaja ära lammutada vana
kasvuhoone vundament (suurus
3,4x6,8 m, paksus 20 sm).
Tel 5564 0725.

2-toal korter Tartus. Raha olemas.
Tel 5596 5358.
3-toal korter Tartus. Tel 558 1346.
Garaaž Tartus isiklikuks kasutami
seks otse omanikult. Tel 5363 4295.
Garaaž Tartus. Raha olemas.
Tel 5811 3422.

KASTANIMAJA

kuni 22.06 Tartu linna ja
maakonna kunstiõpetajate
omaloomingu näitus Mõeldes
Sulle!

6.06 kell 18.30 Tom Valsberg
ja Jane Kruus

kuni 22.06 näitus Toodetud
Eestis

PAULUSE KIRIK

kuni 21.06 näitus Koomiksid
teleekraanil

Maja või pool maja Tartus. Soovi
korral vastu pakkuda privaatne
maamaja + komp. Tel 553 9557.

8.06 kell 18 Rudolf Tobiase
oratoorium Joonas
RAADI LENNUKIANGAAR

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 7.06 Tammelinna fotoringi aastanäitus NR. 11

MUU
LINNARAAMATUKOGU
31.05 kell 16 Linnaraamatukogu kirjanduskohvik
10.06 kell 20 Trad.Attack!:
Eesti mängud. TÖNK

31.05 kell 17 mälestusteraama
tu Elamise pikad varjud esitlus

Krunt Tartus või linna lähedal.
Tel 5382 4774.

Oleme spetsialiseerunud ainult
katustele ning meie kvaliteedi ja
hinna suhe on tasakaalus. Helista ja
küsi pakkumist juba täna!
www.kvaliteetkatus.ee, info@
kvaliteetkatus.ee, tel 5637 3138
Septikute paigaldus ja müük. Tel
5757 0202, erlend@eestiseptik.ee
Teeme kõiki san-tehnilisi töid nii
korteriühistutele kui ka firmadele.
Tel 5346 0925,
fesante1@gmail.com

Soovin osta remonti vajava maja
Tartus Tammelinnas või Tähtveres.
Tel 5375 1847.

ÜÜRILE ANDA
Suvekuudeks 1-toaline korter
uuselamus Tartus. Tel 5382 8080.

KOOLITUS

Vundamentide soojustustööd,
kaeve- ja mullatööd. Tel
5568 2671, raudkapp@gmail.com

31.05 kell 19 Tartu Folgiklubi:
Ott Kaasik

Ehitusliku saematerjali müük.
Vedu Tartus tasuta! Tel 5656 4624,
Oliverdaniel7@gmail.com

TARTU ALEXANDER

Liiv, kruus (veoga, 15 t).
Tel 5602 7200.

1.06 kell 22 Eesti Mees

Müüa mahagoni, saart, tamme,
mitmesugust mööblit, aknaid,
uksi. Tel 512 1766.

2.06 kell 22 Mama
8.06 kell 22 Sunlight

KINNISVARA MÜÜK

9.06 kell 22 Tänatehtu

Selles kuulutuses on 90 tähemärki.

PALJU SEE
KUULUTUS MAKSAB?

1.20 €
2.70 €

10.80 €
Hinnavõrdlus tugineb väljaannete kehtival hinnakirjal

tartuekspress.ee/kuulutused
kuulutus@tartuekspress.ee

trükiarv minimaalselt 20 400
KÕIGE ROHKEM
KÕIGE SOODSAM

Kirjastus ootab romaanide, novellide,
luuletuste ja lasteraamatute käsikirju.
Tel 5116923.

Müü oma auto meile, sobiva
tehingu puhul raha kohe kätte.
Tel 5823 2707, www.autotehing.ee
Ostan Audi, Opeli, BMW, VW,
Fordi (kuni 2,0) kiirmüügi hinnaga.
Pakkuda võib kõike. Raha kohe.
Tel 5624 0824.

Puitbrikett ja pellet 6 mm.
Tel 511 9783.

LOOMAD
Koerte pügamine ja hoidmine.
Tartus ja lähiümbruses.
Tel 5559 6964.

