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Revolutsioon sebradel toob
uuele põlvkonnale õpitud abituse?
Linna soov ülekäiguradadele sedavõrd palju
nutti juurde kruvida, et
need ka rumalaimad
jalakäijad ohutult teisele
poole teed aitaks, paneb kriitilisemad hääled
paratamatult küsima: kas
nii nõrgaks ongi Kalevite
kange rahvas jäänud?
Pilootprojektina kerkivad
sensorite-anduritega varustatud ning mõlemat osapoolt
hoiatavad sebrad Tamme ja
Forseliuse kooli juurde, sealse tagasiside põhjal aga veel
kaheksasse liikluse tulipunkti. Uuenduste alla maetavast
410 000 eurost kannab poole
küll EAS, ent ka ülejäänud
poolt võib mõnegi arvamusliidri hinnangul sulaselgeks
raiskamiseks pidada.

Raalita töövõimetu

Ehk lõpetaks tehnoloogia sekkumine ka
Vene ruleti lapsevankritega? RASMUS REKAND

pole sinna midagi. „Ka linnavalitsuses on märgatud, et kui
ühel päeval näiteks arvuti ei
tööta, siis on inimene sisuliselt
võimetu üldse midagi ette võtma, töö jääbki seisma,“ teadis
kogenud raehärra rääkida.
Ultramoodsad sebrad võivad
Tamme hinnangul ühelt poolt
küll tõepoolest ka
kooli radadel
Kas Tartu on ikkagi täna sel- vana
asjatuid ootuseid
lises seisus, et me saaksime vilkuvale signaalile üles kütta,
minna nii nutikat teed?
ent teisalt hoopis
kuskil on oht, ja iga päev ikka- valvsust suurendada. „Isegi
gi ise analüüsima seda, kuidas kui see rada ei peaks vilkuma, siis on ju tähelepanu igal
käituda,“ leidis ta.
Reformi eestvedaja, refor- juhul keskendatud,“ kinnitas
mierakondlasest abilinnapea ta. „Keegi ei võta inimeselt ära
Raimond Tamm aga tõdes, et kohustust vaadata vasakule ja
inimkond sõltub tehnoloogiast paremale ega autojuhilt kojuba niigi sel määral, et parata hustust inimesed üle lasta.“
IRL-i vastuoluline kohalik
liider Peeter Laurson võrdles
riiklikku abikätt laste ümbritsemisega sulgpatjadega, mis
tekitab küsimuse, kas sel moel
üles kasvanud teistes linnades
üldse hakkama saavad. „Lapsed peavad harjuma sellega, et
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Laurson on aga välja arvutanud, et kui viimne kui üks
linna ülekäigurada sarnase
lahendusega kaetud saaks, läheks see maksma üle 15 miljoni euro. „Kas Tartu on ikkagi
täna sellises seisus, et me saaksime minna nii nutikat teed?“
päris ta poolretooriliselt. „Meil
on väga palju turvalisuse tõstmise kohti mujalgi: palju on
näiteks kohti, kus kõnniteid
üldse pole.“

Litsentsile käpp peale
Tamm rahustas vastaseid
siiski tõdemusega, et nutiprojekt ei tähenda veel, et selle
pärast lõppeks kergliiklusteede ehitamine ja remontimine.
„Loomulikult ei pea kõik ülekäigurajad, näiteks fooriga ristmikel, olema linnas nutikad,“

sõnas ta. „Olen ka sada protsenti kindel, et kui nüüd sellised
ülekäigurajad välja töötatakse,
siis nende hind ajas nõudluse
kasvades pigem langeb.“
Tartu ülikooli raamatukogu
direktor, sotsiaaldemokraat
Martin Hallik leidis rahalise
poole pealt, et kui Tartu teemas juba suunanäitajaks on,
tasuks litsents prototüübi loojalt Bercman Technologieselt
välja osta. „Pidades silmas,
kui palju sinna alla läheb raha,
mida võiks näiteks kasutada
Tamme kooli õhtuse vahetuse
probleemide lahendamiseks,
siis oleks sellel asjal mõistlik
jume,“ täpsustas ta.
Tamm jäi veendumusele, et
sel viisil ei leitaks partnerettevõtet iialgi. „On täiesti normaalne, et ettevõtja soovib ise

oma toodangut arenda ja edaspidi seda toodet müüa,“ märkis
ta. „See, et keegi teine hakkab
tema toodet müüma, ei ole
kindlasti teema.“
Laiemas plaanis taandub
kogu küsimus Tamme väitel
tehnoloogia üldisele võidukäigule: on ainult aja küsimus,
millal sõidukid ise ülekäiguradadega suhtlema hakkavad
ning ka see pole veel kaugeltki
piiriks. „Autode püsimise võimalus sõltub sellest, kui ohutuks tehnoloogia nad muuta
suudab,“ fantaseeris abimeer.
„Et meil liiguvad rohkem kui
tonnised kolakad pidevalt risti-rästi üksteisele vastu - usun,
et järeltulevad põlved ühel hetkel ütlevad, et see ei ole normaalne.“
KAUR PAVES

PLMF SUVISED SUURSÜNDMUSED

XXVI RAPLA
KIRIKUMUUSIKA
FESTIVAL

A.-L . BEZRODNY

26. JUULI — 5. AUGUST

käe-, jala- ja rinnaproteesid

EESTI RAHVUSMEESKOOR • JOHANSONID ja KRISTA CITRA JOONAS •
Läti segakoor DAUGAVA • Moraavia õpetajate meeskoor
(Tšehhi) • SERGEI STADLER (dirigent, viiul, Venemaa) •
INES MAIDRE (orel) ja lastekoor ELLERHEIN jt

VI EIVERE
KLAVERIFESTIVAL

individuaalsed, kohaldatavad, sporditallatoed

3. — 5. AUGUST

IRINA ZAHHARENKOVA • RALF TAAL •
IZUMI TATENO (Jaapan) jt.

XIV TALLINNA
KAMMERMUUSIKA
FESTIVAL

A. LEND

käele, jalale, seljale valmistamine ja individuaalne kohandamine

25. AUGUST — 2. SEPTEMBER
O. ZAITSEVA (sopran) • O. KUUSIK (tenor) • R. RAALIK (bass) •
O. SINKOVA (flööt) • S. MAZAR (klaver, Iisrael) •
S. KUULMANN (viiul) • A. LEND (tšello) • R. TAAL (klaver) •
A.-L. BEZRODNY (viiul) • J. E. GUSTAVSSON (tšello, Soome) •
VABADUSE VÄLJAKU MUUSIKATELK jpt

I. ZAHHARENKOVA

PILETID
SAADAVAL!

PROGRAMMID:

WWW.PLMF.EE

laias valikus ortopeedilisi ja anatoomilisi jalatseid, ka lastele

INDIVIDUAALNE KONSULTATSIOON
Info ja registreerimine tel 740 2316
Ootame Teid E - R 9 - 16, Turu 21b, Tartu
(asume Turu 21 sisehoovis)
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LUGEJA KIRI

