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21.––23. märts 2014
21.

Tule messile ja võida uus

Harley Davidson Superlow!

R 12–19, L 10 –18, P k l 10 –16

Loosimises osalemiseks tuleb
lunastada loteriipilet Harley
Davidsoni ekspositsioonis.
Mootorratas loositakse välja
23. märtsil kell 15 messilaval!

www.motoexotika.ee

KAS TEAD, KUI TIHTI PEAD TULEKUSTUTEID KONTROLLIMA

?

2 AASTA TAGANT - tuleb kontrollida kõiki tulekustuteid (va neid, mis asuvad sõidukis või välistingimustes)
1 AASTA TAGANT - tuleb kontrollida tulekustuteid, mida hoiate AUTOS, veesõidukis või välistingimustes.
MIS ON TULEKUSTUTI KONTROLL ?
Tulekustuti kontroll on nagu auto tehnoülevaatus, mille käigus sooritatakse mitmed toimingud veendumaks, et ülevaatuse hetkel oleks tulekustuti
töökorras. Kontrolli eesmärk on tuvastada seadme hea töökord, ohutus ning vastavus tootjapoolt ettenähtud tehniliste nõuetele.
Kontrolli käigus mõõdetakse tulekustuti survegaasi olemasolu, kustutusaine laengu vastavust nõuetele, hinnatakse seadme kasutusvalmidust
ja tehakse teisi tootjapoolt ettenähtud toiminguid.
HOOLDATUD
maintenanced

MIS ON TULEKUSTUTI HOOLDUS?

KONTROLLITUD
inspected

Tulekustuti hooldus on tegevuste kogum, mille käigus pikendatakse seadme kasutusiga. Hoolduse käigus vahetatakse tulekustuti osised ja
teostatakse katsed, et tuvastada tulekustuti töökord, kasutajaohutus jms.

JÄRGMINE KONTROLL
next inspection

VASTUTAV SPETSIALIST

work performer

HOOLDUS
EELMINE HOOLDUS
last maintenance

HOOLDATUD
maintenanced

JÄRGMINE HOOLDUS

next maintenance

SURVETEST

proof test

.
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JÄRGMINE SURVETEST

next proof test

VASTUTAV SPETSIALIST

work performer

Too tulekustuti hooldusesse kohe, kui:
- oled seda kasutanud;
- kontrolli käigus ilmnesid puudused, mis võivad seada ohtu kasutajad või seadme töökorra;
- jõuab kätte perioodilise hoolduse ja survetesti tähtaeg;
Kõik TAMREXi pulberkustutid tuleb nende eluea pikendamiseks tuua hooldusesse vähemalt iga 10 aasta tagant. Mitmete madalama
kvaliteediga pulberkustutite perioodiline hooldus saabub juba 5 aasta möödudes, nii nagu vahtkustutite puhul tavaks.

KES SAAB TULEKUSTUTIT KONTROLLIDA JA HOOLDADA?
Kontroll- ja hooldustoiminguid võivad tulekustutitele teostada hoolduskeskused, millel on vastavasisuline registreering majandustegevuse
registris, inspekteerimisasutuse heakskiit ja tunnistus.
Hoiduge juhuslike ja ebausaldusväärsete teenusepakkujate eest, kes vajalikku pädevust ei oma.
Kindla garantiimärgi tagab hoolduskeskuse kuulumine Eesti Tuleohutuspaigaldiste Hooldajate Keskliitu (ETHK).
Kontrolli- ja hooldusnõude rikkumise eest on Tuleohutuse seaduses ettenähtud maksimaalne karistus 300 trahviühikut, juriidilise isiku puhul 3200.-€.

KUSTUTI
KONTROLL

-35%

KUSTUTI KONTROLLI SOODUSHIND:

2.99€

KAMPAANIA KEHTIB 2014 MÄRTSI LÕPUNI

(Norm hind 4.60 €)

TAMREX OHUTUSE OÜ
TALLINN
Laki 5, Pärnu mnt 130, Katusepapi 35

Tel 654 9900 Faks 654 9901 e-post: tamrex@tamrex.ee www.tamrex.ee
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Koolid remonti

Tartu linn alustab lähiajal remonditöödega kolmes põhikoolihoones ja lasteaias Kelluke.
„Koolides remonditööde kavandamisel oleme arvestanud
sellega, et võimalikud suuremad töömahud jääksid suvekuudesse ning remont lõppeks enne uue õppeaasta algust.
Lähiaastail keskendume eeskätt linna põhikoolide õpikeskkonna parandamisele, sest gümnaasiumides on enamasti
korralikud tingimused loodud,“ kommenteeris abilinnapea
Tiia Teppan.
Linnavalitsus tunnistas Descartes`i lütseumi rekonstrueerimistööde riigihankel võitjaks JB Ehituse OÜ pakkumuse kogumaksumusega 411 782 eurot. Kavas on rekonstrueerida kooli
A-korpuse 0 korrus, kus hakkavad paiknema nii Descartes`i
lütseumi kui ka kommertsgümnaasiumi poiste tööõpetuse
klassid ja rõivistud, universaalne töötuba, koristus- ja laoruumid, samuti väike spordisaal koos riietus- ja pesuruumiga ning
õpetajate ruumid.
Ehitustööd kestavad kuus kuud ja orienteeruv tööde lõpetamise tähtaeg on septembri algus.
Kivilinna gümnaasiumi põhikooli majas rekonstrueeritakse
hoone keldrikorrusel asuvad tööõpetuse klassid ning IV korrusel füüsika, keemia, võõrkeelte ja loodusainete õppeklassid
ning tualettruumid. Kaunase pst 71 ruumide remondi riigihanke võitis AS Semuehitus, kes esitas pakkumuse hinnaga
336 441 eurot.
Karlova gümnaasiumis remonditakse kehalise kasvatuse
riietus- ja pesuruumid, õpetajate ruumid ning käsitööklass,
keldrikorrusele ehitatakse tualetid. Selles koolis hakkab remonditöid tegema OÜ PVH Ehitus, kes võitis riigihanke pakkumusega 154 852 eurot.
Lasteaia Kelluke köögi rekonstrueerimise riigihankel esitas
parima pakkumuse AS EVIKO hinnaga 94 032 eurot. Lasteaias
rekonstrueeritakse köögi ventilatsioonisüsteem ja kanalisatsioonitorustikud, elektri- ja valgustusseadmed.

Aardla ja Soinaste
veokivabaks
Neljapäevast, 13. märtsist on Aardla ja Soinaste tänaval keelatud üle kümnetonnise kogumassiga autorongide liiklemine.
Liikluspiirang kehtestatakse Aardla ja Soinaste tänava elanike
soovidele vastu tulles. Raskeliiklusele sai piirangu kehtestada
tänu Postimaja liiklussõlme valmimisele, mis võimaldab linna
läbivad veokid suunata elurajoonidest mööda Ringtee ja Turu
tänava kaudu.
Liikluskorralduse muudatust arutati linna liiklusnõukogu
koosolekul, kus see kiideti üksmeelselt heaks.
Piirangut kehtestavad liiklusmärgid paigaldatakse käesoleva
nädala lõpuks.

Riia mäe foor läheb remonti
Aprillis-mais alustab OÜ IB Foor linna ühel liikluse tuiksoonel asuva Riia-Võru-Akadeemia-Tähe
tänava ristmiku foori remondiga.
Foorisüsteemide remondi käigus vahetatakse välja fooride postid, kandurid, paigaldatakse
uued fooripead ning kaablid, asendatakse foorikontroller.
„See on Tartu linna üks vanemaid foore, mis
töötab aastast 1996. Remont on vajalik foori
töökindluse suurendamiseks ja liiklusohutuse
tagamiseks. Eelmisel aastal kadus fooririkke
tõttu Riia tänaval aeg-ajalt roheline laine ning
mitmel korral olid tipptundidel selle ristmiku
foorid vilkuval kollasel režiimil,“ rääkis teedeja liikluskorraldusteenistuse peaspetsialist Martin Nelis.
Riia-Võru-Akadeemia-Tähe tänava ristmiku foorisüsteemide remondi riigihanke võitis OÜ IB Foor ning tööd lähevad
linnale maksma 28 990 eurot. Remont peab olema lõpetatud
31. augustiks.
Ehitustööde ajal liikluskorraldust oluliselt ei muudeta, sõiduraja sulgemisel korraldatakse ümbersõit kõrvalasuva sõiduraja
kaudu. Võimalikku tänava sulgemist nõudvad tööd tehakse
öösel.

