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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

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

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

TARTU
Aardla 114, Ringtee 37a

PÄRNU
Riia mnt 169a, Savi 3

RAKVERE
Pikk 2

VILJANDI
Riia mnt 42a

JÕHVI
Tartu mnt 30

VÕRU
Piiri 2

VALGA
Vabaduse 39

NARVA
Tallinna mnt 19c

HAAPSALU
Ehitajate 2a, Uuemõisa

PAIDE
Pikk 2
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lugeja kiri
lugeja
ki
Tudengilinna elustiili juurde on ikka käinud
kõva joomine ja mis kustutaks hinnatundliku
tarbija janu paremini kui kodumaine Laua viin.
Samas oleme juba aastaid sõpradega
mõelnud, miks maksab kõikjal kaubanduses
kaks poolest „lauakat“ vähem kui üks liitrine.
Mastaabiefekti tõttu käib ju hinnakujundus
enamike toodete puhul vastupidi. Mis otstarve on üldse kallil üheliitrisel viinal, mida on
pealegi tunduvalt raskem suule kummutada?
Pearu Vask

Ivan Grossev
Liviko müügijuht
Liviko ei kontrolli jaekaubanduses toimuvate
hindade tekkimist ja me ei saa mõjutada
sellest tulenevalt ka väljamüügihindade kujunemist. Samuti ei saa me avalikustada klientidele antavaid allahindlusi ega teisi lepingutingimusi. Oma väljamüügihinnad kujundab
iga jaekauplus ise.

Piret Putko
Selveri sisekommunikatsiooni juht
Lähtume kauplustes hindade kujundamisel väljakujunenud strateegiast,
arvesse võttes erinevaid asjaolusid,
nagu näiteks teiste jaemüüjate hinnad, klientide lemmiktooted jne. Ei
ole üldse välistatud, et väiksema
pakendiühiku liitri- või kilogrammihind kujuneb kliendile soodsamaks,
kuna seda ostetakse rohkem. Nii
võib sageli juhtuda ka siis, kui väiksemas pakendis toode on kampaanias, kuid suuremas pakendis mitte.

Andres Lember
ETK turundusdirektor
Laua viina, nagu ka teiste toodete, hinna
jaeketis määrab ennekõike tootjaga läbirääkimiste käigus kokku lepitud sisseostuhind.
Teiseks oluliseks kriteeriumiks on hinnakonkurentsis püsimine.

Katrin Bats
Rimi kommunikatsioonispetsialist
Rimi müüb hetkel ainult 0,7-liitrist Laua viina.
Aeg-ajalt küll pakume ka kampaania korras
0,5-liitrist viina, mille liitrihind tuleb tõesti
odavam. Sel juhul on aga tegemist vaid ajutise kampaaniaga, mille puhul tavatoodetega
võrdlus ei ole kohane. Üldiselt püüame oma
hinnakujunduse teha siiski selliselt, et liitrise
toote liitrihind oleks kõige soodsam.

Silver Säga
Prisma kommunikatsioonijuht
Meie kauplustes ongi müügil vaid 0,5-liitrine
Laua viin. Liitrist Laua viina Prismade sortimendis ei ole.

E- ja m-rakendusi kavandav
Smart City Lab (SML) haub
plaani rajada digiteenuste
kasutajatele kohalik televisioon.
„Mitte segi ajada Tallinna TV-ga!“
kõlas järgmise aasta suveni EASi klastrina tegutseva projekti arendusjuhi
Hannes Astoki esimene kommentaar
oma veel toorevõitu plaanile teha Tartusse – või ka mõnesse teise omavalitsusse – linna TV. Tegemist oleks digitelevisiooniga, kuhu linn saaks panna kokku jooksma erinevat kasulikku
informatsiooni. „Kui sa näiteks hommikuprogrammi vaadata ei taha, sest
Urmas Vaino ei meeldi, näeksid ekraanil kohalikke uudiseid, liikluskaameraid, reaalaja bussiinfot või isegi käimasolevaid planeeringuid,“ rääkis
Astok.

Smart City Labi eestvedajad Hannes Astok ja Gerttu Simm
usuvad, et ettevõtted ja omavalitsused suudavad nende loodud lahenduste abil mugavamaks muuta nii turistist bussireisija kui voodihaige vanainimese elu. 
Kaur Paves

Kriitiline mass
Samas peab Astoki sõnul veel
nuputama, kas teenuse järele ka tegelikult vajadust on ja mis see maksma läheks. „Kas näiteks Ülenurme vald on nõus televisiooni loomise eest – hetkel võtan numbrid küll
laest – 10 000 – 15 000 eurot maksma
ja lisaks seda veel iga kuu 500–1000
euro eest elus hoidma?“ küsis ta. „Inimestele meeldib igasugu tasuta asju
vaadata, aga kes selle kinni maksab?“
Tartu linnaisad on Astoki väitel mõtte
huvitavaks kiitnud, ent võimalikust hinnast on veel vara rääkida. „Hea on see, et
inimtööjõudu pole pärast rajamist enam
väga vaja, sest infovood tekivad linnas
nagunii,“ märkis ta. Siiski nõuavad teenusepakkujale tekkivad tehnilised kulud
kriitilist kasutajate massi. „Võib-olla see
Eestis ei töötagi, ehk toimiks ainult Saksamaa-suuruses riigis?“

see, et seda saab kasutada ka
bussipeatustes,“ rääkis Astok.
„QR-koodi või moodsamatel
telefonidel NFC-kiibi abil loeb
telefon peatusest ise andmeid.
Enam ei pea nuputama, kus
ma nüüd olen või kummalt
poolt teed peab bussi peale
minema.“

Sensor WC-sse
Sarnaseid linlaste elu potentsiaalselt
paremaks muutvaid ideid on SML prototüüpideks kujundanud hulgim, viimati sai sügisel nende kavandatud hanke
raames valmis ühistranspordi mobiilirakenduse uuring, mis Mobi Labi abil
juba ka töötab. „Reaalajas bussiaegade
mobiili toomises pole muidugi midagi
maailmarevolutsioonilist, aga vahva on