Kindel ei
viaduktile
Kohalikus ajakirjanduses
ilmunud artiklites kirjutati
maanteeameti otsusest
alustada 2020. aastal liiklusrohke Riia ringristmiku
ümberehitust kolmetasandiliseks liiklussõlmeks.
Illustreerimaks kirjeldatud
rasket liiklusolukorda on
artiklitele lisatud aeropildid pooltühjast Riia ringristmikust.
Riia ringristmik on üks
väheseid normaalse raadiuse ja kujundusega liiklussõlmi Tartus. Erinevalt
nuriplaneeringuga Aardla
ja Viljandi betoonringidest on paraja pikkusega
Riia ringil võimalik sujuvalt
ja kiiresti pöörata valitud
suundadesse. Viljandi ja
Aardla ringid on aga projekteeritud nii väikese
raadiusega, et näiteks
bussi pöörde ajal peavad
bussireisijad istmest kinni
haarama, et mitte maha
kukkuda. Jalakäijatele ja
ratturitele mõeldud kohatud betoontunnelid seisavad aga peaaegu kasutuseta, peletades kas liiga
järsu trepi või halvasti projekteeritud kaldega.
Riia ringile kavandatav
betoonestakaad hakkab
kõrguma madalhoonestusega eramurajooni kohal
ühes rohkete müratõkete ja pealesõiduteedega,
mida kunagi poleks vaja
püstitada, kui jõumeetodite asemel võtta kohe kasutusele mõistus.
Targad foorilahendused,
mis juhiksid ja suunaksid
liiklust vastavalt kõiki liiki
liiklejate vajadustele, oleks
kordi odavam lahendus
materjali- ja töömahukatest betoonipaigaldustest.
Betoonestakaad keset
ülikoolilinna pole intelligentne lahendus ega sobiv visiitkaart linna külastavatele teadlastele ega
turistidele.
Hiidrajatis jääks üha
laieneva linnaruumi sisse, eraldades üksteisest
FI uusasunduse, Lõunakeskuse ning Veeriku ja
Maarjamõisa ülikoolilinnaku. Selmet rajada väikelinna betoonkoloss, oleks
ammu aeg otsida lahendusi kogu läbisõiduliikluse suunamiseks linnast
ja ringteelt välja. Ülisuure
liiklustiheduse ja õhusaastega Riia tänav tuleks
läbisõidukoridorina sulgeda, ühes sellega kaoks ka
viadukti ehitamise vajadus
ringristmikule.
M. K.

Vutihullud igatsevad spordibaari
Kuigi rohkem või vähem
ametlikus vormis võib
täna käivituvat jalgpallipidu ekraanidelt
kaeda kõikjal üle linna,
tunnistavad tõsisemad
asjahuvilised, et päris
stiilipuhast meelelahutusasutust meil selle
tarbeks polegi.
Alatasa Tartu teise klubi tiitli pärast heitleva FC Santose
salli rüütatud Mika Keränen
pole vaatamata igakuisele
linnakirjaniku töötasule televiisorit soetanud ning on
ka sellepärast olukorraga
kõrtsides hästi kursis. „Olen
alati leidnud koha, kus vaadata jalkat,“ kinnitas ta, ent
leidis ka arenguruumi. „Ega
ma väga nõudlik pole, aga heli
võiks olla, korralik ekraan ka.
Ei taha ühtegi kohta otseselt
maha teha, aga spordibaari
profiiliga kõrtsi õieti polegi.“

Kuku pikali
Praegu viibib Keränen sünnimaal Soomes, kus kavatseb
esimesed mängud ära vaadata Joensuu lähedal paiknevas
spordibaaris, kus on sellised ekraanid, et „kuku pikali“. „Laius
umbes kolm meetrit ja selliseid
mitu tükki. Kogu kupatus on
üles ehitatud sada protsenti jalka-, hoki- ja vormelifänne silmas pidades. Tase!“ rõõmustas
linnakirjanik.
Keräneni unistustes võiks
mõni ärimees sarnase pubi
rajada ka Taaralinna, ehkki
säärasesse oaasi oleks ta nõus
Elvassegi kohale sõitma. MM-i
ajal püsib mehe vererõhk ja
pulss sõltumata mängudest
siiski normis, sest ei Eesti ega
Soome sedapuhku osa ei võta.
„Islandi võit oleks vinge!“ avaldas ta oma sümpaatia.
Pisimale osavõtjale Islandile, aga ka valitsevale maailmameistrile Saksamaale
hoiab pöialt ka linna esiklubi
Tammeka fännide seast klubi
ennast juhtima tõusnud ning
praegu kultuuripealinna projekti vedav Kalle Paas. Temagi
meelest võiks avalikus ruumis
pidada rohkem erilisi ühisvaatamisi ja –näitamisi. „Nuputan
praegu isegi, kuidas meenutada sõprade ringis kahe aasta
eest toimunud võimsat Sepa
ühisvaatamist. Siis korraldasime ju renoveeritud Sepa

India praad 4.50 €
Tiibeti praad 3.60 €
Päevasupp 2,20 €

Sangarlik
purjutajanna
9. juuni öösel püüdis alkoholijoobes 25-aastane naine purjus eakaaslast autoga
sõitma minemast takistada
nii intensiivselt, et viimane
teda raevuhoos tõukas.

kuld- ja 22 hõbemedalisti võrsus tänavu Treffneri
gümnaasiumist, mis oli ülekaalukalt linna parimaks tulemuseks.

Ihastes põles
11. juuni varahommikul põles E. Wiiralti tänaval lahtise
leegiga avalik grillmajake.
Õnneks kustutasid päästjad
põlengu poole tunniga.

kunstmurul Eesti suurima ja
erilisima EM-finaali ühisvaatamise,“ tuletas ta meelde.
Samas ootab Paas, et keegi
eelmise suurturniiri ajal seatud lati ületaks. „Mul on muide kõrvale pandud tükk Sepa
kunstmuru ja meie kampaania
sümbol, legendaarne puust
ruutmeeter. Nendega korraldame kuskil kindlasti oma väikese Sepa!“ lubas ta.
Kõrtsis jalgpalli vaatamas
käia eelistab Paas aga Illegaardis, kus on tema sõnul ajalooliselt kõige parem fänluse vibe
ja peetakse ka vutimälumängu
sarja. „Selle aasta üritustest
meenub, kuidas Emajõe kaldal,
Väikese Kuuba kõrval näidati
Meistrite liiga finaali,“ lisas ta.
„Seal olid ilusad inimesed, ilus
ilm ja hea toit. Rohkem selliseid elamusi!“
Illegaardi nimetas oma esimeseks valikuks ka pikaajaline
Tammeka fänn Kaido Vahkal,
ent rõhutas samas, et käib väljas vutielamusi nautimas harva
ja enne veerandfinaale sinna
kindlasti ei roni. „Kuna enamikul on juba korralikud pillid
kodus olemas, siis vaatamegi
pigem kellegi pool oma seltskonnaga,“ sõnas Rootsit, Taanit
ja Islandit toetav, ent võitjaks
pigem Saksamaad või Brasiiliat
ennustav jalgpallisõber.

Hääleta pilt
Vaatamata fännide kriitikale ootavad lustiasutused neid
ekraanide taha pikisilmi – kui
mitte enamat, siis tasuta riigitelevisiooni peale saab televiisori tummalt ikka keerata.

Linnaisad koolipingis

„Näitame kõiki mänge, aga
neljapäevast laupäevani toimuvate hiliste mängude puhul
tuleb arvestada, et pilt on ilma
hääleta,“ hoiatas Püssirohukeldrit majandava OÜ Püssikas juhatuse liige Vaiko Peebo.
„Muidugi usub terve Püssika
kollektiiv, et hea õlle ja seltskonnaga on kõik võistkonnad
veel paremad.“
Pahade Poiste omanik Jaanus
Sults lubas samuti terve turniiri ära näidata. „MM-i ajal peab
kindlasti arvestama, et fännide
arv on tavapärasest suurem,“
ütles ta. „Loodame, et tulevad
emotsionaalsed, huvitavad ja
tasavägised mängud.“
Illegaardi programmijuht
Elo Pruuli tõdes, et võistlus
jõuab külastajateni nii palju
kui võimalik, ent riigipühadel
23. ja 24. juunil jääb uks siiski
suletuks. „Püüame kanda üle
kõiki mänge suurel ekraanil,
aga eks alagrupivooru viimases ringis otsustame jooksvalt,
kumb mäng on olulisem, teist
saab samal ajal vaadata telerist,“ kinnitas ta.
Küll tuleks Illegaardi fännidel meeles pidada, et laudu
mängude ajaks ei broneerita,
mistap tuleks populaarsematele vastasseisudele ikkagi varem kohale tulla - eriti, kui on
soovi endale ka istekoht leida.
„Meie kollektiivi eelistused kujunevad välja mänge vaadates,
kindlat lemmikkoondist MMile jõudnutest meil pole,“ märkis Pruuli. „Kes mängib ilusat
ja hingestatud jalgpalli, võidab
ka meie poolehoiu.“
KAUR PAVES

Tiibeti, Tandoori ahju ja India restoran

Päevapraad kl 11-15

LAUSEGA
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Kui baaris prassimiseks krabisevat napib, siis kohalikku
vutijumalat Kevin Rääbist
saab treeningul kaeda täiesti
tasuta. 
JK TAMMEKA

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

Tel 5668 3044
740 1606
Küüni 5b, Tartu
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Vanast hoonest vaid kandekarkassi ja välisseinad
säilitanud Raatuse kool on
jõudnud renoveerimisega nii
kaugele, et teisipäeval söandas raad seal koguni väljasõiduistungi pidada. Lihtõpilastele avab kool uksed uuel
õppeaastal.