EESMÄRKE EI LANGETA
Tammeka jalgpallurite ettevalmistus meistriliigaks on
olnud hooajaeelse jandi
tõttu lühem kui konkurentidel, kuid peatreener Indrek
Koser seda üle ei tähtsusta.

Kahe hooaja vahel on meeskonnaga toimunud palju muutusi,
millest olulisim on see, et tippliigas mängib Jalgpalliklubi Tammeka asemel Jalgpallikool Tammeka. Alaliidu otsus mängimisõigus
Jalgpallikoolile anda tuli aga alles
11. veebruaril, mistõttu kannatas
klubi hooajaeelne ettevalmistus.

Vähe mänge
20-aastase kapteni Jürgen
Lorenzi sõnul annab ajapuudusest
tingitud kesisem ettevalmistus eelkõige tunda füüsilise poole pealt.
Samuti tahtnuks Lorenz rohkem
sõprusmänge, sest meeskonna kokkumäng on praegu rabe.
Peatreener Indrek Koser aga
lühemat ettevalmistusperioodi üle
ei tähtsustanud. Tema sõnul näitasid kolm sõprusmängu, et füüsiselt vastastele alla ei jäädud. Jõukatsumiste puudulikkuse osas oli
ta Lorenziga nõus. „Mänge oli liiga vähe, et võistkonna tasemest täit
selgust saada. Kuid üldjoones seda,
mida mängijatelt ootasime, on nad
suutnud näidata,“ ütles Koser.

Fännide lemmik Narva
Tänavune koosseis on väga noor
ning väheste kogemustega. Liigasse registreeritud 23 mängijast rohkem kui pooltel puudub regulaarne meistriliiga kogemus. Meeskonnast lahkus eelmisel hooajal fännide poolt parimaks mängijaks valitud Siim Tenno, kelle karjäär jätkub
Narva Transis.

Tuleristsed sai kärbitud Tammeka 8. märtsi mängul Infonetiga,
kellele jäädi vaatamata vastaste
varasele punasele kaardile kindlalt 0 : 3 alla. 
Veiko Soo

ner kandva rolli täitmist kapten
Lorenzilt ning Florast üle tulnud
Reio Laabuselt.
Karjääri ründajana alustanud ning nüüd keskkaitses mängiv Lorenz teab, et peab liidrirolliga hakkama saama. Alati hingega mängiv mees seadis võistkonna eesmärgiks vähemalt kaheksanda koha. Sellisel juhul jäädakse
kõrgseltskonda püsima ning välditakse üleminekumänge. Täpselt
sama ootab ka Koser, kelle sõnul on
kaheksas tabelirida realistlik prognoos.

Väiksem eelarve

Dramaatiline hooajavahetus
pani proovile ka Tammeka juhatuse ja töötajad, kellel tuli
piiratud ajaga leida piisav
Välismängijatega kaashulk toetajaid vajamineva
neb lisakulu: neid tuleb
eelarve kokkusaamiseks.
majutada, nad tahavad
Ometi see raha leiti ning
sai meistriliiga litsuuremat töötasu. Koha- klubi
sentsi kätte.
likud palka ei saa.
Tammeka eelarve on sellel hooajal 120 000 eurot,
mida on tervelt 60 000 euro võrTenno kaotus on Tammekara vähem kui mullu. Jalgpallikooli
le suur löök. Lorenzi sõnul peitus
tegevjuhi Kalle Paasi sõnul tuleb
tema kasutegur eelkõige kogemuskokkuhoid välismängijate pealt.
tes ning liidriomadustes. Kose„Nendega kaasneb lisakulu: neid
ri arvates aitab lahkumist leeventuleb majutada, nad tahavad suudada Tauno Tekko, kelle oskused
remat töötasu,“ ütles Paas ning
keskväljal peaksid olema piisavalt
lisas, et kohalikud palka ei saa.
head. Peale Tekko ootab peatree-

Meeskond
linlaste ees
Jalgpallikool Tammeka kutsub
tartlasi uudistama oma uut
mänguvormi, jalgpallureid ja
juubeliaasta plaane Tasku esimese korruse aatriumis neljapäeval kell 18.
Lisaks kooli juhatuse liikmele
Kristjan Tiirikule ja peatreener
Indrek Koserile tutvustab oma
isiklikke ja meeskondlikke eesmärke selleks hooajaks ka Tammeka kapten, 20-aastane kohalik spordilootus Jürgen Lorenz.
Jalgpallikool sõlmib linlaste ees koostööleppe hooaja
peasponsori,Eesti suurima
juveelikaupluste ketiga Goldtime.
Kohapeal saab pilti teha,
jagatakse mängupileteid meistriliiga kohtumistele ja muidugi
lüüakse ka pall väravasse.

Lisaks otsustas eelmisel nädalal
klubi 25 000 euroga toetada linnavalitsus.
Eelmisel hooajal päädis Paasi töö sellega, et Tammeka kodumänge külastas keskmiselt 357
inimest. Tänavu jätkatakse võimast turundust ning kuigi sportliku poole pealt on võistkond nõrgenenud, jätkatakse tööd selle

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

nimel, et publikuarv ei kahaneks.
Ka kapten Lorenz oli seda meelt,
et hoolimata noorest koosseisust
on staadionil vaatamist küll ja küll.
„Arvan, et publikut hakkab palju käima, sest Tartus ikka armastatakse jalgpalli ning meil on suurepärased inimesed, kes tegelevad
mängu promomisega. Ka omalt
poolt teeme kõik, et väljakul publikule häid emotsioone pakkuda,“
lausus Lorenz.

Tulevik ebaselge
Kuigi jalgpallikooli lühem töö
plaan on tehtud kahele aastale, võivad esimesed probleemid tekkida
juba tuleval hooajal. Kuna Jalgpalliklubi Tammekal ei olnud mängijatele tööd pakkuda, kohustuti nad andma üheks hooajaks laenule. Küsimusele, mis saab mängijaõigustest tuleval aastal, vastas
Paas, et see on alaliidu pärusmaa
ning jalgpallikool ei võtnud kindlasti ette kogu projekti vaid üheks
aastaks.
Oma järgmise mängu peab
avavoorus Infonetile 0 : 3 alla
jäänud Tammeka reedel tabeliliider Flora vastu. Palusime asjaosalistelt ka ennustust tänavuse
meistri kohta ja nii Koser, Lorenz
kui Paas ennustavad tiitlit Nõmme Kaljule.
Siim Kaasik
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lugeja kiri
lugeja
Tunni ajaga
investoriks
Sain veidra kõne, kus rõõmsa
häälega naiskodanik kutsus mind
kui vana tuttavat kohtumisele, et
arutada investeerimisteemat.
Põgusale kõnele järgnes SMS
elukindlustusseltsilt, mis teatas,
et minu nimele (mis kõige solvavam – vigase nimekujuga, ekslikult topeltvokaali kasutades) on
aeg ärihoones kirja pandud.
Mis mul muud üle jäi, kui
kohale vantsida. Seal läks aga
lahti täielik professionaalne
müügitöö, kuigi tunnistasin kohe
alguses, et mul pole teema vastu
mingit huvi ja mind lihtsalt kutsuti
kohale, seletati mulle pea tund
aega fondidesse investeerimise põhimõtteid ja lubati lõpuks
uuesti ühendust võtta.
Kas finantsteenuse müük telefoni teel mitte keelatud pole? Nii
võib ju õnge võtta ja lepingule
alla kirjutama panna täiesti ebapädeva inimese.
Eva Puskar