Eluõhtu poole kulgevate lugejate ja
nende lähedaste jaoks võib tuua läbimurde ka SMLi veeretatav mõte mugavast jälgimissüsteemist. „Põhja-Euroopas tahavad kõik inimesed võimalikult
kaua iseseisvalt hakkama saada ja nii
satuvadki tihti üksi elama vanainimesed, kes enam eluga toime ei tule,“ sõnas
Astok. „Inimese keha osatakse ju juba

üsna hästi remontida, aga aju mitte.“
Sellised kodanikud jõuavad Astoki sõnul ühel hetkel elufaasi, kus neid
tuleks natuke jälgida. „Kas ta on söönud, WC-s käinud ja ütleme otse: ikka
veel elus?“ selgitas Astok. „Tavameetodi puhul peaks talle kas iga kolme tunni tagant helistama või siis talle tuppa
videokaamera paigaldama, mis on aga
vastastikku ebamugav.“
Lahenduseks võiksid olla delikaatsed sensorid nendessamades kriitilistes punktides: külmkapi uksel, WCpotil, voodis. „Kui ühendad need andmed ühte pulti ja avastad, et inimene
pole päeva jooksul kordagi külmkappi
avanud, siis on äkki mingi jama,“ rääkis
Astok. „See võimaldaks tohutult raha
kokku hoida ja probleemi ennetada –
sest seal võib tund aega juba hilja olla.“
Kaur Paves

Rinnavähile keskenduv tervisepäev
20. märtsi õhtupoolikul toimub
Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis
(Nooruse 5) märtsikuine tervislik neljapäev, kus teemaks kiiret
sekkumist vajavad probleemid.
Teemad, mis käsitlemist leiavad on
tõsised: valud rindkeres, mis on insult
ja milliste tervisehädade korral tuleb
viivitamatult erakorralise meditsiini
osakonda tõtata? Vestlusringid hakkavad igal täis- ja pooltunnil kella
16–19.
Esmakordselt on tervisepäevale kaasatud ka radioloogiatehniku
õppekava tudengid ja juhendajad, kes
pakuvad võimalust tasuta kontrollida rindade tervist. Samuti saab rääki-

da rinnavähist, sõeluuringutest, nende vajalikkusest ja põhjendamata hirmudest, mis uuringutega kaasnevad.
Ka räägitakse tervisetubades erinevatest kiiret sekkumist vajavatest probleemidest.
Tervisepäeva korraldajate hinnangul
pole Eestis naistel siiani piisavalt infot
rinnavähist. Nii õpetatakse kohapeal
neidki võtteid, kuidas ise rinnavähki
võimalikult varases staadiumis ära tunda. Tavaliselt tekivad tõsisemad kaebused alles siis, kui probleem on kaugele
arenenud.
Kui riik kutsub tasuta rinnavähi sõeluuringutele 50–62-aastased naised, siis
tervisepäevale oodatakse nii nooremaid
kui vanemaid naisi – kõigil tasub rinna-

vähi suhtes valvas olla ning oma teadlikkust tõsta.
Soovi korral on tervisepäeval võimalik personaalne nõustamine ja tervisenäitajate kontroll: mõõdetakse vererõhku, pulsisagedust, vere suhkru-, hemoglobiini- ja kolesteroolisisaldust, keha
rasvasisaldust ja kehamassiindeksit,
vingugaasi hulka väljahingatavas õhus,
määratakse veregruppi ja hinnatakse
nikotiinisõltuvuse tugevust.
Populaarsust koguvad neljapäevakud
tervishoiu kõrgkoolis toimuvad kord
kuus ning järgmiste teemadena käsitletakse 24. aprillil kuidas turvaliselt suvele vastu minna ning 22. mail laste vigastusi.
Rasmus Rekand

KEEVITUSTEENUS
• malm
• alumiinium
• roostevaba

25a
E - P 11 - 20 AARDLA
II korrus
TOIT KOJU KAASA

Selle kupongiga
uus naiselik
S-Elips C-line roosa

hiina, tai
ja india köök

Kl 11–16: päevapraad 3 €, päevasupp 1,9 €
ISCK kaardiga -10% • söögi kaasa tellimine -10%
742 9036, 5692 5547, kam296@hotmail.com
www.kitchenasia.weebly.com

-30%
66€

NB! UUS MENÜÜ

NB! UUS MENÜÜ

Laua viina
müsteerium

46.20€

Kampaania kehtib
kuni 31.03 või kuni
kaupa jätkub

E-SIGARETIPOOD TARTU
Võru 4, Tartu
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Koolialustajaid lausega
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Motoexotika
astub uude
kümnendisse
Eesti esimene motomess
Motoexotika toob kõike tsiklitega seonduvat rahva ette juba
11. korda. Peale kolme messipaviljoni on tänavu kasutusel
keskuseesine asfaltplats.
Projektijuhi Anders Urbeli
sõnul on sarnaselt eelmisele
aastale messikeskuse A-paviljon uute mootorrataste päralt.
„Kohal on peaaegu kõik Eestis
müüdavad margid. Uudisena
on väljas maailmakuulsad Itaalia päritolu MV Agusta mootorrattad, mida on peetud motomaailma disaini teejuhiks,“
rääkis ta. B-hallis toimuvad
uute mootorrataste tutvustused ja lavalised etteasted.
C-hallist leiab ümberehitatud
mootorrattad, motoklubid ja
-organisatsioonid, motovarustust, kuid ka näiteks sõiduõpet
puudutavad ekspositsioonid.