MÖÖBEL

Sõidukite keretööd ja taastamine, uued ja kasutatud keredetailid. Eriprojektid. Tel 504 0334.
Toyota sõiduautode hooldus ja
remont. Tel 5604 4241.

TEENUSED

Sisustuspood müüb kasutatud
mööblit ja võtab komisjonimüüki. Teguri 30. Tel 5342 7690.

PAKUN TÖÖD

Tartu Vangla ootab
oma meeskonnaga liituma
KOKKA,
kelle peamisteks tööülesanneteks
on kinnipeetavatele toidu valmistamine ja köögitööliste juhendamine.
Töö graafiku alusel,
(12h vahetused 04.00-16.00),
palk alates 830 eurot.
CV palume saata aadressile
tartuv.cv@just.ee
Lisainfo telefonil 5910 4193.

Klienditeenindajale (palk 800 €
neto). personal@incassor24.ee

A-, B-, C-, CE-, BE-kat lõppastme-, esmaabi- ja järelkoolitused.
Tel 507 8230, soiduoppe@gmail.
com, sõiduõppe.ee
Emajõe Keeltekool: uued kursused. Tel 740 4050, info@emajoe.ee,
www.emajoe.ee.

KÜTE
Kasepind 30, 40, 50 cm. Vedu,
tšekk. Tel 5594 7098.

Metsaveoautojuhile.
Tel 5348 8511, info@metsavedu.ee
Otsime Tartu Kaubamaja Uni
versaal Universumisse osalise
tööajaga klienditeenindajat.
www.eksootika.ee Tel 5348 4993,
kristel@eksootika.ee

Kasumetsa küttekontor. Erinevat
sorti kvaliteetsed küttepuud
veoga. Tel 529 2305, 734 9800,
www.kasumetsa.ee

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

HAUAPIIRDED VAASID PINGID

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

Pakkuda tööd Tartu lähedal kile- ja
kartongjäätmete pressijale-sorteerijale. Tel 5566 7923.

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

Sa Aarike Hooldekeskus pakub
tööd hooldustöötajale. Palume
kohapeale tutvuma tulla ette
helistades 511 6113 või 735 1534,
aarike@aarikehk.ee

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

Vee, kanalisatsiooni ja kütte mon
taažiga tegelev firma pakub tööd
kogemusega töölistele.
Tel 502 3196, numen@numen.ee

2-toal ahik korter Põlvast 600 m
kaugusel looduskaunis kohas (päi
kesepoolne, 1. k, 55,2 m², aiamaa
ja sauna kasutamise võimalus, otse
omanikult). Tel 553 8019.

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

CE-kat autojuhile, haljastus- ja
teetöölistele. Tel 504 8778,
737 1770, info@greeny.ee

Muusikakool Helivõlu vastuvõtukatsed 6. juunil kell 17-19
Võru 47e, 3. korrus. Uuri lähemalt
helivolu.ee või 5813 2350.

KUULUTA TARTU SUURIMA
TRÜKIARVUGA AJALEHES

BÖRS

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

MATERJAL

SISEVETE SAATKOND

SÕIDUKID

1-toal korter. Raha kohe olemas.
Tel 5612 6628.
2-3-toal remonti vajav korter
rahulikus piirkonnas väiksemas
majas, I-II korrus. Või vahetada
maamaja vastu Põlvamaal (50 km
Tartust). Tel 505 4018.

Lastekaubad, mänguasjad,
pedaaliautod Sõbrakeskuse II
korrusel. soiduoppe@gmail.com
Odavad rõivad, Kastani 121. Uus
kaup. E-R 10-18, L 10-15.

KINNISVARA OST
Katuse- ja fassaaditööd, vundamentide remont ja soojustamine,
vihmaveesüsteemid.
Tel 5649 4929.

kuni 19.06 maalikunstnik Ove
Büttneri ja graafik Tiit Rammuli ühisnäitus Kolmteist

Poolkuiv lepp 30, 40, 50 cm.
Tel 557 6177.

PÕLLUNDUS

Kuiv kütteklots 1.70, puitbrikett
1.90, kuiv lepp 2.70, kuiv kask 3 €,
pinnud 3 m. Tel 5623 1555.