Aita valitsejaid
Sellest nädalast 6. augustini
on linna kodulehel avalikul
väljapanekul linna arengukava muudatusettepanekud
ning järgmise nelja aasta eelarvestrateegia, millele oodatakse pikisilmi ka tavakodanike soovitusi.

Kopp maas
Võru tänava Vaba-Eha lõik
on sademeveetorustiku ehitustööde tõttu 27. juulini liiklusele suletud.

Elvaski on tegijaid
Elva vald pärjas tunnustamis
üritusel Sada Noort Tegijat
üheksa kooli õpilasi, kes oma

SÄHVATUS

õppetöö või koolivälise tegevusega on panustanud tavapärasest märgatavalt rohkem nii iseenda, kooli kui ka
kogukonna arengusse.

Kotkas sai tiivad
Märtsi alguses Järvamaa
metsast hinge vaakumas leitud merikotkas, keda vaevas
neile lindudele tavapärane
pliimürgistus, sai maaülikooli loomakliinikus nii pikka ja
põhjalikku ravi, et sirutas lõpuks tiivad ning tõusis taas
tuttavate metsade kohale.

Markosse on usku
Ülekaalukas osa Tartu Eks
pressi lugejaist eelistab oma
partei loomise unistusega
välja tulnud IT-mehe Marko
punti konkureerivatele rahvaliikumistele Eesti 200-le ja
riigireformi sihtasutusele.

Kuribändid
ühendasid jõud
15. juunil esitlevad Kivi baari
hoovis ühiselt verivärskeid albumeid kohalikud raske muusika etalonid Talbot ja Zahir.

Keskväljakule
elustama
Linn soetas AED elustamis
aparaadi, mis paigaldatakse juba täna kell 14 Raekoja
apteeki. Juures on abistavad
sildid, mis peaks seadme käsitsemise igaühele võimalikuks muutma.

Läheb hooldamiseks
Linn plaanib Euroopa Liidu
toetuste abil asuda pakkuma
kodust hoolekandeteenust
kuni 130 tartlasele, milleks
palgatakse tööle 13 hooldustöötajat.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

MAJANDUSKASVULE HOOGU JUURDE: kui purskkaev töötamisest pisikest pausi peab, oleks ju raiskamine valuuta niisama vedelema jätta.

FACEBOOK / MÄRGATUD24 TARTUS
H. Prosti Põllutöömasinate Muuseum korraldab 16. juunil Peedumäel

VANATEHNIKALAADA

Kell 13 rehepeksumasina töötamine. Kell 12, 14 ja 15 giidiga
ekskursioonid, fakte masinate elukäigust (väike osalustasu).
• Soovijad saavad näidata oma uunikume. Parimatele meened!
• Käsivikatiga niitmine (oma vikat kaasa võtta)
• Oodatud on vanavara, talukauba ja käsitöötoodete pakkujad
• Mängud, meelelahutus ja õpitoad
Tartumaa, Nõo vald, Variku talu, Vissi.
Bussid: Elva-Nõo-Tartu, Vissi või Peedumäe peatus. Info 5562 3292.
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Vägevaima vilistlaskonna jahil
Enamikul Tartu koolidel on pikk ja kirju ajalugu,
mida mäletavad terved inimpõlved. Nii mõnedki
näitlejad, lauljad, poliitikud, raadiotegelased, sportlased on oma teekonda alustanud just siit. Milline
haridusasutus võib aga uhkeldada kõige esinduslikuma eduriviga? 
VAHUR JOA

Descartes’i koolist (15. keskkool) on tuule tiibadesse saanud õiguskantsler Ülle Madise, näitleja Maarja Jakobson
ning maanteejalgrattur Grete
Treier.
Jakobson: „Tulin Tartusse
keskkooli 1992. aasta sügisel.
Valik langes toonase 15. kooli
kasuks (sain sisse ka Treffneri
kooli) ühel kindlal põhjusel:
prantsuse keel. See oli eksoo-

tiline ja kultuurne ühekorraga.
Kuigi ma pärast kolme aastat
prantsuse keelt just vabalt rääkima ei hakanud, avardasid
need aastad kõvasti mu maailmapilti. Lõpetasin aastal
1995 tänapäeva mõistes gümnaasiumiastme. Sügisel läksin
õppima Tartu ülikooli saksa
keelt ja kirjandust, aasta hiljem
astusin juba muusikaakadeemiasse lavakunsti erialale.“

Karlova kooli (7. keskkool),
mis veel mõned aastad tagasi
oli gümnaasium, on aastate
jooksul lõpetanud laulja Taavi Peterson, näitlejad Andres
Dvinjaninov ja Mirtel Pohla, poliitikud Aadu Must ja
Margus Tsahkna ning korvpallurid Tanel Tein, Valmo
Kriisa, Jaanus ja Toomas
Liivak.
Tein: „7. keskkooli sattusin õppima, kuna elasin 77
meetri kaugusel ehk siis oli
nii-öelda minu kodukandi

Miina Härma gümnaasiumi
(2. keskkool) vilistlaste plejaad
osutub erakordselt kirjuks.
Sealt leiab endised ministrid
Jaak Aaviksoo ja Jürgen Ligi,
rattasõitja Jaan Kirsipuu,
sprinter Rasmus Mägi, näitleja Rasmus Kaljujärve, ajakirjanikud Priit Pulleritsu ja Tiit
Pruuli, muusik Toomas Lunge
ja semiootik Mihhail Lotmani.
Pullerits: „Ega mul seal midagi valida olnud. Vanemad
panid sinna. Mis oli ka loogiline valik, ja mitte ainult sellepärast, et see kool asus mu kodule lähedal, alla kilomeetri, vaid
ka seepärast, et enamik vanemaid, kes tahtis Tartus oma

lapsele head haridust, pani
lapse just 2. keskkooli.
Kuid ega igaüks sisse saanud. Härma gümnaasium oli
esiteks inglise keele kallakuga
kool ning teiseks ikkagi sõna
otseses mõttes eliitkool, mistõttu sinna pääses ainult katsetega. Lõpetasin keskkooli
1983. aastal, pärast mida astusin Tartu riiklikku ülikooli.
Ajakirjanduse erialale võttis
ülikool vastu vaid 15 inimest.
Nüüd, tundub, pääseb seda õppima vaat et igaüks, kes vähegi
soovib. Pärast esimest kursust
tuli minna Nõukogude armeesse. Mul ei olnud mingeid
puudusi ega vigu, mis sellest
päästnuks.“

Praegusest Tamme gümnaasiumist, endisest 5. keskkoolist
võrsusid teiste seas Euroopa
Komisjoni asepresident Andrus Ansip, ärimees Rein Kilk,
rallisõitja Markko Märtin ja
ettevõtja Neinar Seli.
Seli õppimisest: „Kuna elasin tollal Pirni tänavas, siis see
oli meie piirkonna kool. Läksin
kooli 1966. aastal, kui olin veel
kuuene, ja lõpetasin seal nii
kaheksa klassi kui ka keskkooli (1977). Siis astusin TRÜ kehakultuuri teaduskonda, mille
lõpetasin 1981. aastal.
Kuna kogu minu õppeperioodi jooksul olid mul kõik
hinded väga head, peale sõjalise tsiviilkaitse ja teadusliku

kommunismi, mis olid neljad,
siis suunati mind TRÜsse oma
teaduskonda ka tööle, kus ma
olin väidetavalt 21aastasena
kõigi aegade noorim õppejõud.