Lemberile
teine aupost
Alles eelmisel nädalal SA Tartumaa Turism nõukogu esimeheks valitud Kajar Lember
kinnitati esmaspäeval samale
positsioonile ka Tartu Teaduspargis.
„Teaduspargi lähiaastate
suurimaks väljakutseks on
rahvusvahelise kasvukeskuse
arendamine, kus on tegutsemisruumi ja tuge nii alustavatele ettevõtjatele kui ka tänaste
tegijate nutikatele ideedele,“
rääkis sotsiaaldemokraatide
ridadesse kuuluv abilinnapea
Lember. „Nõukogu koosolekul otsustati luua iduettevõtete toetamiseks fond, mis koos
ärikiirendiga Buildit ja EASi
ning erainvestorite toel investeerib lähiaastal paarikümnesse alustavasse ettevõttesse.
See toob kindlasti valdkonda
uusi arenguid.“
Turismi osas tõdes värske
juht aga, et kuigi külaliste arv
Tartus on iga aastaga suurenenud, on selles valdkonnas veel
palju teha, et maakond nähtavamaks ja atraktiivsemaks
muutuks. „Kindlasti tuleb seejuures tihendada ka koostööd
kohalike ettevõtjatega,“ tõdes
ta.
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rivistab Arno
Kui varem käis võitlus
esimese klassi kohtade
pärast tutvuste ja kiiruse
alusel, siis nüüdseks on
võim linnas Arno käes, kes
jätab suhted tahaplaanile
ning arvestab vaid mõne
teguriga. Olulisim neist on
elukoht.
Arno all ei peeta siinkohal silmas ühtki hiromantiliste võimetega kõiketeadvat ametnikku, vaid e-keskkonda, mille
linn probleemi lahendamiseks
on loonud. Kõrvutades koolitee
pikkust ja kohtade arvu linna
haridusasutustes, jaotaski arvutiprogramm kõik Tartu sügisel
õpiteed alustavad jütsid koolide
vahel ära.
Aluseks võeti lapse ametlik elukoht 10. märtsi seisuga. Iga lapsevanem näeb tema järglasele määratud õppeasutust aadressil www.
tartu.ee/arno, mõistagi peale sisselogimist.

Lühima koolitee nimel
Pisut lihtsustatuna arvutab
Arno nii: Ats, kes elab koolist 10
meetri kaugusel sai
seal koha esimesena,
150 meetri kaugusel elav Riina teisena jne kuni klassid
täis. Sellepärast
tulebki
Mikul,
hakata käima kauguselt
järgmises koolis.
Lapsevanemal
tuleks määratud
kooliga paberiasjad korda ajada enne 1. maid.
Kui linna pakutud koht näib
aga äärmiselt
vastukarva,
saab 15. aprillini taotleda
õpiõigust ka
mõnes teises
koolis, ent
siis tuleb lauda
lüüa asine argument
ning loota, et
soovitud õppeasutuses ka
ruumi jagub.

Kaameramehele malka

16. märtsil tungis naaber tüli käigus Elvas Vapramäe tänaval keldris kallale 39-aastasele mehele.
Rüseluses kukkus kannatanul
maha ning sai kahjustada Canoni
digifotoaparaat.

2970

eurot eraldas linn nõustamis- ja
infokeskusele tarbijate teadlikkuse suurendamiseks.

Minu Kairo

MentaalPühapäev“, kus saab järje
esimest korda jaanuaris peetud
Frank Zappale pühendatud muusikaline loeng ja laval näeb nii
Prantsusmaa, USA kui Suurbritannia muusikuid.

Energianutikad
hooned
Konkursi „Nutikas energialahendus 2013“ võitjateks tunnistas
linn kortermajadest Anne 47 ja
Vanemuise 45, tootmishoonetest
Kroonpressi paberilao ning avalikest hoonetest loodusmaja.

Täna kell 18 on rahvas oodatud
Lutsu raamatukokku vestlusõhtule Saale Fischeriga, kes tutvustab
oma raamatut „Minu Kairo. Kakofoonia Niiluse kallastel“.

Küüditatute
mälestuseks
Uus elektrooniline nupumees Arno näitab meetripealt kaugust koduukselt kooliukseni aga ka seda, mitu klassitäit kus koolis sel sügisel
õpinguid alustab.

Arnoga enim kursis oleva
ametniku, peaspetsialist Sigrid
Sibula kinnitusel tagatakse kõigile soovijaile võimalus, et ühe
pere lapsed saaks käia ikka samas
koolis. Kes arvutiga läbi ei saa,
peab võtma ette tee haridusosakonda. Koolidirektoreid kimbutada ei tasu, nemad kohajaotusega ei tegele.

Trikitajatel elu raskem
Varasematest aastatest tuttav „kolimislaine“, kus üks
vanem koos lapsega
lühikeseks ajaks
soovitud
kooli teeninduspiirkonda mõne
sug u l a se
või tuttava juurde
sisse kirjutata kse,
pole välistatud ka uue
süsteemiga. Ent Sibula sõnul vaadatakse kolijate taotlused läbi alles
pärast 15. aprilli. Ja kui ikka
selleks ajaks on konkreetse
kooli klassid komplekteeritud,
pakutakse lähikonnas järgmist.
„Eks me oleme pisukese puhverruumi endile jätnud. Klasse ei planeerita algusest peale
pilgeni täis, lisaks on võima-

lus tavapärase 24 õpilase asemel
hoolekogu nõusolekul avada klass
ka 26, äärmuslikul juhul isegi 28
lapsega,“ selgitas Sibul võimalikke lahendusi. Rõhutades, et käesolev on Arnolegi justkui algusaasta, mil kitsaskohad selgeks saada.
Esimeste päevadega on koolikoha muutmiseks laekunud kaugelt üle 100 avalduse. „Kiirevõitu on
tõesti,“ kostub olukorra hinnanguks
Sibulalt. „Aga ei
midagi hirmsat.
Asjad kujunevad
en a m-v ä hem
nii, nagu lootsime ning üksikud ilmnenud
tarkvaralised
probleemid
on arendaja
kiirelt kõrvaldanud.“
Rahvastikuregistri andmetel peaks Tartus
tänavu kooliteed
alustama 1340
last. 24 kaupa
jagades sa ab
neist vähemasti 56 klassikomplekti. Linnal on valmisolek avada 14 koolis kuni 53 esimest klassi, lisaks Masingu, Kroonuaia ja Maarja koolis
klasse vastavalt vajadusele.
Rasmus Rekand

25. märtsil kell 14 räägib ajaloolane Pearu Kuusk KGB kongide
muuseumis (Riia 15b) mälestuspäeva raames 1949. aasta märtsiküüditamise ettevalmistamisest
ja väljasaadetavate kindlaksmääramisest.