Malle Aleksius
Finantsinspektsiooni
pressiesindaja
Finantsteenuste telefonimüük ei
ole keelatud, nõuded selleks on
kehtestatud Euroopa Liidu tasemel (märksõnaks distance marketing). Eestis reguleerib sidevahendi abil müüki, sealhulgas
telefonimüüki võlaõigusseadus,
täpsemalt võlaõigusseaduse 4.
jagu.
Finantsteenuse pakkumisel
telefoniside kaudu võib tarbija
selgesõnalisel nõusolekul esitada üksnes järgmise teabe:
1. helistaja nimi ja tema seotus
teenuse pakkujaga;
2. finantsteenuse peamiste omaduste kirjeldus;
3. hind, mille tarbija peab teenuse osutajale finantsteenuse
eest tasuma, sealhulgas kõik
teenuste osutaja vahendusel
tasutavad maksud või, kui täpset hinda ei ole võimalik näidata, hinna arvutamise alus,
mis võimaldab tarbijal hinda
kontrollida;
4. viide võimalikele maksudele ja
kuludele, mis ei ole hinna sisse arvestatud ja mida ei tasuta
pakkuja vahendusel;
5. tarbija taganemisõigus või selle
puudumine, taganemistähtaeg,
taganemise tingimused
Kui pakutav investeerimisvõimalus huvi ei ärata, tuleb seda
pakkujale selgesõnaliselt öelda
ning kutset vestlusele mitte vastu
võtta.

KEEVITUSTEENUS
• malm
• alumiinium
• roostevaba

tartuekspress
lausega
UUDISED
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lausega

Parim teenindaja

Hea teeninduse kuu raames valiti Tartu parimaks teenindajaks
Krista Treier Eva Boutiquest, teise
koha pälvis Margit Tali (Pühajärve
restoran) ja kolmandaks tuli Julija
Kulakovskaja (Elion Ettevõtted).
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Üsna varsti peaks sokipoe kõrvalukse kohal ilutsema Rootsi särgigurmaanide seas tuntud Stenströmsi logo. 
Rasmus Rekand

Sokiäri kõrvale
tuleb särgipood
Küüni tänaval tegutsev
Suva sokipood soovis osa
linnalt renditud pinnast
anda Stenströms Eesti
kasutusse, kes hakkab
seal müütama oma moeloomingut.
Linnavalitsus andiski AS
Suvale loa, et viimane võib Küüni 4 asuvast 146,4 m² äripinnast kolmandiku edasi rentida
Stenströms Retail Eesti OÜle.
Mõlemad lepingud kehtivad
2017. aasta mai lõpuni.
Suva Tartu poe juhataja Liina
Vask rääkis Tartu Ekspressile, et
oma äritegevuseks nad nii suurt
pinda lihtsalt ei vaja ja kuna
varem nende kõrval tegutsenud
riideäril ei läinud kõige paremini, kiigatigi uue naabri järele.

Sobivaima pakkumise lõi
lauale Stenströms – kaubamärk,
mis ei pruugi paljudele eestlastele midagi öelda, ent on üks tuntuimaid oma sektoris Rootsis.
„Stenströmsi särke kannavad nii
Rootsi kuningas kui Eesti president,“ põrutab Veli Lahtmets,
kelle juhatamisel on nimekate rõivaste tootmine käinud ligi
kaks kümnendit. Ka asjaolu, et
Stenströmsi ainus oma vabrik
toimetab Elvas, võib panna laiemat üldsust kulme kergitama.
Küüni tänava poest, mille täpse avamisajaga Lahtmets spekuleerida ei soovinud, ent lootuste kohaselt avatakse uksed
enne jaanipäeva, saab esimene Stenströmsi esinduskauplus Eestis. „Kontseptsioon näeb
ette, et kaubanduskeskustes me

ei tegutse – ainult eraldi pinnal.
Seni said eestlased meie tooteid
hankida Stockmannist, aga üha
enam tunti huvi ka kohapeal,
mistõttu langeski otsus avada
eraldi pood,“ selgitas Lahtmets.
Küüni tänava pinna kasuks rääkis teiste vaekausil olnud pakkumiste kõrval sobivaim asukoht.
Sortimendi moodustavad peaasjalikult kõik need asjad, mida
kannavad mehed vööst ülespoole. Küsimuse, kas müüki tulevad
ka Stenströmsi toodangus olevad naistetooted jättis Lahtmets
konkreetse vastuseta. Enne kaagutamist tahetakse ikka munemisega hakkama saada ning täpsemat infot lubatakse tartlastele
jagada siis, kui avamine päevakorda jõudmas.
Rasmus Rekand

Lumepuudus säästab vähe
Ehkki tänavune talv on olnud
rekordleebe, ei avaldu see teehooldusrahade real märgatavalt. Põhiosas ostab linn „seisundit“, mitte
konkreetset teenusmahtu. Mahte
mõõdetakse vaid lumeveos ja libeduse tõrjes ning siin terendab siiski mõningane kokkuhoid.
Linnapuhastusteenistuse juhataja Madis Tammeorg selgitas
Tartu Ekspressile, et teede ja tänavate hooldajad leitakse riigihankel, kusjuures põhi- ja bussiliiklusega tänavate ning väiksemate
tänavate hooldajad leitakse eraldi.
„Ega neid ettevõtteid, kel
olemas tehnika ja valmidus
põhimarsruutidel hooldustöid
teha, polegi Eestis rohkem kui

6-7. Väiksemate tänavate puhastamisega saab hakkama aga
juba palju suurem arv ettevõtteid, tihedam konkurents aitab
ka hindu meile soovitud suunas
liigutada,“ põhjendas Tammeorg
hangete lahkulöömise eeliseid.
Kui varem sõlmis linn 3-aastased hoolduslepingud, siis nüüd on
üle mindud 5-aastasele partnerlusele. Tammeoru sõnul on samas
suurusjärgus ka töödeks kasutatava tehnika amortisatsiooniaeg.
Pikem lepinguperiood annab
ka teenusepartneritele rohkem
kindlustunnet, kuna linn käib
välja üsna konstantse summa
ning ilmaolude risk jääb suuresti teenuse pakkuja kanda. „Ras-

ketel talvedel tuleb neil ilmselt
püksirihma pingutada. Sellistel
nagu tänavune, on meie makstav summa muutumatu, aga
tööd tuleb teha hoopis vähem.“
Rehkendust peetakse vaid
lumeveo ja libeduse tõrje kohta.
Kui töid tuleb talve jooksul enam,
kui pikaajaliste keskmistega paika määratud mahud, maksab linn
juurde. Vastupidisel juhul, nagu
tänavu, saab raha kokku hoida.
„Kuna ühiku hind on edasitagasi töötav, on partnerilgi ilmne huvi, et see oleks objektiivne.
Kui talv kohe homme lõppeks,
oleks tänavune kokkuhoid 50 000
eurot,“ kalkuleeris Tammeorg.
Rasmus Rekand

kohtuvaidluses tuli linnal osaleda aastail 2012-2013, neist 91%
puudutasid sotsiaalabi osakonda. Ühtekokku mõisteti neis linna kasuks välja 12 070 ning linna
kahjuks omakorda 12 176 eurot.

nid, mida pakkunud teater või
telelavastused.

Võimlemise
kevadturniir
Sel nädalavahetusel astuvad Turu
tänava spordihoones võistlustulle
210 iluvõimlejat ning 43 rühma,
et selgitada oma ala parimad
võimlemisklubi Rütmika korraldataval traditsioonilisel kevadturniiril. Üritus stardib mõlemal päeval
kell 10 ja on pealtvaatajaile tasuta.