Nii mulle toona öeldi. Kraadi
kaitsesin bioloogias, kui olin
spordifüsioloogia kateedris
aspirant (praeguses mõistes
doktorant).“

Eliitkooli tiitlit kandva Hugo
Treffneri gümnaasiumi (1.
keskkool) VIP-lõpetajate hulk
on suur. Säravamatest tähtedest võiks välja tuua luuletaja Ain Kaalepi, kirjanik Jaan
Kaplinski, ajakirjanik Dannar
Leitmaa, poliitik Oudekki
Loone ja prokurör Lavly Perlingi.
Perling õppimisest: „Minu
vanaisa unistas sellest, et minust saaks arst, aga mina olin
umbes seitsmendas klassis,
olles kuulanud ära ühiskonnaõpetuse tunni, otsustanud,
et mina lähen hoopis kohtusse
tööle. Muidugi ei teadnud ma
12-13aastase tüdrukuna veel
täpselt, kelleks küll.
Kui põhikool läbi sai, otsustasin minna Treffnerisse, sest
esiteks oli see kool, kus kuna-

gi oli minu vanaema õpetaja
olnud ja sinna pääsemine oli
alati olnud väikestviisi minu
unistus, teiseks tahtsin head
haridust, et kindlustada sissesaamine ülikooli, ja kolmandaks valisin keemia-bioloogia

eriklassi, lootes veidi, et ehk
õnnestub mul siiski vanaisa
unistus täita ja ehk ma siiski
hakkan tahtma saada arstiks.
Ei hakanud. Lõpetasin kooli
aastal 1993 ja läksin Tartu ülikooli õppima õigusteadust.“

kool. Kooliaeg meeldis mulle väga ja isiklikult on ainult
head mälestused sellest majast, õpetajatest ning klassija koolikaaslastest.
Lõpetasin Karlova gümnaasiumi 1996. aastal. Samal
aastal astusin Tartu ülikooli
kehakultuuriteaduskonda.
Ühe vaheaasta (1998-99) õppisin New Yorgis St Francise kolledžis majandust ning
tagasi tulles lõpetasin 2003.
aastal TÜ füsioteraapia erialal magistrantuuri.“
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HEA HINNAGA KATUSED OTSE TOOTJALT!

VIHMAVEESÜSTEEMID

MÕÕDISTAMINE TOOTMINE

TRANSPORT

PAIGALDUS

TERASKATUSED JA -TARVIKUD

TURVATOOTED

VÕTA KOHE ÜHENDUST!
info@olly.ee , 56 980 949

Eesti Põllumajandusmuuseumis
22. juunil kell 18–01

Ülenurme Jaanituli Eesti
Põllumajandusmuuseumis
19.00
19.00 Marju
Marju Länik
Länik &
& Bänd
Bänd
21.30
21.30 Nukker
Nukker Kukeke
Kukeke
TantsuTantsu- ja
ja laulurühmad
laulurühmad
Rahvalikud
Rahvalikud mängud
mängud
Jõukatsumised,
Jõukatsumised, töötoad
töötoad ja
ja palju
palju muud
muud põnevat
põnevat
Ponija
hobusõit
Poni- ja hobusõit
Pärgade
Pärgade punumine
punumine
Õnneloos
Õnneloos
Jaanilaat
Jaanilaat

29. juunil

Üleriigiline näitus-konkurss VISS 2018,
Ülenurme mõisa- ja talupäev

Kell
Kell 10–16
10–16 areenil
areenil eesti
eesti punast
punast ja
ja eesti
eesti holsteini
holsteini tõugu
tõugu lehmade
lehmade konkurss
konkurss
Piimatoodete
Piimatoodete degusteerimine
degusteerimine ja
ja müük.
müük. Taluturg
Taluturg
Sissepääs
Sissepääs tasuta!
tasuta!
Kell
11–15
tasulised
õpitoad
Kell 11–15 tasulised õpitoad (mõisapreili
(mõisapreili ehtekamber,
ehtekamber, preilide
preilide peen
peen näputöötuba,
näputöötuba,
puidust
puidust taluloomade
taluloomade meisterdamine
meisterdamine ja
ja palju
palju muud)
muud)
PoniPoni- või
või hobusõit
hobusõit 22 €€
Avatud
muuseumi
Avatud muuseumi näitused,
näitused, külastus
külastus tasuline
tasuline
Mõisa
Mõisa ajalugu
ajalugu tutvustavad
tutvustavad ringkäigud
ringkäigud muuseumis
muuseumis
Talutööd
Talutööd
Sepatöö
Sepatöö saladused
saladused
Talulaste
Talulaste mängud
mängud
Muuseumiköök
Muuseumiköök

29. juunil

Eesti Põllumajandusmuuseum 50

Kell
Kell 16.30
16.30 Eesti
Eesti Põllumajandusmuuseumi
Põllumajandusmuuseumi 50.aastapäeva
50.aastapäeva tähistamine!
tähistamine!
Muuseumi
50
aastat
ja
vaade
tulevikku
„Kaua
kestab
Muuseumi 50 aastat ja vaade tulevikku „Kaua kestab talupojatarkus…“
talupojatarkus…“
Kell
Avatud
Kell 19
19
Avatud fond
fond näituse
näituse „Avasta
„Avasta ja
ja imesta“
imesta“ IIII etapi
etapi avamine
avamine

www.epm.ee

tel 738 3810
info@maaelumuuseumid.ee
Pargi 4, Ülenurme, Tartumaa
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Palametsa
pajatused
473.

Teiste artistide hulgas astub festivalil eritelgis üles ka
Burlesque Estonia hurmav kollektiiv. 
MATS ÕUN

Tänavatoidufestival
keskendub kodusele
Eesti Vabariigi 100.
sünnipäevale pühendatud tänavatoidufestival
TaDaa! tõstab eeloleval
nädalavahetusel au sisse
just kodumaise toidu.
„Üheskoos toimuvad nii tänavatoidu kui ka tänavaartistide festival TaDaa!“ selgitas
EV100 programmi juht Maarja-Liisa Soe. „Toitlustajad pakuvad menüüs eelkõige oma
fantaasia järgi loodud Eesti
peotoite, mille hulgast saavad
külastajad ürituse ajal ning
järel toimuval veebihääletusel
oma lemmiku valida.“ Varem
Tallinnas toimunud avaüritusel osutus publiku lemmikuks
GO Sushi Bussi pakutud Peipsi suitsulesta, kurgi ja sibula
rull.
Tänavu teist korda toimuval Tartu tänavatoidufestivalil
osaleb ühtekokku pea poolsa-

Ootamatult soodsaks
näib kujunevat olukord
Soome suunal, kus
verine kodusõda oli
lõppenud maikuul
valgete võiduga.

da toiduautot, tänavarestorani
ja pop-up kohvikut. Kodumaistele maitsevõluritele pakuvad
sõbralikku konkurentsi toidupakkujad ka Soomest, Lätist
ning Leedust.
„Tallinna ja Tartu festivalid
on olnud olulisteks tänavatoidu suunanäitajateks Eestis,“
ütles Jaanus Juss, festivali korraldava Telliskivi Loomelinnaku juht. „Tänavu saab maitsta
rohkelt erinevaid kalaroogi ja
mereande. Esmakordselt leiab
festivalilt Hawaii päritolu poke
kausse ning ka 3D prinditud
toitu.“

Roheline vaade
Jaanus Jussi sõnul jätkab festival samm-sammult keskkonnasõbralikumaks muutumist.
„Meile teadaolevalt on Eestis
toimuval suurüritusel esimest
korda kohal keskkonnateadlikkust suurendaval eesmärgil

puhta keskkonna saadikud,
kes annavad külastajatele sõbralikku nõu, kuidas festivali
nautimise käigus tekkinud
jäätmed õigesse prügikasti
sorteerida.“ Lisaks kasutatakse üritusel vaid biolagunevaid
nõusid, jooke serveeritakse ainult panditopsidest ning plastkõrsi ei kasutata üldse.
Kui mullu oli festivali rõhk
pelgalt tänavatoidul, siis tänavu on kaasatud rekordarv
tänavaartiste. Kahel päeval
esinevad ligi 40-tunnise programmiga muusikud, toimuvad
teatri-, tantsu-, tsirkuse-, tule-,
mustkunsti- ning akrobaatilised etendused.
16.-17. juunil Aparaaditehases, Hektor Hosteli parklas ja
Kastani tänaval peetav festival
saab avapaugu mõlemal keskpäeval. Sissepääsu eest raha ei
küsita.
RASMUS REKAND

17. juuni kell 20
Luke mõisapargis

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

Tartu Rendibuss

Estonian
Voices
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Sodijad saadavad Kasekese viimsele teele
Metsik tänavakunstifestival Stencibility püüab
lõplikult selgeks teha,
kas kivinäoga ametnikel on ikka mõtet grafitikunsti viimse piirini
reguleerima tükkida.