Hobusesõnnik (80 l kottides, 5 €
kott, 3-5 a seisnud kõdusõnnik,
Tartu piires vedu tasuta).
Tel 5647 6281.

Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puitbrikett, küttegraanulid. Vedu tasuta. Tel 523 8332,
433 3130.

Männikoore-multš, sõelutud
põllumuld, killustik, sõelmed.
Tel 526 1028, kipetransport.ee

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

Abi korteriühistule. Santehnilised
tööd, veevarustus, kanalisatsioon, küte. Tel 5660 1567.
Arvutiabi õhtustel aegadel Tartu
maal. Kojukutsed. Tel 5689 7375,
marvutiabi@gmail.com
Arvutite hooldus, remont, varuosad ja tarvikud Tartus Lõunakes
kuses. OÜ Maxi IT, tel 5452 2200.
Autoelektritööd Tartus Jalaka 77
boks 11. Tel 55 949 549,
veljed24@gmail.com
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Fotografeerimine ja videoteenus
üritustel. Reio Laurits, tel
5550 0948, fortiusfoto@gmail.com

AT Teenus OÜ pakub aastaaruannete koostamist ja raamatupidamisteenust OÜ-le, MTÜ-le, FIE-le.
Tel 502 9333, 506 0726,
info@atteenus.ee.

Kolatakso, jäätmete äravedu ja
utiliseerimine, laadijad, keldrite
koristus jne. Tel 553 7638.

Paadirent Peipsi ääres Varnja külas
Tartumaal. Erinevad mootorpaadid. Tel 518 1125, mesitare.ee

Kolimisteenus, laadijad. Parimad
hinnad! Hinnakiri.
www.kiiredkolijad.ee Tel 5621 7955.

Pakun hauahoolduse teenust
Raadi kalmistul. Tel 5665 8351.

Konditsioneeride täitmine alates
42 € ja autode elektritööd.
Tel 506 9367, info www.jaad.ee

Piduritööd Tartus, soodsad varuosad! Jalaka 77 boks 11, tel
55 949 549, veljed24@gmail.com

Korstnapitside ja moodulkorstnate ehitustööd. Tel 5557 9399.

Plekksepatööd: Ringtee 1, Tartu.
Avatud E-R 8-17. Tel 517 2156,
plekksepp@hot.ee
Pottsepatööd. Tel 507 9037.
Professionaalne klaverite häälestus, remont ja konsultatsioon.
OÜ Helisild, tel 5305 1016.

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

Puhastame Teie aia vanarauast
täiesti tasuta! Seniks päikest!
Tel 5376 2014.

Hekkide lõikamine ja muru niitmine. Tel 525 2862,
www.kobruleht.ee
Korstnapühkija - küttekollete
remont (kogemusi 10 aastat). Tel
5805 0201, korstnapuhkimne.ee

Autoremont ja hooldustööd,
diagnostika, varuosade ja rehvide
müük, rehvi- ja liivapritsitööd.
Professionaalne abi soodsa hinna
ga! Väike-Kaar 41b, tel 5620 3199,
www.samautoremont.ee
Boilerite puhastus, veemõõtjate
vahetus, san-tehnilised tööd.
Tel 5646 9025, 734 8044.
Elektritööd. Tel 5609 3099.

Jalgrataste müük, hooldus ja
remont. Master Sport OÜ Tartus
Aardla 6b, tel 659 1109,
info@mastersport.ee,
www.mastersport.ee
Kaevetööd miniekskavaatoriga,
planeerimine, koorimine, põõsaste, heki juurimine.
Tel 5818 5222.

Fassaadi soojustus- ja viimistlustööd. Tel 5687 6112.
Fekaalivedu (kuni 10 m³). Tellimine
tel 52 111 25,
meitman.ou@gmail.com

Katuse pesu ja värvimine, käiguteede müük koos paigaldusega.
Tel 5565 0673, info@sunluna.ee

Idamaised ilu- ja tervisetooted
(näokreemid ja -maskid, juusteja kehahooldus, valuvaigistavad
plaastrid ja salvid). Kivilinna
Konsumis (Jaama 173) E-R 10-18.
Tel 5809 3204.
Tervendamise ja harmoniseerimise seansid. Elena - energiaterapeut
ja rahva ravitseja (Moskva).
Tel 5360 9798.