Ukraina filmiõhtu
13. märtsil kell 19 jätkub Tartu
loodusmajas kirjanik Roy Strideri
tee- ja filmiõhtute sari eelmisel
aastal Ukrainas valminud dokumentaalantoloogiaga „Vaba juurdepääs“. Neljast lühidokumentaalfilmist koosnev linateos portreteerib Ukraina äsjast argipäeva
ning näitab asjaolusid, mis on
viinud ja viisid selle riigi elanikud
barrikaadidele.

Krips ja Kraps
Hiirepoiss Krips
ja
rotipoiss
Kraps
ootavad seiklus- ja
lugemishimulisi
lapsi järjekordsele muinasjutuhommikule
laupäeval kell
11 linnaraamatukogu lasteja noorteosakonnas.

Jaan Jaago jälgedes
Laupäeval peetakse Luunja keskkoolis XXXVII Jaan Jaago mälestusvõistlused kreeka-rooma
maadluses ning kell 14 avatakse
Luunja raamatukogus legendaarsele maadlejale pühendatud
muuseumtuba.

Lasteasjade laat
Eedeni kaubanduskeskuse
uue osa II korrusel toimub
15. märtsil kell 14–17 lasteasjade taaskasutuslaat, kuhu on
oodatud kõik lapsevanemad,
kell soovi oma lastele väikeseks või üleliigseks jäänud
asjadele uus omanik leida.

Kolime Tartu pilve
Laupäeval, 15. märtsil kl 16 algab
Genialistide klubis linnarahva
volikogueelne arutelu „Kolime
Tartu pilve?“, kus peamiseks arut
eluteemaks on linna kodulehe
funktsionaalsus, ajakohasus ning
arengusuunad.

Kesk kaar läheb
remonti
Kuna tänavu plaanitakse paigaldada Kesk kaare tänavale soojatorustik, rekonstrueeritakse tänava vee- ja kanalisatsioonitorustik
ning ehitatakse välja sademeveekanalisatsioon, peab linn otstarbekaks koostöös võrguvaldajatega taastada tänav kogu laiuses ja
rajada seni puudu olevad kõnniteed, mistarvis kuulutatakse peatselt välja riigihange.

Nägin teatrit
Vanemuise suures majas on
aprilli lõpuni välja pandud tänavused konkursi „Nägin teatrit“
parimad tööd, millel lapsed on
püüdnud pilti raiuda emotsioo-

Art-Jump 2014
Tunnustamaks lapsi ja noori,
kes on Tartu linnale läinud aastal toonud aukohti, medaleid
ning karikaid rahvusvahelistelt
võistlustelt sellistes valdkondades nagu tantsimine, laulmine
ja instrumentaalmuusika toimub
15. märtsil kell 14 Vanemuise
kontserdimajas traditsiooniline
kontsert-tunnustusüritus ArtJump.

AHHAA planetaarium
Koolivaheaja kosmiliseks sisustamiseks tegutseb 15. märtsil kella
11–18ni Lõunakeskuse liuvälja
ääres AHHAA planetaarium StarLab, kus võetakse vaatluse alla
tähistaeva müüdid ja legendid.

Klaaral esimene muna
Tänu Eesti Ornitoloogiaühingu tublile tegutsemisele saavad
huvilised taas vahetult ja suisa
ööpäevaringselt kaasa elada
kodukakkude Klara ja Klausi elule – näiteks 11. märtsil said nad
maha oma esimese munaga.

Rõduklaasid ja -piirded
Terrassiklaasid
Klaasvarikatused
Klaasvaheseinad

Parim põhjamaises kliimas
Aprillis ootame Teid meie toodetega tutvuma ka messidel!
Eesti Ehitab 2.–5. aprill 2014 Maamess 24.–26. aprillil 2014

Eesti Näituste Messikeskuses boks C-35

Tartu Messikeskuses

www.malmerkklaasium.ee
Tartu, Tähe 114. Tel 7360 041. E-post tartu@malmerk.ee
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Palametsa
pajatused

Masendavad märtsirünnakud 1944
Pärast Leningradi blokaadi likvideerimist ja kohati ka Narva jõe ületamist tekkis punaväe juhtkonnal plaan võtta Loode-Eestis kujundatavasse kotti armeegrupi Nord põhijõud. Selleks tuli jõuda Rakvereni, et anda sealt kiire löök Pärnu suunas. Nii oleks läbi lõigatud Tallinna lähikonda surutud Saksa diviiside maismaaühendus
kaugema tagalaga. Ühtaegu kiirendanuks see Soome väljaastumist
sõjast.
Aga läks teisiti. Rinne jäi kindlalt pidama Soome lahe ja Peipsi järve vahele ja pettunud ülemjuhatus vastas sellele õhuterroriga. Veebruaris pommitati kolmel ööl sadade lennukitega Helsingit, mis ei
saanud aga suuremat viga. Soomlaste õhutõrje oli tasemel, pealinna keskosa oli ehitatud kivihoonetest ja merejääle üles seatud peibutustuled, mille pihta heideti arvukalt pomme. Lahe lõunakaldalt,
ka Tallinnast olid nende rünnakute kõrgelt pilvkattelt peegelduvad
valgussähvatused hästi näha. Jäi vaid oodata, millal järjekord jõuab
Eesti linnade purustamiseni. Ja märtsi alguses oligi aeg käes.
6.–8. märtsini muudeti varemeväljaks Narva ajalooline kesklinn. 7. märtsil sai oma osa Tapa raudteesõlm. 9. märtsi õhtul ja 10.
märtsi ööl rünnati kahes laines kokku 300 lennukiga Tallinna. Ning
25. märtsi õhtul-ööl Tartut.
Olin tol ajal 16-aastane Tallinnas elanud koolipoiss ja elasin selle
hukatusliku suurrünnaku Kadrioru servas, hiljem Narva maantee
alguses üle. Saksa õhtuSoomlaste õhutõrje
tõrje, mis tulistanud alla
23 pommitajat, ei suutoli tasemel, pealinnud siiski kaitsta põhilina keskosa oli ehiselt puumajadest eeslinnu
ega ka Harju tänavat ning
tatud kivihoonetest
Estonia teatrimaja keskja merejääle olid üle
linnas. Kokku hävis – peaseatud peibutustuled. miselt põles maha – 1500
hoonet, rõhuvas enamuses elamud, ja enam kui 5000 ehitust sai vigastada. Ametlikel andmetel hukkus 757 inimest. Neist eestlasi 586, Saksa sõjaväelasi 50 ja
nõukogude sõjavange 121. Kuna hiljemgi leiti rusude alt laipu, võis
tegelik inimohvrite arv ulatuda 800-ni.
Mällu on sööbinud öine teekond piki Narva maanteed Kadriorust
kesklinna. Vasakul põlevad kõrge leegiga Vase, Tina ja Terase tänava
puitmajade kvartalid. Lausa tuletorm! Jalge all klirisevad õhusurvest
purunenud aknaklaasid, saapad takerduvad sõiduteele langenud
telefonitraatidesse. Maneeži tänaval põleb arhiivihoone. Samas seisab pritsiauto – tuletõrjujad laiatavad käsi: veetorustik on pihta saanud, surve puudub, pole, millega kustutada.
Maantee alguses asub lastekliiniku kõrge kivimaja. Sinna toimetatakse vigastatuid. Näen kahjutule foonil musti siluette – neli
meest kannavad kanderaamil naist, kelle pikad mustad juuksed
kõiguvad üle kanderaami otsa. Ei ühtegi sõidukit tänavatel, üksnes
muserdatud ja ahastavad inimesed. Eemal põleb Estonia.
Siis algab rünnaku teine laine. Ülevalt kuuldub pardarelvade
valanguid ja mul tuleb kiiruga otsida mingi turvaline paik. Jube öö
oli. Jubedaim, mida nüüd juba õige pikas elus olen kogenud. Annaks
taevas, et midagi taolist enam ei korduks.