Õppides karjeristiks
27. märtsil kell 14–19 kutsehariduskeskuses (Kopli 1) esmakordselt korraldatav karjääripäev
pakub teadmisi ja oskusi, kuidas
oma elukäiku teadlikumalt kavandada. Kogu üritus on osalejatele
tasuta.

Uued naabrid Rebase
tänavale
Raad kiitis heaks Rebase 23a
krundi ja lähiala detailplaneeringu
eskiislahenduse, millega on alale
kavandatud kaks üldkasutatava
maa ja kaheksa korterelamumaa
krunti.

Zappa pühapäev
23. märtsil toimub Genialistide
klubis loeng-kontsert „Eksperi-

Hansapäevadel uus
hoog
11.–13. juulil toimuvad Hansapäevad kannavad sel aastal
energilisusest pakatavat nime
„Ajastumürgel“, mida korraldab
uus ja nooruslik meeskond,
keda võib linnatänavail kohata
jalgratastel.

Vali aasta tervise
edendaja
Linnavalitsuse tervishoiuosakond
kuulutas välja aasta terviseedendaja valimise, mille eesmärgiks
on tõsta esile inimesi, kes on
silma paistnud tervislike eluviiside kujundamisel. Vabas vormis
argumenteeritud ettepanekud
saab esitada 7. aprillini aadressile sirje.kree@raad.tartu.ee või
paberkandjal tervishoiuosakonda
(Küüni 3).

IRL vangerdab
Opositsiooniline IRLi fraktsioon
vahetab linnavolikogu kultuurikomisjonis Silvia Russaku Jaan Vaiksaare ja linnavarakomisjonis Jaak
Niguli Kaspar Koka vastu.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

INTEGRATSIOONI EKSPRESS: “Не уезжай, я читаю (ära sõida ära,
ma loen)!” hüüdis põlvepikkune vene poisike bussijuhile.

Kaur Paves

Rõduklaasid ja -piirded
Terrassiklaasid
Klaasvarikatused
Klaasvaheseinad

SUUR
LEHT
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

10. aprillil

Trükiarv: 43 000
Levi:
kanne Tartu ja Elva postkastidesse
Reklaam:

malle@tartuekspress.ee / 521 3038
kaupo@tartuekspress.ee / 511 6923

www.malmerkklaasium.ee

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

Tartu ülikool
Königsbergi!
70 aastat tagasi, 1944. a kevadtalvel andsid Saksa okupatsioonivõimud tõepoolest taolise korralduse, mille realiseerimine põrkus aga
meie suurkoolis sellisele üksmeelsele vastuseisule, et asjast tuli loobuda. Pärast seda, kui feldmarssal W. Model oli määratud väegrupp
Nord komandöriks, esitas ta TÜ kohese evakueerimise nõude, mille
kiitsid heaks riigikomissar H. Lohse Riias ja kindralkomissar K.-S.
Litzmann Tallinnas. Kuna ametlik propaganda kinnitas, et Eestit
ei loovutata mingi hinna eest ja rinne Soome lahe ning Peipsi järve
vahel on murdmatu, tuli hoopis muust märku andvat TÜ evakueerimist serveerida avalikkusele järgmiselt.
Königsbergi ülikool pidi pakkuma TÜ-le Ida-Preisimaal turvalisi
võimalusi töö jätkamiseks. Ja Wehrmacht andma – üldisele veereminappusele vaatamata, 400 vagunit TÜ inimeste ja varade veoks. Asjaga olevat kiire, sest kevadel võis sõjategevus jälle hoogustuda ja nõuda
kogu transpordi rinde varustamiseks. Nii et – kasutage juhust!
Kui TÜ õppejõududele ning personalile evakuatsioonist teatati,
põrkusid võimud eestlaste jäigale vastuseisule. Väideti, et kiirevakuatsioon võib kergesti viia ülikooli varade hävimisele või kadumisele. Kuna Ida-Preisimaal taheti evakueeritava ülikooli teaduskonnad paigutada eraldi mõisatesse – Königsbergi pidi jääma vaid rektoraat, siis tähendanuks see alma mater‘i hajutamist. Pealegi oleksid paljud üliõpilased eelistanud kujunenud olukorras oma kodude
juurde jääda, mis teinuks
Litzmann teatas, et
võimatuks õppetööga jätkamise uues kohas.
kui ülikool ei nõustu
TÜ kollektiivi vastuetkohese ümberkolitepanek oli: alustada kohe
misega, siis annab ta varade varjuleviimist Lääne- ja Loode-Eestisse.
käsu sulgeda TÜ kuni Varjupaikadeks valitagu
raudteedest eemale jäävasõja lõpuni.
te mõisate ning kirikute
kivihooned, mis paneksid ohu korral tulele ja purustustele hästi vastu. Anda selleks ülikooli kasutusse piisavalt veoautosid ja bensiini.
Mõlemad olid ju ülimalt defitsiitsed.
Märtsis, pärast punalennuväe hävitavaid suurrünnakuid Narvale, Tallinnale – ja kuu lõpul ka Tartule – muutus TÜ evakueerimine veelgi aktuaalsemaks. Litzmann teatas, et kui ülikool ei nõustu
kohese ümberkolimisega Saksamaale – kuhu juba salaja saadeti Eestis leiduvaid Saksa kultuurivarasid – siis annab ta käsu sulgeda TÜ
kuni sõja lõpuni. Tartusse läkitati ülikooli personali ümber veenma
Eesti omavalitsuste juht H. Mäe, aga temagi missioon jäi tulemuseta. Niigi oldi olukorras, kus õppetööst ei tulnud enam suurt midagi
välja. Ainult arstiteaduskonnas vanemad kursused töötasid veel pingeliselt, et jõuda lõpueksamiteni ja sealt edasi juba sõjaväearstideks,
kelle järele oli üha suurem vajadus.
TÜ evakueerimine Ida-Preisimaale võetigi päevakorrast. Küll
nõuti, et Saksamaale saatmiseks seataks valmis ülikooli raamatukogu väärtuslikud köited, käsikirjad ning saksa kultuuritegelaste originaalportreed. Mõned eriti hinnalised teadusaparaadid olid
juba varem teele saadetud. Ebakindlus TÜ edasise saatuse osas aga
tugevnes veelgi.