MÜÜK

Korstnate ehitus ja remont koos
vajalike plekitöödega.
Tel 5618 9517, 5624 0880,
joosep.sepp@mail.ee,
marko.kukk.004@mail.ee

Rakke- ja salvkaevude puhastamine, süvendamine, kaevamine ja
remont. Tel 5638 1774.

Isetehtud grillahi. Tel 5629 6070.

Kutsu Kandlemees Sander ja
rahvalikud laulud oma peole!
Tel 504 3202,
simmaniduo@gmail.com

Rehvivahetus Tartus Jalaka 77,
boks 11. Tel 55 949 549,
veljed24@gmail.com
RMP-Arvestus OÜ osutab raamatupidamiseteenust Lõuna- ja
Kagu Eestis. Tel 521 7591.

Printer, tooner, tint, paber. Hooldus, täitmine. Raekoja 13, Tartu,
tel 744 1100, futari.ee
Puidutöömasinad, purilaud.
Tel 512 1766.
Puulõhkuja. Tartu, tel 5629 6070.
Roostevabast terasest õunapurustaja 3f ja tungrauaga mahlapress. Tel 5344 0850.

Salvkaevude kaevamine, puhastamine ja remont. Rõngaste
vahetamine. Tel 5840 0240.

Kutsu korstnapühkija juba kevadel. Helista TahmaToomasele tel
53 474 363. www.tahmatoomas.ee

Ohtlike puude raie, puuhooldus,
kändude freesimine.
www.2arboristi.ee Tel 5818 5222.
Ohtlike puude raie ja puude hooldustööd. Tel 5686 6157,
info@nordicarb.ee.

San-tehnik Tartus. Kõik torutööd
ja vastavate seadmete paigaldus.
Hinnad soodsad. Tel 553 7638.

Survepesuritööd Tartumaal. Tel
527 6161, info.akpluss@gmail.com

Uus piduritega Tiki (3,5 x 1,5 m,
kõrgendus, tent, 4x lehtvedru, kv
1561 kg). Tel 5348 8766.

OST
Hea hinnaga märgi-, mündi-, paberrahakollektsiooni. Hõbedast
esemeid jne. Tel 5590 6683.
Kunsti ost - maalid, graafika jm!
Muuda kasutuna seisev kunst
rahaks! Parim hind! Tel 5649 5292.
Nõukaaegsete ehete, sõlgede,
märkide, medalite, koolimärkide,
fotoaparaatide jm ost!
Tel 5649 5292.
Plaanid kolida või said päranduseks korteri? Ostame üleliigse
vanakraami ja raamatud!
Tel 5649 5292.
Setu ehted (sõlg 500 €), hõbedast
ehted ja esemed, hõberublad jm
ost! Raha kohe! Tel 5649 5292.
Tsaariaegsete hõberublade, kopikate, EW müntide, paberrahade
jm ost! Parim hind! Tel 5649 5292.
Vanad fotod, fotoalbumid,
postkaardid! Ka fotoaparaadid ja
objektiivid! Raha kohe!
Tel 5649 5292.
Vanad lauanõud, piima- ja
kohvikannud, kristall jm EW ajast
esemete ost! Raha kohe!
Tel 5649 5292.

Vanad raamatud, postkaardid,
fotod, maalid, graafika, mündid, paberraha, mööbel, nõud,
samovarid, merevaigust ehted,
märgid, medalid jne. Tel
5829 9810, kristiinas95@gmail.com

Santehnik. Tel 5344 8170,
koitmaekalev100@gmail.com

Santehnilised tööd. Tel 5660 1567.

laius 215 cm ja sügavus 145 cm.
Telgede juurde kuulub pink, kanga
reha, 6 tallalauda, kangapingutaja,
2 suga - 30*150 cm ja 80*170 cm,
ca 1000 niiet (linasest ja puuvil
lasest). Hind 750 € (hind sisaldab
käibemaksu). Tel 520 7727,
www.aardlakaubandus.ee

Vanad raamatud, aabitsad, piiblid, teatmeteosed jne! Ost parima
hinnaga, raha kohe! Tel 5649 5292.