Sadamateatris linastuv
„Madisoni maakonna sillad“ tekitab keskmise teatrihuviga külalisele ohtralt
paralleele Vanemuise selle
hooaja teise hitiga „Hea
põhjatuule vastu“.

Samal ajal kui Richard (Jüri Lumiste) muretseb valesti riidekappi paigutatud sokkide pärast, taipab Francesca, et üürike kõrvalhüpe jääbki
tema elu tipphetkeks. 
Gabriela Liivamägi

Läbiva liini moodustab mõlemas tükis kõnekat kõrvalosa täitev
Jüri Lumiste. Nii kaasaegses internetiromaanis kui minevikus hõljuvas ajatus armastusloos on tema
täita ühel või teisel tasandil petetud seadusliku abikaasa roll. Nii
naise veebiarmukesele unustav
Leo Leike kui põllumajandusfestivalile tõtates reaalse abieluvoodi
tühjaks jättev Richard Milner on
korralikud, hoolivad ja stabiilsed,
ent stereotüüpselt meeletult igavad mehed.

Anekdootlik armuke
Paraku kaldub Richardit iseloomustavasse etteaimatavusse ka näidendi üldine kujunemisloogika: tülpinud abikaasa lahkub
komandeeringusse, avades ukse
sarmikale nipernaadile, fotograaf
Robert Kincaidile (Hannes Kaljujärv), kelle kireks on vanad sillad
ja vanad naised. Edasine armulugu Francescaga (Külliki Saldre) on
juba puhtalt vormistamise küsimus. Nagu ka tõdemus, et kõik
peab lõppema, kui ülejäänud pere
lähetuselt tagasi jõuab.
Robert James Walleri romaani
ja Sari Niinikoski dramatiseeringu alusel valminud lavaversioonis
avastavad ema Francesca näiliselt
halli, ent sisimas kirest pulbitseva eluloo päeviku kaudu tema lapsed Carolyn (Maria Soomets) ja
Michael (Tanel Jonas). Nii tuleb
nii neil kui publikul püüda mõista ja otsustada, kas eluaeg farmis
rügama pidanud itaallanna üürike
järeleandmine verekutsele väärib
andestust või mitte.

Eakas kirg
Francesca küll väänleb ja pöörleb ahastuses Sadamateatri lakoo-

Peeter Tammearu
lavastaja (Kuressaare Linnateater)
Vaatasin kuulsa Clint Eastwoodi filmi esimest korda
ära alles pärast Vanemuise ettepanekut ja ka siis
ainult korra – võib-olla selleks, et ta tööd segama
ei hakkaks. Robert James Walleri raamat meeldis
mulle enam, ta on nutikalt kirjutatud ja sõltub väga
palju sellest, millise hingeseisundiga teda lugeda
võtta. Võib suhtuda küüniliselt, üleolevalt, aga arvan, et mingid kokkupuutepunktid võivad tekkida igal pisut vanemal inimesel.
Igaühele tundub, et just tema armastus on eriline, aga võib-olla on
ta selline jagamatu substants, mis on väljaspool meid ja võib meid kõiki
tabada. Kas Francesca petab oma meest? Vastus võiks ju olla jah, aga
kuidas saab petta midagi, mida enam pole? Kas saame kohustada teist
inimest armastama ennast elu lõpuni? Võib-olla saame vastu just seda,
mida väärt oleme. Iga tühik tahab täitmist ja alati tuleb midagi asemele.

niliste rekvisiitide vahel, ent miskipäras see ei veena. Kas on asi
lihtsakoelises, pigem koolibändi
debüüti meenutavas sisekujunduses või paratamatus võrdluses
põhjatuuleromansiga, kus pinget võis vaatamata peakangelaste füüsilisele eraldatusele (või ehk
just tänu sellele?) noaga lõigata,

aga laval etendatav ahastus jääb
kaugeks ja muutub teises vaatuses
juba kergelt tüütuks. Teisalt võib
põhjus peituda autori isiklikus
naistemaitses, mis ei kipu Robertiga („armastan kirge, mis tuleb
ainult koos vanusega“) ühtima.
Rääkimata kohmakat Casanovat
kehastava Kaljujärve enda natuu-

Lugupeetud korteriühistute liikmed,
olete 22. märtsil kell 10 oodatud
Dorpati konverentsikeskusesse
(Soola 6, Tartu).

Ülikooli 2, III korrus, SEB pangahoones.
Sissepääs pangahoone kaudu E-R 11-18
Vanemuise pargi poolt lahtioleku aegadel.

E-N 11-22; R-L 11-23
P 12 - 21

Lõuna – Eesti Korteriühistute Foorumile

Foorumil käsitletakse ühistulise tegevuse juriidilisi küsimusi
ning kütmisega ja renoveerimisega seonduvaid probleeme.
Osalemise tasu on 16 €.
Vajalik regisrteerimine: tartu@ekyl.ee, 627 5740 või 508 4799
Täpsem info: www.ekyl.ee Eesti korteriühistute Liit

kl 11-15 päevapraad 3€, päevasupp 1,9€
ISIC kaardiga -10% • söögi kaasa tellimine -10%

Toit koju linna piires 3,50 €, üle 20 € tellides kojuvedu TASUTA! Küsi pakkumist 747 7093, 5691 4817
kam296@hotmail.com
Väljaspool linna piiri transport alates 0,90 €/km.
www.vagamama.weebly.com
Tasuda saab nii sularahas kui kaardiga.

ia

PhilipsÜlikooli
autolamp
2, III korrus,
pangahoones.
X-tremeSEBVision

Pigieemaldaja,
aastoran 1l

res 4.10

Toode 114-FP-1

3.25

Autošampoon
läikevahaga, 1l
2.50

2.-

Elva

Jaama 76
Turu 37a
Valga mnt. 7

rohkem valgust*

Toode 104-000710
peolaua või söögi kaasa tellimine -10%

3.80

5.20
Küsi pakkumist tel 747 7093, 5691 4817.

WWW.FIXUS.EE
Tartu

E - L 11-22, P 12-21

Sissepääs ka
Vanemuise
pargi poolt.
100%

hiina, nepaali ja tai toidud
Aerosoolvaha
600 ml
kl 11–15 päevapraad
3 €, päevasupp 1,9 € • õpilastele, tudengitele -10%

Toode 114-FA-1

Parimad autokaubad!

rist, kellelt primitiivne televaataja
ikka pigem ah-mis-sa-plärad-rehmamist ootaks.
Nii jääbki lavastuse kandev roll
hoopis Richardile, kelle põgusad
repliigid annavad aimu, et pealispinna all polegi tegu nii tühise tegelasega. On ta ehk oma sarvekandja saatusest sisimas sama
teadlik kui põhjatuuleromansi
Leo?
Kaur Paves

Pesušvamm
Toode 923-P1

1.05

0.85

6,33/l

Poleerimislapid, 5 tk
Pole
Toode 104-000777
Tood

1.50

2.30
/kompl

http://vagamama.weebly.com
* võrreldes standardse tehnoloogia alusel
toodetud halogeenlampidega.

H4 Toode 100-12342XVS2

19,50

26.-

/paar

H7 Toode 100-12972XVS2

26,50

35.-

/paar

pakkumine kehƟb kuni 31.03.2014
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Märtsis Suwemi
müügisalongides Brita
nari ---%

Alustame
hooaega
superpakkumisega!

9€

69€

*Pakkumine kehtib vaid toonile valge värv ((((().
Madratsid ei kuulu komplekti.
www.suwem.eu
Nari on võimalik soetada...
Tallinnas Pärnu mnt
c
Tartus Tehase tn (Sisustus E Kaubamaja)
Põlvamaal Himma küla Laheda vald

Aknad tehasehinnaga!