LUISA VÄRK JA
ARTJOM SAVITSKI

10.04 TARTU RAEKOJA SAAL
12.04 TAAGEPERA LOSS
26.04 OLUSTVERE MÕIS
ALGUS KL 19
PILETID ALATES 10 € EELMÜÜGIS
PILETILEVIS JA PILETIMAAILMAS.
KONTSERDIPÄEVAL JA TUND
ENNE ALGUST UKSEL 15 €.
INFO 505 9625 •
WWW.KONTSERTKORRALDUS.EE

KLAVERIL
HANNES AGUR
VELLEND

Neljapäev, 20. märts 2014

Värske veri pakub tasuta teatrit
Märtsi kui teatrikuud tuleb
omaloodud lavastuste ja
muude sündmustega ülikoolilinna tähistama Tartu
ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia etenduskunstide osakonna teatrikunsti
õppekava 10. lend, kes on
ühtlasi loomas Genialistide
klubiga koostööd plaanivat kogukonnateatrit Must
Kast.

Lend koosneb 17 noorest särasilmsest inimesest, kelle unistuseks on luua head teatrit, mis
kõnetaks nende ümber elavaid
inimesi. Nad tahavad teha teatrit, mis ei kõrguks uhkes üksinduses mäe otsas, vaid oleks oma
vaatajale lähedal, seejuures tegemata kunstilisi järeleandmisi või
mööndusi. Nad tunnevad, et neil
on midagi öelda, ja nad ei taha, et
see oleks anonüümkiri iseendale,
kui kasutada nende õpetaja Kalju
Komissarovi sõnu.

Pungil saalid
Samad tudengid on Tartuga
tuttavad juba varasemast. Nad on
Genialistide klubis käinud näitamas nii oma erialaeksameid kui
ka teise kursuse lavastusi. Alates
selle aasta jaanuarist on külastused olnud regulaarsed: seni on
kaks korda toimunud juunikuuni kestev üritustesari Monolava,
mille raames iga kord mängitakse
kolm või neli monolavastust. Üritus on osutunud pehmelt öeldes
populaarseks, kui nii võib väljenduda enam kui puupüsti täis saali kohta.

Viljandi kultuuriakadeemia tudengid tunnevad, et neil on midagi öelda, ja nad ei taha, et see oleks anonüümkiri iseendale.  Sander Rebane

Kuidas noored oma tulevast
teatrit näevad? Nad on proovinud
küll mitu korda manifesti sõnastada, aga on ikka jõudnud sinnamaani, kus leiavad, et kõige õigem
oleks ennast esitleda ikka tegude kaudu. Head teatrit soovib
teha igaüks, esteetiline maitse on
püüdluste ainus eristaja – kuid 10.
lennu tudengid peavad oma kogemust veel liiga väikeseks ja oma
gruppi liiga erinäoliseks, et end
juba mingite valikute ees lukku
panna.

Pannkook kauba peale
M ä r t s i k u i ne t e a t r i n ä d a l
„Märtsidionüüsia“ koosneb mõtteliselt mitmest osast. 21.–23.
märtsini leiab Genialistide klubis
aset üritus nimega „Mängukast:

Tartu Maxima X/XX kauplused
kutsuvad tööle:
- KASSAPIDAJA-MÜÜJAID
- MÜÜJAID
- KORISTAJAID
Ettevõte garanteerib:
- stabiilse palga
- sotsiaalsed garantiid
- tasuta lõunasöögid
- erinevad motivatsioonipaketid
- tööalase tasuta koolituse
Täitke tööotsija ankeet meie kodulehel:
www.maxima.ee
Saatke CV: personal@maxima.ee

Teatripäevad lastele“. Reedest
pühapäevani näeb kokku viit erinevat lavastust, on võimalik kaasa mängida Muinasjuturännakul ning osa võtta töötoast „Mida
teeb näitleja“; samuti pakutakse
klubi kohvikus tasuta pannkooke ning esitletakse vastvalminud lastelauluplaati „Lood plaadi pealt“.
Esmaspäevast teisipäevani
lubavad noored teatraalid publikul pisut puhata, et siis kolmapäeval kell 18 kolmandat korda
Monolavaga ette astuda – seekord
täidavad programmi Kaija M Kalveti, Märt Koigi ja Kristo Veinbergi monolavastused. Neljapäeval ja reedel kell 19 aga etendub
terves Genialistide klubi majas
Birgit Landbergi diplomilavastus „Aadamamängud“, kus astub

üles kogu Musta Kasti näitlejate
meespere.