Tartu Ekspressi rahvahääletusel linna
ilgeimate majade sekka valitud endine kultusrestoran saab kunstikelt
uhke surirüü. 
VIKTORIA ARRO

Stencibility on korraldajate sõnul tänavakunstifestival
selle kõige esialgsemas tähenduses. „Me usume vaba ja
iseseisva tänavakunsti vajalikkusesse ja toetame seda ideed
oma tegevuse kaudu ilma
püüdeta taltsutada metsikuid
tänavakunstnikke,“ selgitas
eestvedaja Sirje Joala. „Festival
koondab kunstnikke ja tänavakunstihuvilisi, kes seda vaadet jagavad.“

Doktor grafitimeister
Üsna varsti lammutatakse
Tähe tänava legendaarne restoran Kaseke ning kultuurirahvas soovib anda talle veel
viimase võimaluse särada.
„Nimelt avame seal kõikidele
joonistamiskoha, kuhu võib
igaüks iga kell seinale midagi
lisada,“ vihjas Joala.
Taaralinna vurab kleepsudel kokku 150 kunstniku looming, mida eksponeeritakse
galeriiks muudetud veoautos.
„Meie jaoks on tähtis, et tänavale tekkinud teosed oleksid
kohaspetsiifilised ja loomulik
osa keskkonnast. Seepärast

laupäeval kell 12 üle linna salapäraste äärealade kulgevast
retkest.

Kõrvu kodututega
oleme Stencibility residentuuri kutsunud Igor Ponosovi Venemaalt, kes loob siinveedetud
ajal linnatänavatele vaid Tartu
jaoks mõeldud installatsioone,“ märkis korraldaja.
Samal viisil analüüsib meie
linnaruumi doktorikraadiga tänavakunstiuurija Javier
Abarca Hispaaniast, kes jagab
kõigile oma avastusi loengu ja
linnaretke vormis, kus ta õpetab linna tajuma just nii, nagu
teevad seda tänavakunstnikud
ja grafitikirjutajad. Korraldajad
rõhutavad, et tõelise elamuse
saamiseks on hädatarvilik osa
võtta nii reedel kell 18 Hektori
hostelis peetavast loengust kui

Neljatunnine tuur põhineb
vihjetel: iga osaleja saab giidilt
suuniseid selle kohta, kuhu
järgmisena liikuda. „Selleks,
et saada mõjus kogemus, läbib
iga inimene retke üksi või paarikaupa,“ hoiatas Joala.
Retke eesmärgiks on grafitifännide arvates just avastada
eiratud paikasid - kohtasid,
mis on vabad kommertsist ja
kontrollist. Kohtasid, kus on
ruumi ja võimalusi mõtiskluseks. „See on linn, kus võib
kõike juhtuda!“
See paralleel-linn laieneb
ümber teadaoleva linna, võttes prügimägede, ehitusplatside ja suurte infrastruktuuride
vormi. Aga see lekib ka päris
linna, täites iga lõhe ja prao,

mis on jäänud süsteemis kasutamata: tühjad krundid,
sillaalused, raudteeäärsed,
tunnelid ja mahajäetud hooned. „Kontrolli puudumine
muudab sellise paralleel-linna
loomulikuks elukeskkonnaks
väljaheidetutele, kelleks võivad olla kodutud, aga ka grafiti- või tänavakunstnikud,“
lausus Joala.
Et aga tagada kunstnikele
maksimaalne loominguline
vabadus ka festivali ajal tegutsedes, viiakse läbi eksperiment, kus seina omanikud on
„annetanud“ oma seina lõuendiks ise teadmata, mis sinna
peale ilmub. „Festivali lõpus
saame otsustada üheskoos,
kas parima tulemuse tänavakunsti puhul saavutab kooskõlastamine ja reguleerimine või
usaldus ja vabadus,“ resümeeris Joala.
KAUR PAVES

Uudmiisg!a
Raa

s
käänduk

KLASSIKA
ON TAGASI!

Kõik käändustega
kapisüsteemid

-15%

TARTU Sõbra 54 (Turu Ärimaja)

tankindoor.ee
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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

Uuno Kivilinnast

Palun Hundisilmale
Suure filosoofina tavatsen oma
geniaalseid mõtteid mõlgutades isegi seenemetsas ära eksida – mis siis rääkida Kreekast
ja Türgist, kust just luksuslikult pakettreisilt naasin.
Juba esimesel päeval kaotasin ajakirjanikule hädavajaliku pastaka, teisel taskurätiku,
millega higi pühkida. Kolmandal päeval kadusin loomulikult
ise ära ja vähe puudus sellestki,
et oleksin korralikult peksa
saanud.

Hoolimatud kreeklased
Rhodose linn, mille nime ei
mäleta, oli Tartustki väiksem
– ja oma kodulinnas ma ikka
kõiki hotelle tunnen. Arvasin
siis, et piisab suvalise mööduja poole pöördumisest, ja ei
viitsinud enda peatumiskohta
täpselt meelde jätta.
Külastasime parasjagu üht
kindlust ja seltskonna vanamutid tormasid muidugi kohe
igasugu suveniire ja muud kulda-karda ostma. Minul sellist
jama vaja pole ning nii jätsin
soliidse tuulejaki koos rahakoti ja muu tarvilikuga heaga
bussi. Imekaunis giid Kertu
andis kõigile kaks tundi vaba
aega ja lisas, et kes soovib, võib
tagasi hotelli minna. Näitas
veel kaardi pealt, et see asub

22 aastat kvaliteeti

JUUNI on
SÜNNIPÄEVAKUU!

ümber nurga ja et sinna vaid
veerand tundi jalutada on.
Minu jaoks tähendas see „ümber nurga“ kaht tundi.
Kuna kõndimistempo on
mul võimas, põrutasin Simple
City hotellist muidugi pikalt
mööda. Asju ju kaasas polnud
ja lõpuks tuligi murega kohalike ambaalide poole pöörduda.
Inglise keelt ma ei valda, kuid
kehakeeles tegin küsimuse
küll piisavalt hästi selgeks, ent
mitte keegi ei teadnud Simple
Cityst vähimatki. Hing sai nii
täis, et lajatasin, et ise elate siin
ja mitte midagi oma kodulinnast ei tea. Saatsin puhtas eesti
keeles p****e.
Nii rumalad nad siiski seal
polnud, et sellest mehisest väljendist aru poleks saanud. Üks
kreeklane jooksis kohe järele
ja pasundas midagi oma kummalises keeles. Kiired jalad
mind seekord päästsid – ühest
saaksin muidugi vabalt jagu,
aga sealkandis tullakse ju alati
kambaga kallale. Kui ma vaid
kreeka keelt valdaksin, oleksin
neid nii karmilt solvanud, et
terve Kreeka mulle külge oleks
kippunud.
Vahepeal oleksime peaaegu
rüselema läinud ühe sakslasega, kes mind auto peale kutsus,
aga hotelli viimise eest viis eurot

nõudis. Nii palju siis Euroopa
ühtsusest! Mingi ime läbi sain
ikka oma jõududega hakkama
ning nii hästi pole külmkapis
peitunud õlu varem maitsnud.