• Plastik ja puitaknad koos paigalduse
ja viimistlustöödega
• sissemaks 0 €
• järelmaksu võimalus kuni 6 kuud
(ilma protsendita)
Küsi pakkumist: aknaari@city.ee • 7366886;
56452502; 5016158 • Tartu,Aleksandri 1-4

Tartu Maxima X/XX kauplused
kutsuvad tööle:

lin
a
v
a
Min
d!
a
m
i
par

Ettevõte garanteerib:
- stabiilse palga
- sotsiaalsed garantiid
- tasuta lõunasöögid
- erinevad motivatsioonipaketid
- tööalase tasuta koolituse
Täitke tööotsija ankeet meie kodulehel:
www.maxima.ee

Alates 1958

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

- KASSAPIDAJA-MÜÜJAID
- MÜÜJAID
- KORISTAJAID

tel. 744 1129
tartu@aknakoda.ee

www.aknakoda.ee

Saatke CV: personal@maxima.ee
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anekdoodid

Naine:
„Mul on oma mehega kokkulepe - mina naeran, kui tema vanu
anekdoote räägib ja tema ei naera
kunagi, kui ma uue kübara pähe
panen.“
***
Sõbrannad omavahel:
„Jack ütleb, et ma lähen iga korraga, kui ta mind näeb, ilusamaks.“
„Ta võiks ju siis sind sagedamini
vaatamas käia.“
***
„Ja siis ütlesin ma talle, et ma
teda enam näha ei taha.“
„Ja mida tegi tema selle peale?“
„Kustutas tule ära.“
***
„Kas su mees läheb sageli õhtuti
kodunt ära?“
„Küllalt tihti. Ta ei armasta üksinda kodus olla.“
***
Naine on õnnelik, kui tal on kaks
asja: esiteks mööbel, mida ta saab
ümber paigutada, ja teiseks abikaasa, kes seda teeb.
***
Kohtuvad kaks pensionäri. Jutt
käib maast ja ilmast, kuni üks küsib
teiselt, kuidas tal ka seksiga lood on.
„Kahjuks ei tule välja,“ teatab

teine.
„Mis sul siis viga,“ ohkab esimene.
„Mul on jälle see viga, et ei lähe
sisse...“
***
Hollywoodi filmitäht jutustab lastele muinasjuttu:
„Elasid kolm karu: isa, ema ja
poeg eelmisest abielust...“
***
„Kallis, on see tõsi, et mul on taevasinised silmad?“
„Muidugi.“
„Ja huuled on punased nagu
roosid?“
„Oh, Jack, sa oled nii romantiline!“
***
„Mida paganat sa küll stjuardessiks kippusid?“
„Aga lennukiga lendab ju nii palju
mehi!“
„Nagu neid mujal vähe oleks!“
„Aga mujal pole nad rihmadega
kinni seotud.“
***
Naine kavatses juukseid värvida.
Ühel päeval nägi ta ajalehes reklaami, kus kaunil noorel modellil olid
juuksed seda värvi, nagu talle meeldis. Ta läks ajakirjaga mehe juurde
ja küsis:

„Mis sa arvad, kas seda värvi juuksed sobiksid ka veidi kortsulisema
näo juurde?“
Mees vaatas pilti, kägardas lehe
kokku, silus selle uuesti lahti ja
arvas:
„Sobiksid küll, kallis.“
***
„Oma vanuse kohta on mu mees
veel täitsa kõbus.“
„Tema vanuse kohta küll, aga
mitte sinu vanuse kohta.“
***
„Ma pean oma vannitoa aknale
kardinad muretsema. Minu vastas
elab keegi üliõpilane ja ta võib mind
alasti näha.“
„Milleks raha raisata? Kui too
noormees sind korra alasti on näinud, ostab ta ise oma toale kardinad.“
***
„Mida te must mõtleksite, kui ma
teile õhusuudluse saadaksin?“ küsib
noormees neiult.
„Seda, et te olete suur laiskvorst...“
***
„Mis kell peab korralik tütarlaps
voodisse heitma?“
„Kell kaheksa, sest kell kümme
peab ta juba kodus olema.“

sudoku
sudoku

1,6 ja 3,2 t ekskavaatorite rent ja
kaevetööd. 80-110 € päevarent
juhita. Tel 511 5786.

Võlumaja
14.03 kell 11.45 Cinamonis
Tonnerre on noor hüljatud kass. Üksiku ja eksinuna leiab ta pelgupaiga
salapärases mõisas, mille peremees on Lorenz, pensionil olev võlur. Tonnerre koduneb nõiduslikus mõisas väga kiiresti ja tunneb end hästi väikeste veidrate ja lõbusate loomade seltsis. Kui Lorenz haiglas viibib, püüab ta
omakasupüüdlik nõbu iga hinna eest mõisa onu teadmata maha müüa.
Tonnerre‘ile tuleb hiilgav idee: muuta mõis kummituselossiks! Tema
kavatsust aitavad ellu viia ta väiksed kaaslased.

Kino

Näitus

Cinamon

Karlova-Ropka
raamatukogu

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
14.–17., 19.–20.03 kell 12.30,
16, 17.20, 20, 22.30; 18.03 kell
13.45, 17.20, 20, 22.30 Need
for speed: Kiirusevajadus
14.–20.03 kell 11.45, 15.15
Võlumaja (eesti keeles)

ristsõna
Ristsõna

Ehitus

14.–20.03 kell 14 Rüütel
Rooste (eesti keeles)
14.–20.03 kell 15.45 Me oleme parimad! (eesti keeles)
14.–19.03 kell 11, 13, 13.30,
15, 15.25, 17.30; 20.03 kell
13.10, 13.30, 15, 15.25, 17.10,
17.30 Härra Peabody ja Sherman (eesti keeles)
14.–18., 20.03 kell 19.45, 22;
19.03 kell 22 300: Impeeriumi sünd
14.–17., 19.–20.03 kell 13.45;
18.03 kell 16.20 Otselend
14.–19.03 kell 18, 20.15;
20.03 kell 20.15 Philomena

kuni 31.03 Objektiivi Ordu
fotonäitus Rabahetked

Linnaraamatukogu
kuni 21.03 Taimedes mõeldes. Aiaplaanid
kuni 25.03 raamatunäitus
Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastaauhindade nominendid 2013

Aedade, väravate, väravaautomaatika müük, paigaldus, hooldus. Tel 501 6453, www.nr1aiad.ee.
Aiad, väravad, automaatika.
Müük ja paigaldus. Tel 5666 7919,
www.aiameistrid.ee.
Ehitus-, remondi-, kipsi-, plaatimis-, krohvimis- jm tööd. Tel
5683 5395, siseehitus@gmail.com.
Ehituspuusepa-, katuse- ja
remonditööd, ehitusabi jne. Ehitus Kiirabi OÜ, tel 5919 8885.
Eramute küttesüsteemide ehitus
ja hooldus. Tel 505 3323, 514 5951.
Erinevad ehitus- ja remonditööd.
Fassaadi- ja katusetööd,
vundamentide soojustamine.
Propüleed OÜ, tel 5646 5323,
propuleed@gmail.com.
Fassaaditööd, vundamentide
rajamine ja soojustamine.
Tel 5646 5323,
propuleed@gmail.com.

kuni 31.03 Kivist kirjanikud

Firma teeb katusetöid ning paigaldab plekk- ja valtsplekk katusekatteid. Tel 5695 6885.

kuni 5.04 raamatunäitus Endisaegseid loomaraamatuid

Kaeve- ja mullatööd, kopp-laaduri teenus, lumekoristus ja äravedu. Tel 5566 3503.