Sümboolne hind
Neljapäeva, 27. märtsi kui rahvusvahelise teatripäeva õhtul on
kavas aga hoopis eriline ja pidulik sündmus – nimelt toimub alates kella 21-st „Sünd: Manifesteerub teater Must Kast“. Tegemist on
teatripeoga, mille käigus ametliku tseremooniaga avatakse noorte oma teater. Kõlab elav muusika Tartu Levimuusika Orkestrilt ja väikesematelt kollektiividelt, samuti mängivad muusikat
10. lennu melomaanid. Üritusele
palutakse tulla pidulikes riietes.
Lasteüritused on tasuta, teiste eest
tuleb tasuda sümboolne piletihind.
Sander Rebane

tartuekspress
Soe? Külm?
ilm

Neljapäev, 20. märts 2014

Kui uskuda kolme tuntud
Kagu-Eesti ilmatarga prognoose, siis ei oota meid
kaunis sooja ja lumevaese
talve järel midagi üleliia
rõõmustavat.
Võrumaal Raistes elav ilmauurija Peedu Palm hindas, et kevad
kujuneb pikaks ning millalgi aprillis tuleb veel ka külmalaine koos
lumise üllatusega. Kuna lund on
tänavu sadanud harukordselt
vähe, siis uskus Palm, et juhul kui
märtsi lõpus lund ei tule, võib maa
päevaks-paariks valge vaibaga kattuda aprillis – seega ei maksa rehvivahetusega kiirustada. Ilm võib
ohustada ka õunasaaki, sest õunapuude õitsemise aegu võib samuti
külma tulla.
Palm soovitas aprillis minna
vaatama, kuidas konnad koevad.
Kui konnakudu on kalda ääres
madalamas vees, siis tuleb soojem kevad; kui aga sügavamal, siis
ennustab see külma.

Lõotalv
Samuti võib tänavust talve ilmauurija sõnul pidada lõotalveks, mille puhul tuleb lund ja külma pärast
rändlindude saabumist. Palm märkis, et kui lõokesed saabuvad suvitama soojalaine viimastel päevadel, siis tuleb kevad kiiresti kohale. Lõokesed tulid aga soojalaine
alguses ja kuldnokad saabusid Palmi tähelepanekute kohaselt Eestisse vabariigi aastapäeva tähistama
juba 22.–23. veebruaril.
Kuna tänavune talv on olnud
kuiv, siis on aprillis oodata nii lörtsi kui ka vihma. Jüripäeva paiku
peaksid saabuma lörtsised ja tuulised ilmad ning paariks päevaks
tulema 5–10 sentimeetrit lund.
Palm sõnas, et aprillis võib tulla
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Vihmane? Kuiv?

TARTU PEETRI KIRIKUS
Narva mnt 104, Tartu

TULE LEERI!

Tartu Peetri koguduse kevadine
leerikursus algab
24. märtsil kl 18 kirikus.
Leeripüha
on 8. juunil

ka mõningaid päevi, kus temperatuur tõuseb paarikümne kraadini,
ent siis läheb nädalaks jälle jahedaks. Samas on tal aga kuri kahtlus, et sajud tulevad maha vaid
paari-kolme päevaga, ülejäänud
aja on kuiv ja sestap on kulupõlengute oht suur. Mai aga tõotab tulla
parajalt vihmane. „Huvitav kontrastne kevad saab olema,“ lausus
ilmatark.
Tänavune kevad on ilmauurija sõnul väga sarnane aastatega
1990, 1997 ja 2008.
Peedu Palm teeb pidevalt põhjalikke ülestähendusi ilma kohta
ning tänavuse talve soojarekordina pani ta Võrus kirja ilmajaamas
mõõdetud 14,6 kraadi. Märtsikuu
absoluutne soojarekord jääb aga
2007. aastasse, kui termomeeter
näitas 18,2 kraadi.
Klimaatilise kevade alguseks

võib sel aastal pidada 11. veebruari, kui temperatuur oli ööpäev läbi
üle nulli.

Sooja aprilli ei tule
Räpina loodusõpetaja Arvi
Lepiski nägemused selle kevade
ilmast kattuvad Peedu Palmi omadega. Lootust soojemaks ilmaks
näeb Lepisk alles maikuu teisest
poolest.
„Paistab, et aprillikuu väga soe
ei tule,“ nentis Lepisk.
Aprilli esimeseks pooleks
ennustas Lepisk sademeterohkust. „Vett on vaja, maal seda niiskust väga palju pole, ojad-kraavid
kõik on pooltühjad,“ sõnas ilmauurija.
Aprilliks ennustas Lepisk ka
plusskraadidega ilma, vähemalt
päevasel ajal, kuid eriti kuu algul

tuleb kindlasti veel öökülmasid. Põllutöid saab ilmselt tegema
hakata alles aprilli lõpus. Lepiski sõnul oleks seda parem, mida
varem maikuu algul tera- ja põlluvili maha saaks.
Noor ilmaennustaja Aleksander Lumi Vastse-Kuustest oli eelnevatega ühte meelt ning uskus,
et temperatuur tõuseb üle 15 kraadi alles maikuus. Ent lumi, mis
praegu veel kohati maas on, sulab
nädala jooksul. Et see lumi jääb
viimaseks, selles pole Lumi kindel.
Temagi ennustab lund veel aprilliski. „Lörtsist vist pääsu ei ole,“
sõnas noormees.
Suve kohta ei osanud ükski kolmest ilmavaatlejast veel midagi
öelda. Lumi arvas, et mõningate
märkide järgi (näiteks udune veebruar) tuleb see pigem vihmane.
Elina Allas, Lõunaleht