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

Niitmine, trimmerdamine.
Tel 5376 2014.

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

TERVIS

Ait äravedamiseks. Õhtuti tel
5806 5240.

Muru niitmine ja trimmerdamine.
Gramina OÜ, tel 5341 2026,
517 5309, www.gramina.ee

Kellassepp Annelinna keskuses.
Ehte-, prilli- ja kellaparandus.
Patareivahetus vaid 4 €!

Värvime maju üle Eesti.
Tel 5803 4010.

Korstnapühkija teenus.
Tel 505 0040, www.korstmar.ee

Muruniitmine ja trimmerdamine,
aia hooldus. Tel 5376 2014.

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

Veoteenus. Hüdrotõstuk, kallur.
Tel 507 9037.

Raamatupidamisteenus, riigihangete koostamine. Tel 5361 8144.

Katlamajad ja küttesüsteemid.
Paigaldus, remont ja hooldus.
Tel 5660 1567.
Katuse- ja plekksepatööd. Valtsplekk-katused. Plekkdetailide
valmistamine. Tel 5590 9273,
www.armecon.ee

Puujuuksur hooldab teie ohtlikud puud, hekid ja viljapuud.
Tel 5699 9884, laur@puujuuksur.ee

Veotakso. Tel 501 5312.
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Tegutsev lastekirbukas! 3200 €!
Hind sisaldab kogu poe sisustuse ja
2 kuu rendi deposiidi.
Tel 505 4367.

Teeme järgnevaid töid: katusetööd, plekitööd, puitfassaadid,
üldehitus. Tel 5627 4499.

Vanavara, kulla ja hõbeda
kokkuost turu parima hinnaga!
Raha kohe kätte! J. Kuperjanovi 62,
Tartu. Tel 5815 0312,
emilia.collection@mail.ee
Ümmarguste või ovaalsete
kirjude kividega merevaigust
kaelakee. Küsige minu hinnapak
kumist! Tel 5871 0351.

VABA AEG

Torutööd Tartu maakonnas.
Tel 5333 2131.

2. juunil kl 9-16 Juunikuu laat
Elvas kultuurikeskuse parklas.
Keskoja OÜ, tel 5661 8707.
3.06 kl 9-15 Tartu-Otepää-Tartu
looduslike pühapaikade bussireis. Pühajärve ümbruse väepai
kade loodust, ajalugu ja pärimusi
tutvustab Ahto Kaasik. Teave ja
registreerumine: ahto@hiis.ee

Uus vann vanasse vanni, garantii 3
a. Lisainfo tel 503 1943,
www.vannvannis.ee.
Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.

Töökorras kangasteljed (kiriteljed). Poomi pikkus 180 cm, telgede

Head tartlased! Olete oodatud
1.-2. juunil kl 10 Vanemuise
kontserdimajja vabariiklikule
puuetega inimeste 23. kultuurifestivalile. Sissepääs prii. Saad olla
abiks publiku lemmiku väljaselgita
misel ja seeläbi ise osaleda loteriis.
Korraldaja Tartu Puuetega Inimeste
Koda. tartu.pik@gmail.com
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Jõgevamaa laulupidu

ESIVANEMATE RADADEL
Kassinurme Linnamäel

03. juuni 2018

Kell 18

Laat kell 16

Simmaniks mängib

Curly Strings
kell 21

Pilet 8€ ja 6€

Päikese tervitus Kassinurme hiiestõusul kell 4:15
loojangul kell 22:15

Piletid müügil
Kontserdipäeval 10€ ja 8€
Toetajad

Jõgeva
vald

Põltsamaa
vald

Mustvee
vald

Uudmiisg!a
Raa

s
käänduk

KLASSIKA
ON TAGASI!

Kõik käändustega
kapisüsteemid

-15%

TARTU Sõbra 54 (Turu Ärimaja)

tankindoor.ee