Pensionäri kukil
Viimane aeg on hakata jaanipäevaks plaane tegema ning
siinkohal tuletan ausale ja süütule Edgar Savisaarele meelde,
et kutse Hundisilmale pole
minuni veel jõudnud. Olen
ju Keskerakonna vanameistrist alati lugu pidanud ja teda
ka oma rubriigis hea sõnaga
meeles pidanud. Mees on teinud suuri tegusid, nagu tasuta ühistransport Tallinnas.
Jäängi vist ootama, et Tartu
juhmakad linnaisad seda järele prooviks – see on ikka häbiväärne, et isegi minusugune
64-aastane pensionär, kes terve elu on tööle pühendanud,
pileti ostma peab.
Edgar, ole mureta – ilmetu
pruut Ilme jaanitulele kaasa
ei tule, rääkimata joodiknaine Heljust, kes mul juba mitu
pööripäeva nurjanud. Tean
ju hästi, et sul seal vabu naisi
piisavalt jagub. Kuna tasuta
ühistransport veel Tartust
Lääne-Virumaale ei sõida, siis
ole nii kena ja saada mulle limusiin järele.

Raeoptika

Külasta
UUENENUD
Tartu poodi!
TARTUS:
Raekoja pl. 1, E-R 9-18, tel 744 1279.

TALLINNAS:
Estonia pst.1/3, E-R 10-18, tel.631 3773.
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VABA AEG

TEATER
EMAJÕE MAJA
14.06 kell 19 Janno Puusepa
lavastuse Minejad juubeli
etendus
VANEMUISE TEATRI
SUUR MAJA

Neljapäev, 14. juuni 2018
EMAJÕE PRUULIKOJA
ÕLLEKELDER
16.06 kell 21 Laura Vals ja Ats
Kutter
GENIALISTIDE KLUBI
14.06 kell 20.30 Silver Jusilo
HANSA HOOV

16.06 kell 19 Sweeney Todd

14.06 kell 19 Hansahotell 15,
esinevad Indrek Taalmaa ja
Kaunimate Aastate Vennaskond

17.06 kell 16 Sweeney Todd

KARLOVA SADAM

14.06 kell 19 Sweeney Todd
15.06 kell 19 Sweeney Todd

KONTSERT

15.06 kell 19 Terminaator &
Shanon

APARAADITEHAS

LUKE MÕISAPARK

16.06 kell 12 Tartu tänavatoidufestival & TaDaa! festival

17.06 kell 20 Estonian Voices

CLUB ILLUSION

20.06 kell 19 Moskva Patriarhaadi kirjastusosakonna
meeskoor Drevnerusskij
raspev (Vanavene viis)

14.06 kell 23 Põhja-Tallinn
EESTI RAHVA MUUSEUM

PAULUSE KIRIK

14.06 kell 19 Siin on ilus elada

RAADI LENNUKIANGAAR

15.06 kell 19 Mari Kalkun:
Ilmamõtsan

14.06 kell 20 Trad.Attack!:
Eesti mängud. TÖNK

22.06 kell 17.30 Gaudeamus
2018: Leedu rahvamuusikute
erikontsert

15.06 kell 20 Trad.Attack!:
Eesti mängud. TÖNK

22.06 kell 19 California noorte
sümfooniaorkester
23.06 kell 17.30 Mano vardas
Lietuva / Minu nimi on Leedu

16.06 kell 20 Trad.Attack!:
Eesti mängud. TÖNK
SÕBRA PESA
15.06 kell 22 Parvepoisid

ELVIS

TAMME STAADION

15.06 kell 23 Reggae Latino

23.06 kell 22 Gaudeamus
2018: tantsuetendus Jaaniöö
müsteerium

EMAJÕE KALLAS
22.06 kell 21 Gaudeamus
2018: avakontsert Carl Orffi
Carmina Burana

RISTSÕNA

TARTU ALEXANDER
15.06 kell 22 Patune Pool

TARTU LAULULAVA
15.06 kell 19 Tartu linna jaanituli – Terminaator & Shanon

EHITUS

Talu või maamaja. Võib pakkuda
nii korralikku kui ka renoveerimist
vajavat. Tel 522 5495.

17.06 kell 20 5 isamaalist laulu
TARTU LAULUVÄLJAK
24.06 kell 16 Gaudeamus
2018: laulupidu Jaanipäeva
laulud
TARTU LOOME
MAJANDUSKESKUS
15.06 kell 19 kontsertrännak
Esivanemate kutse: Radik
Tyulyush, Triinu Taul ja Denis
Kucherov
TRESKI KÜÜN
16.06 kell 19 Karl-Erik Taukar
Band
23.06 kell 19 Jaani-reggae:
Angus, Orelipoiss jt
VABANK
15.06 kell 23 Merlyn Uusküla

NÄITUSED
KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU
kuni 2.07 Kaisi Vinogradovi
maalinäitust Varjude mäng
LINNARAAMATUKOGU
kuni 19.06 maalikunstnik Ove
Büttneri ja graafik Tiit Rammuli ühisnäitus Kolmteist
kuni 22.06 Tartu linna ja maakonna kunstiõpetajate omaloomingu näitus Mõeldes Sulle!
kuni 22.06 näitus Toodetud
Eestis
kuni 21.06 näitus Koomiksid
teleekraanil

Soovin osta Tartus väiksema
korteri või kööktoa, mis vajab
remonti. Tel 56 503 503.

Aiaeri, rajatis-ehitis, aed, kuur,
grill, varjualus, saun, moodulmajad, terviklahendused.
Tel 5820 2040.
Ehitus- ja remonditööd, siseviimistlus. Tel 5691 0915.
Ehitus ja renoveerimine vundamendist katuseni. Projekt,
terviklahendused, garantii.
Tel 504 0334.

KINNISVARA VAHETUS
Tootmishoone ja maja Põltsamaa
vallas vahetada Tartus asuva 2-3toal korteri vastu. Tel 511 0681.

KOOLITUS

Ehitus, katus, remont, viimistlus,
lammutustööd. Teeme üle Lõuna-Eesti. Tel 5858 6953.

Lasteaed Helika otsib oma meeskonda lasteaiaõpetajat (asenduskoht, 1,0). Tööle asumise aeg
02.08.2018. Avaldus, CV ja haridust
tõendavate dokumentide koopiad
esitada 22. juuniks e-postile
marika.kort@raad.tartu.ee või
Kalevi 52a, Tartu. Tel 5304 8236.

Ehitus, katusetööd, puitfassaadid, terrassid, plaatimine, siseviimistlus ja maalritööd.
Tel 5332 3648.
Katuste ja puitfassaadide ehitusja remonditööd. Tel 515 7062.
Korstnaehitus litsentseeritud
pottsepalt. Tel 5625 1750,
tomeli.ee, outomeli@gmail.com
Korstnate ja korstnapitside ehitus, pottsepatööd. Tel 5858 1159.
Maalritööd pahtli ja värvipritsiga
sees ja väljas. Ka eramajad.
Tel 5820 1334,
info.kestoke@gmail.com
Septikute, biopuhastite paigaldus ja müük. Tel 5757 0202,
erlend@eestiseptik.ee
Torutööd ja pisemad ehitustööd.
Tel 5333 2131.
Tänavakivi paigaldus- ja parandustööd. Tel 5593 6336, Margus

MATERJAL

Härrasmeeste klubi Casanova
Tallinna vanalinnas pakub neidudele tööd klubis hostessina/
postitantsijana. Töö lihtne, lõbus
ja tasuv! Klubi poolt ka elamispinna
võimalus kui vaja. Kandideerimisel
palun lisa foto endast. Klubi töötab
kolmap-laup. Tööst lähemalt:
info@casanovaclub.ee

A-, B-, C-, CE-, BE-kat lõppastme-, esmaabi- ja järelkoolitused.
Tel 507 8230,
soiduoppe@gmail.com,
sõiduõppe.ee

Metsaveoautojuhile.
Tel 5348 8511, info@metsavedu.ee

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

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

Pakkuda tööd mehaanika erialal.
Istuv töö. Graafiku alusel. Väljaõpe.
Kelpar@online.ee

Puit- ja puitalumiiniumaknaid ja
-uksi tootev OÜ Finak (Tartumaal)
pakub tööd toodangu komplekteerijatele. Tel 730 3465,
518 4480. CV saata ira@finak.ee
Isikuandmete kaitse eest vastutajatele ja andmekaitseametnikele
(2 päeva) 28.-29.06.2018 Tartus.
Tel 744 9604, monika@juunika.ee,
www.juunika.ee

KÜTE

Tööd saab elektrik. Tel 5331 9918,
urmas.kriit@kliinikum.ee
Vajatakse vaarikakorjajaid
juulikuus. Asukoht Otepää vallas,
transport Tartust. Info ja registreerimine tel 5698 5765.