Eesti MV poolﬁnaalmängud

BIGBANK Tartu
vs
Pärnu VK

Neljapäeval 20. märtsil kell 19.00
ja

Kolmapäeval 26. märtsil kell 19.00

Tartu Ülikooli Spordihoones * Täispilet 4 EUR Sooduspilet 2 EUR * www.skduo.ee

Registreerida saab
koguduse kantseleis
T - R 10 - 14,
tel 733 3261
ja kodulehel

www.eelk.ee/tartu.peetri

tartuekspress
anekdoodid
VABA AEG
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Ehitus

anekdoodid

„Kas teil kokakoolat polegi?“
„Saage aru, meil pole isegi kokka!“
***
Mees ja naine saabusid erinevatest puhkekodudest. Öö. Naine
karjatab äkki läbi une:
„Oih, mees tuli!“
Mees õudusega:
„Kus ta on?“ ja peidab end voodi
alla.
***
Maamees kaebas põldude seisu
üle, mis sugugi ta soovidele ei vastanud.
„Sellist halba aastat ei ole mul
eales olnud,“ mainis ta. „Mu vili on
vaevu paari sentimeetri kõrgune.“
„See ei ole veel midagi,“ räägib
naaber, kes tahab teda üle trumbata. „Minu juures peavad varblased
põlvili laskuma, kui tahavad midagi
mu kõrtelt süüa.“
***
Saunas. Kaks poissi näevad suure
kõhuga meest. Poisid küsima:
„Onu, mis sul kõhus on?“
„Pomm.“
Üks poiss teisele:
„Kuule, lasme ta õhku, mis!?“
„Ohtlik. Süütenöör on liiga lühike.“
***

Hundiisa kiidab kutsikat:
„Oi, kui ilusad hambad sul on!
Need on kindlasti vanaisalt päritud!
Ja silmad! Need on sul küll minu
omad. Ja kõrvad... No oota sa,
kuradi jänes!“
***
Hambaarst vaatas patsiendile
suhu ja imestas:
„Issand, milline auk! Milline suur
hambaauk! Milline suur hambaauk!
Milline suur hambaauk!“
„Palju te peate seda mulle korrutama, doktor?“
„Ega ma korrutagi. See on kaja.“
***
„Mu koer on muutunud täielikuks
laiskvorstiks,“ räägib sõber teisele.
„Varem tõi ta mulle enne jalutama
minekut oma kaelarihma, nüüd aga
auto võtmed!“
***
„Millesse teie mees suri?“ küsitakse leselt.
„Parm hammustas teda.“
„Mis te ometi räägite, sellesse ju
ei surda!“
„Surrakse küll! Kui oled köielkõndija…“
***
Küsib mees müüjalt: „Vabandage,
kas teil on kärbsepiitsa?“

Müüja vastab: „Mjeil sjiin on kjüll
kanapjiitsa ja juustupjiitsa, kuid
kjärbsepjiitsa pole.“
***
Uusrikas läheb arsti juurde ja kurdab unetuse ning valude üle. Arst
vaatab ta läbi ja ütleb:
„Teate, te olete täiesti terve, te
peate lihtsalt eluviisi vahetama.“
„Mis sa veel ei taha!“ vihastab
uusrikas. „Viimase kolme aasta
jooksul vahetasin ma neli korterit, kolm suvilat, seitse mersut, viis
panka, kolm maffiat, viis armukest...
Mida ma siis veel pean vahetama?!“
***
Uusrikas dikteerib notarile testamenti:
„Oma kolmandale naisele jätan
ma suvila, oma ihuarstile 100 000
dollarit ja õetütrele Mercedese. Aga
oma pojale, kes arvab, et rikkus peitub
ausas töös ja heas tervises, jätan ma
oma sportsärgi, ketsid ning labida.“
***
Palaval suvepäeval jalutab rannas
fotograaf, ahv õlal.
„Kuule, kui palju maksab, kui
ahviga teha?“ küsib üks suvitaja.
Fotograaf silmitseb suvitajat ja
küsib siis:
„Te mõtlete – pilti teha?“
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1,6 ja 3,2 t ekskavaatorite rent ja
kaevetööd. 80-110 € päevarent
juhita. Tel 511 5786.

Hr. Banksi päästmine
21.03 kell 13 Cinamonis
2-kordsed Oscari-võitjad Emma Thompson ja Tom Hanks mängivad peaosi Disney stuudio mängufilmis „Hr. Banksi päästmine“, mille aluseks on
erakordne lugu sellest, milliste raskuste kaudu jõudis ekraanile kinoklassikaks saanud „Mary Poppins“.
Kui Walt Disney tütred palusid oma isalt, et ta laseks ekraniseerida nende lemmikraamatu, P. L. Traversi „Mary Poppinsi“, andis ta neile lubaduse.
Mehel polnud aimugi, et selle lubaduse täitmine võtab aega ümmargused kakskümmend aastat. Teekonnal linastusõiguste hankimiseks peab
Walt lõputut võitlust pahura ja kompromissitu kirjanikuga, kel pole mingit
kavatsust loovutada oma südamelähedast kangelannat Hollywoodile
moonutamiseks.

Kino
Cinamon
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
21.–27.03 kell 13, 15.30, 20
Hr. Banksi päästmine
21.–26.03 kell 16.05, 22.20;
27.03 kell 22.20 Lõvisüda
21.–26.03 kell 20.10 Borgman
21.–23., 26.03 kell 13.30,
17.05, 19.45, 22.15; 24.–25.,
27.03 kell 17.05, 19.45, 22.15
Need for Speed: Kiiruse
vajadus
21.–23., 26.03 kell 13.15,
15.10; 24.–25., 27.03 kell
12.30, 14.30 Võlumaja (eesti
keeles)
21.–27.03 kell 12.15 Rüütel
Rooste (eesti keeles)
21.–23., 26.03 kell 11, 11.15,
14, 18; 24.–25., 27.03 kell 14,
18 Härra Peabody ja Sherman (eesti keeles)
21.–23., 27.03 kell 21.45;
24.–25.03 kell 16.15, 21.45;
26.03 kell 19.15, 21.45 300:
Impeeriumi sünd
21.–23.03 kell 16.30; 24.–
25.05 kell 18.30; 26.03 kell
16.15; 27.03 kell 15.45 Otselend
21.–26.03 kell 14.10, 18.15;
27.03 kell 14.10, 16.05 Philomena

Milvi Härma
17.02.1935 - 16.03.2014

Südamlik kaastunne Regiinale
kalli ema
surma puhul.