Tammelinna
raamatukogu

Kõik üldehitustööd. Katused. Fassaadid (ka krohvitavad). Plekitööd.
Ramest Ehitus OÜ, tel 516 6152,
www.ramest.ee.

kuni 12.04 postkaardinäitus
Lilleline naistepäev
18.03–14.04 Piret Järve
maalinäitus Esimene peatükk: portreed, putukad ja
lapsepõlv

Plaatimistööd, krohvimine.
Tel 5645 9625,
http://plaatimine.blogspot.com.
Põrandatööd, restaureerimine.
Soodsalt. Tel 5800 5414.

14.–20.03 kell 19.20, 21.45
Monumendimehed
14.–20.03 kell 21.15 Wall
Streeti hunt
14.–20.03 kell 11.30 LEGO
film
14.–20.03 kell 22.15 Nümfomaan. II osa
14.–20.03 kell 18.30 12 aastat orjana
14.–17., 19.03 kell 17.05; 18.03
kell 13, 17.05; 20.03 kell 11,
17.05 Lumekuninganna ja
igavene talv (eesti keeles)
19.03 kell 19.30 Eellinastus:
Hr. Banksi päästmine
20.03 kell 18 Esilinastus:
Lõvisüda

Reoveemahutid, septikud - müük
otse tootjalt ning paigaldusteenus.
Tel 5306 5322, info@reovesi.ee.
Sanitaar-, kapitaalremont (ka
san-tehnilised ja elektritööd), ehitus-, lammutustööd. Tel 5837
2544.
Soojustamine puistevillaga.
Tel 5665 0604, 502 0066,
puistevill@gmail.com.

Teeme üldehitus- ja siseviimistlustöid. Küsige hinnapakkumist.
Tel 5904 2174, info@innover.ee,
www.innover.ee.
Teen korterites ja eramajades
järgmisi töid: maalri-, viimistlus-,
tapeetimistööd, sisepindade
krohvimine, parketi paigaldus.
costoms22@hot.ee
Trepikodade remont
kortermajades. Tel 518 7207,
www.trepikoda.eu.
Uute eramute projekteerimine,
kortermajade soojustusprojektid.
Tel 524 3142, imperialproject.ee.
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Est-Stein katusekivid Tartus (korralikud, kasut, punakad, alustel,
190 m², 2 €/m²). Tel 516 6512.

Ahju- ja katlapuud (50 cm, kuiv
lepp). Transport tasuta.
Tel 5301 1161.

Killustik, freesasfalt, kooremultš.
Tõrvandi, Tamme 15, tel 512 8315.

Eramute küttesüsteemide ehitus
ja hooldus. Tel 503 323, 514 5951.

Tasuta lammutuspuit Tartus Tiigi
tn (vanad põrandalauad naeltega).
Oma transport. Tel 516 6152.

Kinnisvara müük

Kaminapuud, kütteklotsid,
puitbrikett hea hinnaga.
Helista tel 528 9398.

Tasuta kinnisvaraalane konsultatsioon! Tel 550 0225.

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

Riided Norrast – kauplus Stiil,
Anne 51, E-R 10-18, L 10-15,
http://stiilriided.ee/.

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.
Pottsepatööd. Tel 507 9037.

Sõidukid

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

1994–2006 a sõiduautode kokkuost. Väga kiired tehingud! Raha
kohe kätte! Tel 553 3060.
Bussireisid 50- ja 52-kohalise
bussiga, hind kokkuleppel.
Tel 5373 8770, 5770 2550,
www.noobelreisid.eu.

Kaseküttepinnud (pikad ja tükeldatud). Tel 5662 5014.
Kasepinnud (3-meetrised ja tükeldatud (50, 40, 30 cm), jämedad,
al 18 €/rm). Tel 529 0183,
www.elevus.ee.
Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.
Kütteklotsid lahtiselt ja võrgus.
Küttepuud. Kojuvedu tasuta. Tel
5193 8862.
Küttepinnud (3 m ja tükeldatud).
Kojuvedu tasuta. Tel 5193 8862.

Korterid, majad, majaosad Tartus
ja maakonnas. Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel. Ene Lina,
tel 742 0656, 504 8379.

Lumekoristus katustelt turva
varustusega. Töö kiire ja korralik.
Tel 5625 1750, tomeli.ee.

Müügil naiste villased jakid ja
mantlid. Odavad rõivad, Kastani
121, E-R 10-18, L 10-15.

Materjal

Sisevoodrilauad (al 2,8 €/m²),
välisvoodrilauad (al 3,9 €/m²),
põrandalauad (al 6,5 €/m²). Tööstuslik värvimine. Veovõimalus.
Tel 5455 1700, info@voikapuit.ee.

Laadur-ekskavaatori teenus.
Kopp-laaduri tunnihind 25 €+KM.
Tel 5623 0591.

Riided

Jõe butiigis alates 10.03 uus
kaup! Soodsa hinnaga rattariided! Soola 10 (avaturg), E-P 9-16.

Üldehitus- ja remonttööd Tartu
piires. Teeme ka elektri- ja santehnilisi töid. Status Invest OÜ,
tel 5657 7785.

Liiva, kruusa, killustiku müük.
Tel 505 7316.

reklaam

Teenused

1-toal korter. Tel 503 2345.

Lemmikloomade ravi ja vaktsineerimine. Tel 514 8998.

2-3toal korter. Tel 5561 4114.
3-4toal korter. Tel 5615 9460.
Maja Tartus või Tartumaal.
Tel 5615 9460.

Firma koristab territooriumeid,
lõikab puid ja võsa, teeb san-tehnilisi töid. Tel 509 0750.

Autoremondilukksepale. Powerservice OÜ, Ringtee 27, Tartu.
Tel 5342 6788.

SKP Invest OÜ ostab metsakinnistuid üle kogu Eesti, ka koos
hoonetega. Hinnapakkumine
paari päeva jooksul, sobivusel kiire
tehing. Tel 508 0065,
info@skpinvest.ee.

Lisatöö koristajale Tähe tn 1 kord
nädalas reedeti kell 12.30-16.30.
Lisainfo tel 5823 0411.

Üürile võtta
1-toal korter. Tel 503 2345.
1-2toal korter. Tel 550 0225.
2-3toal korter. Tel 5561 4114.

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

Kaardid ennustavad! Tel 900 1727
(1,09 €/min).
Kallurveod: liiva, mulla, killustiku
müük. Kaevetööd, lammutustööd ekskavaatoriga.
Tel 5356 7062.

Pakun tööd

OÜ Perepäevahoid pakub täiskohaga tööd lapsehoidjale Kukerpalli rühma. Info tel 529 9729,
kandideerimiseks saata CV meilile
kukerpall@kukerpall.ee.
Tartu kesklinnas asuv autopesula
otsib töödemahu kasvu tõttu
autopesuspetsialisti (töökogemus ei ole oluline, pigem autojuhilubade olemasolu ning huvi
autode vastu). Väljaõpe kohapeal
ja palk kokkuleppel. CV saata
info@tuningexpert.ee,
tel 5461 4689 (Vahur).
Töö hotelli administraatorile.
Vajalik inglise keele oskus. Võimalik
osaline tööaeg. CV saata: tiiu.jarviste@kantri.ee, tel 524 0715.

Korstnatööd. Pakume kestvaid
lahendusi. Töö kiire ja korralik.
Tel 5625 1750, tomeli.ee.

Fotode ja
fotofilmide
skanneerimine

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

Vajatakse õunapuude lõikajat,
okste äravedu. Tel 5802 4395.

Sõiduõppe ABC pakub AM-, A-,
B-, BE-, C-, CE-kat koolitusi.
ADR- ja ametikoolitused veoauto- ja taksojuhtidele. Motokool
-10%. Lõppastmekoolitus 85 €.
Kalda tee 30, tel 507 8230,
www.sõiduõppe.ee.