RIIDED

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

Kasutatud riiete butiigis Moodne
Puudel soodsad hinnad ja uus
kaup. Narva mnt 90

Liiv,Korterid,
kruus (veoga,
15majaosad
t).
majad,
Tel 5602
7200.ja maakonnas.
Tartus

Aitame
kinnisvara Monier
Müüa 250
m² kasutamata
müümisel Tartumaal.
ja üürimisel.
halli katusekivi
Hind
Meelis Karu,
tel 511
5949
kokkuleppel.
Tel 5615
3156.
Ene Lina, tel 504 8379

742 0240 • www.robinson.ee
KINNISVARA
MÜÜK

Tel 7 420 240
504 8379
www.robinson.ee

Kasepind 30, 40, 50 cm. Vedu,
tšekk. Tel 5594 7098.
Kask 30, 40, 50 cm. Tel 557 6177.

Mehikoormas soodsalt suvekodu
(elamu, ait, saun, suur õunaaed,
25 000 €) Tel 5841 7373.

Tartus ja maakonnas.

KINNISVARA
OST
Aitame kinnisvara

müümisel ja üürimisel.

1-toal korter. Raha kohe olemas.
Kai Persidski, tel 5190 3394
Tel 5612 6628.

Kasumetsa küttekontor. Erinevat
sorti kvaliteetsed küttepuud
veoga. Tel 529 2305, 734 9800,
www.kasumetsa.ee
Kuiv kütteklots 1.70, puitbrikett
1.90, kuiv lepp 2.70, kuiv kask 3 €,
pinnud 3 m. Tel 5623 1555.

Gert Suik, tel 515 3773
2-toal
Raha olemas.
742korter
0240 •Tartus.
www.robinson.ee
Tel 5596 5358.

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

2-3-toal remonti vajav korter
Tartus (v.a Annelinna lõpp).
Tel 516 6389.

Küttepinnud (kask, lepp, haab, 3 m
pikkused, 20,5-ruum). Rohkem infot kipetransport.ee. Tel 526 1028.

3-toal korter Tartus. Tel 558 1346.

Müüa 30 cm lehtküttepuud
40-liitrises võrkkotis. 2,30 € kott.
Transport tasuta! Tel 5351 5322.

Garaaž Tartus isiklikuks kasutamiseks otse omanikult. Tel 5363 4295.
Garaaž Tartus. Raha olemas.
Tel 5811 3422.
Krunt Tartus või linna lähedal.
Tel 5382 4774.
Noor pere ostab 5-toalise korteri,
maja, majaosa või krundi kesklinna lähedusse või Karlovasse.
Võimalik ka vahetus väiksema
korteriga. Tel 508 6958.
OÜ Estest PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215.
Põllumaa Lõuna-Eestis, kiire
tehing. Tel 5620 4096.

SÕIDUKID
Auto ja veoki keretööd ja taastamine. Uued ja kasutatud keredetailid. Kõik sõidukid!
Tel 504 0334.

Kinnisvarateenused aastast 1997

Tootmishoone Põltsamaa vallas
(800 m², maja, elekter 50A, kaevud). Tel 511 0681,
aaremetting@hot.ee
Korterid, majad, majaosad

Lastekaubad, mänguasjad,
pedaaliautod Sõbrakeskuse II
korrusel. soiduoppe@gmail.com

Müü oma auto meile, sobiva
tehingu puhul raha kohe kätte.
Tel 5823 2707, www.autotehing.ee
Müüa Ford-Sierra 2.0 (heas korras,
tumepunane, varuosad, naelrehvid,
valuveljed, üv 08.18). Tel 5645 1932.
Ostan Audi, Opeli, BMW, VW,
Fordi (kuni 2,0) kiirmüügi hinnaga.
Pakkuda võib kõike. Raha kohe.
Tel 5624 0824.
Sõiduautode kokkuost. Väga
kiired tehingud! Raha kohe kätte!
Tel 553 3060, www.carus.ee
Toyota sõiduautode hooldus ja
remont. Tel 5604 4241.

TEENUSED

LOOMAD
Ära anda 5 a emane lääne-siberi laika. Tel 504 1924, enehelve@hot.ee,
jahisarv.onepagefree.com

PAKUN TÖÖD
Koristajale mittetäieliku tööajaga.
Tel 748 2779, annesaun@hot.ee

Abi korteriühistule. Santehnilised
tööd, veevarustus, kanalisatsioon, küte. Tel 5660 1567.

Kraavihall OÜ võtab tööle ekskavaatorijuhte ja trassitöölisi.
Tel 552 9095, info@kraavihall.ee

Arvutiabi õhtustel aegadel Tartumaal. Kojukutsed. Tel 5689 7375,
marvutiabi@gmail.com
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Katlamajad ja küttesüsteemid.
Paigaldus, remont ja hooldus.
Tel 5660 1567.

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

Katuse- ja plekksepatööd. Valtsplekk-katused. Plekkdetailide
valmistamine. Tel 5590 9273,
www.armecon.ee
Katuse pesu ja värvimine, käiguteede müük koos paigaldusega.
Tel 5565 0673, info@sunluna.ee

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

Niitmine, trimmerdamine.
Tel 5376 2014.
Ohtlike puude raie ja puude hooldustööd. Tel 5686 6157,
info@nordicarb.ee.
Ohtlike puude raie, puuhooldus,
kändude freesimine.
www.2arboristi.ee Tel 5818 5222.
Paadirent Peipsi ääres Varnja külas
Tartumaal. Erinevad mootrpaadid. Tel 518 1125, mesitare.ee
Pakun hauahooldust Raadi kalmistul. Tel 5665 8351,
hauahooldus123@gmail.com

HAUAPIIRDED VAASID PINGID

Oled oodatud unikaalsele
valguse ja värvi tervendusseansile ja õlimassaaži, kui on mure
selja-, jalgade või liigestevaluga.
Kristallide teraapias saab abi ka
stressi ja unetuse korral. Marta,
tel 529 0881, kalatiina@gmail.com
Tervendamise ja harmoniseerimise seansid. Elena - energiaterapeut
ja rahva ravitseja (Moskva).
Tel 5360 9798.

MÜÜK

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

Kõige rohkem kuulutusi
soodsalt ja kiiresti!
.ee/kuulutus

alates 1 €

Korstnapitside ja moodulkorstnate ehitustööd. Tel 5557 9399.

Plekksepatööd: Ringtee 1, Tartu.
Avatud E-R 8-17. Tel 517 2156,
plekksepp@hot.ee

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

Korstnapühkija - küttekollete
remont (kogemusi 10 aastat).
Tel 5805 0201, korstnapuhkimne.ee
Korstnapühkija teenus.
Tel 505 0040, www.korstmar.ee
Korstnate ehitus ja remont koos
vajalike plekitöödega.
Tel 5618 9517, 5624 0880,
joosep.sepp@mail.ee,
marko.kukk.004@mail.ee

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

Kaevetööd miniekskavaatoriga,
planeerimine, koorimine, põõsaste heki juurimine.
Tel 5818 5222.