Veofirma pakub tööd E-kat autojuhile Eesti-Baltikumi piires. CV
koos palgasooviga palume saata
merjeorula@gmail.com, info tel
5556 8880.
Vinnal Production OÜ võtab tööle
osalise tööajaga (0,5) miinimumtasu eest koristaja. Töökoht asub
Vinnali tootmishoones Raadi autoturu juures. Lisainfo ja kandideerimine tel 5745 0188.
Väljaandja: Ajaleht OÜ
Aadress: Ülikooli 1, 51003 Tartu
E-post: info@tartuekspress.ee
Internet: www.tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress

Arvutite remont, hooldus, kiir
remont. Joorami pood, Struve 8,
tel 5657 7785.
Boilerite paigaldus, puhastus,
remont. Tel 518 7207.
Boilerite puhastus, veemõõtjate
vahetus, san-tehnilised tööd. Tel
5646 9025.

IPT äris E-R 9-12 rauakaupade
tühjendusmüük.
Tartu, Tähe 135 b, tel 503 9003.
Korralik aiamööbel soodsa
hinnaga, valmistatud kuusepuidust
(al 16 €). Tel 5198 7225.
Kudumismasin (kl 5), kabinetõmblusmasin, mini Jaguar, käsitööriie. Tel 5349 7914.

Ropkamõisa lõngapood: puuvillane lõim poolil 10 €/kg, peenvillane
tikkimislõng 20 m / 0.60 €, heegelniidid 10 €/kg. Tartu, Ropkamõisa 10 hoovis E-R 10-16, L 10-14. Tel
520 7727, www.aardlakaubandus.ee.

Pobeda, GAZ 21, Moskvich, Jawa
uued ja kasutatud varuosad. Tel
5395 8295.

Valmistan puidust uksi, aknaid
jne. Tel 512 1766.

Vanad raamatud, märgid, mündid, medalid, hõbedast esemed,
nõud jm vanavara. Tel 5649 5292.

Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine suure kaubikuga. Tel
501 5312, www.kutotootmine.ee.

Vanad raamatud, nõud ja muu
kolimisel ülejääv majakraam.
Paku julgelt! Tel 5893 8528.

Veoteenus. Tel 502 0426.
Viin ära kasutu kodutehnika.
Tel 520 2155.

Vanad tehnikaraamatud - autodest, traktoritest ja mootorratastest. Tel 5395 8295.

Teated

Kvaliteetne raamatupidamisteenus. Tel 5340 2146, info@
ptkconsult.ee, www.ptkconsult.ee.

Tel 5874 6223.

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

Hakklihamasin Ideal P.C (antiikne,
töökorras, 1930ndatest aastatest).
Tel 5889 9383.

Kasutatud raamatud. Ka nõukogude perioodist. Raha kohe kätte.
Tel 734 1901.
Uus vann vanasse vanni, garantii
3 a. Lisainfo tel 503 1943,
www.vannvannis.ee.

Kogemustega autojuht
otsib tööd Tartumaal.
Kõik kategooriad.
Tel 5615 3156.

Müük

Ost

Hauaplatside aastaringne hooldus ja kujundus. Tel 502 1660.

Otsin tööd

Noor pere soovib osta renoveerimata ridaelamuboksi Tartu linnas.
Tel 517 2682, satu@ut.ee.

Teen remondi- ja viimistlustöid.
Tel 5648 1251.

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

1-2toal korter. Tel 507 4635.
1-3toal renoveerimata korter Tartus otse omanikult. Tel 520 1874.

Ly Chini OÜ: Hiina meditsiin.
Tartu, Sõpruse pst 2, kab 216. Abi
alkoholisõltuvuse korral. Vajalik
eelregistreerimine. Tel 5837 9246,
505 8381.

Tasuta kodumasinate äravedu.
Tel 5386 9008.
Fekaalivedu, ummistuste
likvideerimine, trasside pesu.
Tel 558 8811, www.fekto.ee.

Loomad

Tervis

Soodne fekaalivedu ja ummistuste eemaldamine. Tel 538 28791,
www.atram.ee.

Rehvivahetus ja autoremont.
Soodsaim rehvivahetus Tartus
Lembitu 1b. Varuosade, rehvide ja
akude müük. Tel 5620 3199.

Lõhutud küttepuud koos kojuveoga (kuiv okaspuu 32 €/rm,
märg kask 35 €/rm). Tel 5377 4476.

Kinnisvara ost

Rahvalikud laulud ja kandlelood
Teie peole. Simmaniduo ja Kandlemees Sander. Tel 504 3202.
Soodne fekaalivedu iga ilmaga ja
iga päev. Tel 521 3305.

Küttepuud lahtiselt ja võrgus. Tel
5683 3404, 5684 8808.

Koerte pügamine ja hoidmine.
Tel 5559 6964.

Puksiirteenus, treiler (2100 kg,
24 h). Tartu, tel 5191 4813.
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Armsad endised Nõgiaru 8-kl
kooli õpetajad ja õpilased. Tuleme kokku 24. V kl 16 Tartus restoranis Vassilissa. Osavõtust teatage
kuni 30. IVni kl 18-22 tel 748 5085,
5396 3025. Tanja
Väga soodne fekaalivedu 7 päeva
nädalas. Tel 5340 2060.

Tutvus

Käes on õunapuude lõikamise
aeg! Hinnad 7-32 €, vajadusel okste äravedu. Töid teevad oma ala
spetsialistid. Tel 550 7067,
info@hanami.ee.

Naine tutvuks kuni 62-aastase
vaba Tartu mehega.
Tel 5834 6078.

KÜ raamatupidamine. Hinnad
soodsad, küsige hinnapakkumist.
Tel 5661 2667.

Noor, alla 100 a vanune mees
soovib tutvuda samas eas Tartu
naisega. Tel 5889 9383.

TELLI
KUULUTUS
1 kuulutus =1€
(90 tähemärki)

tartuekspress.ee/kuulutused
kuulutus@tartuekspress.ee Ülikooli 1, Tartu

TOIMETUS • tel 730 4535
Peatoimetaja: Kaur Paves kaur@tartuekspress.ee
Reporter: Rasmus Rekand rasmus@tartuekspress.ee
Kujundaja: Priit Kivisoo priit@tartuekspress.ee
Keeletoimetaja: Terje Jepiselg terje@tartuekspress.ee

tartuekspress.ee/

TÕNU SILLO
kiviraidur
Tartu
Tammelehe 4
738 3204
501 7237
kiviraidur

HAUAKIVID
MATUSEPLAADID

Hauakivid ka tellija
materjalist-maakividest.
Vedu ja paigaldus.

REKLAAM • tel 730 4455
Müügiesindaja: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee
Kuulutuste vastuvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee
LEHE TELLIMINE (9 € / 3 kuud) • telli@tartuekspress.ee
Vastutav väljaandja: Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee

730 4455
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AUTO TERVIS KORDA!

Valik pimendavaid

RULOOKARDINAID

kuni

-40%
Kõik laokollektsiooni

Suur
Päikesevarjutus
Sunoreki salongides
üle Eesti
5.-31. märts

VOLDIKKARDINAD

kuni

-20%
Uue erikollektsiooni

KARDINAKANGAD

-30%

Liivalaia salong

Tartu salong

Mustamäe salong

Pärnu salong

Liivalaia 40, Tallinn
Tel 660 7004
Sõpruse pst 170, Tallinn
Tel 658 7893

Sõbra 54 (Turu Ärimaja)
Tel 7 340 096
Pikk 11
Tel 44 30 884

Viljandi salong

Kuressaare salong

Rakvere salong

Jõhvi salong

Leola 53 (Home Gallery)
Tel 434 2033
Rakvere vald
Tõrremäe (Põhjakeskus)
Tel 32 60 558

Tallinna 30
Tel 45 33 306

Keskväljak 6
(Jõhvi Kaubakeskus)
Tel 33 52 015