Liivakastid nii kaanega kui ilma.
Hinnad alates 60 €. Tel 5351 5322,
info@paganamaapuhkemaja.eu

VABA AEG

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

Veame tasuta ära vanametalli,
kodumasinad, vanapaber, elektroonika, akud. Tel 5825 9300.
Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426, raivoets@hot.ee
Veod kaubikuga 24/7 (kuni 1.4
tonni, pikk ja kõrge L3H2).
Tel 501 7221.
Veoteenus. Hüdrotõstuk, kallur.
Tel 507 9037.

TERVIS
Muru niitmine, hekkide lõikus
ning ülekasvanud kruntide niitmine purustajaga. Usaldusväärne
partner sinu aias! Tel 5346 1476,
info@niitmine.ee

Anne saunas 14. juunil üldsaunateenus tasuta. annesaun@hot.ee

Jaanilaat 22. juunil kell 9-16
Otepääl Maxima taga haljasalal.
Keskoja OÜ, tel 5661 8707.

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

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

TEATED

Rakkekaevude kaevamine, puhastamine ja remont.
Tel 5638 1774.

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

Mitsubishi, Daikin konditsioneerid ja soojuspumbad soodsalt!
Tiigi 57, Tartu, tel 5623 7113.

Vene-aegsed rahad, rinnamärgid,
medalid ja palju muud kogujale.
Tel 5872 5458.

Elva suvelaat 30. juunil kell 9-16
Elvas kultuurikeskuse parklas.
Keskoja OÜ, tel 5661 8707.

Treileriveod (kandevõime kuni 6
tonni). Tel 5567 5453,
innosuits@gmail.com

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

Jalgrataste müük, hooldus ja
remont. Master Sport OÜ Tartus
Aardla 6b. Tel 659 1109,
info@mastersport.ee,
www.mastersport.ee

Plaanid kolida või said päranduseks korteri? Ostame üleliigse
vanakraami ja raamatud!
Tel 5649 5292.

Raamatupidamisteenus, riigihangete koostamine. Tel 5361 8144.

Santehnilised tööd. Tel 5660 1567.

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

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

Nõukaaegsete ehete, sõlgede,
märkide, medalite, koolimärkide,
fotoaparaatide jm ost!
Tel 5649 5292.

Tsaariaegsete hõberublade, kopikate, EW müntide, paberrahade
jm ost! Parim hind! Tel 5649 5292.

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

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

Vene-aegsed ja vanemad kellad.
Ei pea olema töökorras!
Tel 5872 5458.

Kunsti ost - maalid, graafika jm!
Muuda kasutuna seisev kunst rahaks! Parim hind! Tel 5649 5292.

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

Elektritööd ja dokumendid.
Tel 5345 3303, www.elektest.ee

Fotografeerimine ja videoteenus
üritustel. Reio Laurits,
tel 5550 0948,
fortiusfoto@gmail.com

Kasutatud raamatud (ka nõukogude perioodist). Tel 734 1901.

Setu ehted (sõlg 500 €), hõbedast
ehted ja esemed, hõberublad jm
ost! Raha kohe! Tel 5649 5292.

Autoremont ja hooldustööd,
diagnostika, varuosade ja rehvide
müük, rehvi- ja liivapritsitööd.
Professionaalne abi soodsa hinnaga! Väike-Kaar 41b, tel 5620 3199,
www.samautoremont.ee

Elektritööd. Tel 5609 3099.

Müüa aktiivselt tegutsev kümbustünni rendi äri. Küsi lisa!
Tel 5800 3425, info@rendimind.ee

OST

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

Elektritööd. Helista julgelt!
Tel 5687 2020.

Vanavara, pakkuda võib kõike.
Tel 513 2251.

Printer, tooner, tint, paber. Täitmine, remont. Raekoja plats 13,
Tartu, tel 744 1213, futari.ee

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

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

Vanavara, kulla ja hõbeda
kokkuost turu parima hinnaga!
Raha kohe kätte! J. Kuperjanovi 62,
Tartu. Tel 5815 0312,
emilia.collection@mail.ee

Isetehtud puulõhkuja ja grillahjud. Tel 5629 6070.

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

Kolatakso, jäätmete äravedu ja
utiliseerimine, laadijad, keldrite
koristus jne. Tel 553 7638.
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Idamaised ilu- ja tervisetooted
(näokreemid ja -maskid, juusteja kehahooldus, valuvaigistavad
plaastrid ja salvid). Kivilinna
Konsumis (Jaama 173) E-R 10-18.
Tel 5809 3204.

Linase köie lõpumüük ø 20-22
mm 1.30 €/m poolis 50 m, 65 €
pool. Müüme meetriga ka. Ropkamõisa lõngapood Tartus Ropka tee
6 hoovis. Tel 520 7727,
www.aardlakaubandus.ee

Vana merevaigust kollaste või
kirjude kuulidega kaelakee ja
muud vanad naisteehted. Hea
hind! Tel 5639 7329, Liina
Vanad fotod, fotoalbumid,
postkaardid! Ka fotoaparaadid ja
objektiivid! Raha kohe!
Tel 5649 5292.

Garderoobi stanged, seina- ja
põrandaglasuurplaadid (roosa,
bordoo). Tel 5554 0831.

Vanad lauanõud, piima- ja
kohvikannud, kristall jm EW ajast
esemete ost! Raha kohe!
Tel 5649 5292.

Peeglite ja kappidega tualettlaud
ning Inglise kuldehete komplekt.
Tel 5554 0831.

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

Lasteasjade taaskasutus-õuelaat
16.06.2018 kell 11-14 Kivilinna
Konsumi juures. Lisainfo Facebookis: Lelula Perekeskus. Info, müüjate registeerimine: monikamagi@
hot.ee, tel 5330 2502.
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hinnad
PUHKEVAD õide!
KÖÖG I MÖÖB EL I GALE MA ITSELE!
KÖÖGIKOMPLEKT
149

NURGADIIVANVOODI
KUUM HIND

499

KUUM HIND

€

€

KUUM HIND

252*182*102

NURGADIIVANVOODI

KUUM HIND

529

€

260*190*102

129

€

NURGADIIVANVOODI

KÖÖGINURGADIIVAN
KUUM HIND

KUUM HIND

739

249

€

€
KUUM HIND

219

€

KÖÖGINURGADIIVAN

KUUM HIND

NURGADIIVANVOODI

499

€

250*180*107

NÜÜD SUVEMÖÖBEL G I GAND IS!
KUUM HIND

KUUM HIND

269

219

€

€

KÖÖGINURGADIIVAN

KUUM HIND

LAUAD JA TOOLID TÄISPUIT SPOONIGA!

229

€

KUUM HIND

399

€

289

249

laud 75*120*75(h)
tool 56*51*74(h)

KASUTATUD KODUMASINAD

l KÜLMKAPID

al.

є

l SÜGAVKÜLMIKUD

al.

є

l NÕUDEPESUMASINAD

90

al.

є

99

329

€

KOMPLEKTID: LAUD + 4 TOOLI

NÜÜD VALIKUS:

1990 LAMBAVILLA TEKID
al.
є 10 LAMBAVILLA SUSSID
al.
є 19 VAIBAD
al.
є 45 VOODIKATTED
al.
є 15 VOODIPESUKOMPLETID
al.

115

є

l ELEKTRIPLIIDID
l PESUMASINAD

laud 120*75(h)
tool 48*59*98(h)

€

€

KOMPLEKT: LAUD + 4 TOOLI

KUUM HIND

KUUM HIND

KUUM HIND

al.

є

42

TARTU • TEGURI TN. 39 • MÖÖBLIKESKUS
E-R: 10.00-19.00 • L-P: 10.00-16.00
tel.: 776 0201 • tel.: 59 123 302

KAMPAANIAHINNAD

LIHTNE JA MUGAV
JÄRELMAKS! KASUTA
VÕIMALUST!

kehtivad kuu lõpuni
või kuni kaupa
jätkub!