21.–27.03 kell 22.30 Monumendimehed
21.–27.03 kell 21 Wall Streeti
hunt
21.–23., 26.03 kell 11.30;
24.–25., 27.03 kell 13.30
LEGO film
21.–23.03 kell 16.15; 24.–
25.03 kell 19; 26.–27.03 kell
18.25 12 aastat orjana
21.–27.03 kell 11.45 Lumekuninganna ja igavene talv
(eesti keeles)

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- ja viimistlustööd.
Tel 5904 2174, www.ińnover.ee.
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.
Kallurveod: liiva, mulla, killustiku
müük. Kaevetööd, lammutustööd
ekskavaatoriga. Tel 5356 7062.

21.–23.03 kell 18.45 Eellinastused: Grand Budapest
Hotell
21.–23.03 kell 19 Eellinastused: Lahkulööja
27.03 kell 18.15 Esilinastus:
Risttuules

Näitus
Annelinna
raamatukogu
kuni 14.04 näitus Tampere ja
Näsijärv

Karlova-Ropka
raamatukogu
kuni 31.03 Objektiivi Ordu
fotonäitus Rabahetked

Linnaraamatukogu
kuni 21.03 Taimedes mõeldes. Aiaplaanid
kuni 24.03 raamatunäitus
Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastaauhindade nominendid 2013

Katusematerjal bituumensindel - lai valik. Hinnad alates
6 €/m². Tel 738 1740, 521 9599,
www.sindelkatus.ee.
Maalritööd, plaatimine, krohvimine, vaheseinad jne. Tel 5568 3394,
www.hsviimistlus.com.
Pakume teenuseid nii eraisikutele
kui ka firmadele ja korteriühistutele. Tel 558 9911.
Plaatimistööd, krohvimine.
Tel 5645 9625,
http://plaatimine.blogspot.com.
Plaatimis- ja san-tehnilised tööd.
WC-de ja vannitubade ehitus. Tel
5633 3258, riivok@gmail.com.
Põrandatööd, restaureerimine.
Soodsalt. Tel 5800 5414.

kuni 31.03 Kivist kirjanikud
kuni 5.04 raamatunäitus Endisaegseid loomaraamatuid

Tammelinna
raamatukogu

Reoveemahutid, septikud - müük
otse tootjalt ning paigaldusteenus.
Tel 5306 5322, info@reovesi.ee.
Sanitaar-, kapitaalremont (ka santehnilised ja elektritööd), ehitus-,
lammutustööd. Tel 5837 2544.

JAGA
Sirje ja Marie

Jaga leina

kuni 12.04 postkaardinäitus
Lilleline naistepäev

Soojustamine puistevillaga.
Tel 5665 0604, 502 0066,
puistevill@gmail.com.
Teen erinevaid ehitus- ja remonditöid (ka elektri- ja san-töid). Küsi
julgelt ja leiame sobiliku lahenduse. Tel 5344 1511.

LEINA
leinakuulutus (93x45 mm) leinakuulutus (44x45 mm) -

6€
3€

kuulutus@tartuekpress.ee • 730 4455 • Ülikooli 1, Tartu.

Uute eramute projekteerimine,
kortermajade soojustusprojektid.
Tel 524 3142, imperialproject.ee.
Üldehitus- ja remonttööd Tartu
piires. Teeme ka elektri- ja san-
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tehnilisi töid. Tel 5657 7785, Status Invest OÜ.

Materjal

tartuekspress

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.

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

Freesasfaldi müük (12 €/t). Asume
Tõrvandis Tamme 15, tel 512 8315,
Andrioun@hotmail.com.

Küte

Killustiku müük Tõrvandis
(erinevad fraktsioonid, 12 €/t). Tel
512 8315, Andrioun@hotmail.com.

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

Liiva, kruusa, killustiku müük.
Tel 505 7316.

Ahju-, pliidi- ja kaminapuu.
Tel 525 7628.

Multši ja okaspuukoore müük
Tõrvandis Tamme 15 (10 €/m³). Tel
512 8315, Andrioun@hotmail.com.

Eramute küttesüsteemide ehitus
ja hooldus. Tel 514 5951, 505 3323.
Haava- ja lepaküttepinnud (3 m
pikad ja tükeldatud). Kojuvedu hinna sees. Tel 5193 8862.
Kaminapuud, kütteklotsid,
puitbrikett hea hinnaga.
Helista tel 528 9398.
Kaseküttepinnud (pikad ja tükeldatud). Tel 5662 5014.

Kasvuhoonete (plastikkattega)
müük üle Eesti - www.kasvumaja.ee.
Tel 5915 1801 (eesti k), 5688 1406
(vene k).

Lumekoristus katustelt turva
varustusega. Töö kiire ja korralik.
Tel 5625 1750, tomeli.ee.
Ohtlike puude raie ja puude
hooldustööd. Tel 5686 6157,
info@nordicarb.ee.

Jõe butiigis alates 20.03 kogu
kaup -20%! Suur valik voodriga
dressipükse. Soola 10, E-P 9-16.
Riided Norrast – kauplus Stiil,
Anne 51, E-R 10-18, L 10-15,
http://stiilriided.ee/.

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.
Plaatimis- ja san-tehnilised tööd.
WC-de ja vannitubade ehitus. Tel
5633 3258, riivok@gmail.com.

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

Printerikassettide kiire täitmine!
E–R 9–17, Raekoja 13, Tartu. Tel
744 1100, www.futari.ee.
Puude ja põõsaste hoolduslõikus, murude niitmine ja hooldus,
istutusalade kujundamine ja
hooldus, hekkide pügamine,
kevadised aiakoristustööd. Kalmude kujundamine ja hooldamine. Sise– ja välisviimistlustööd
(seinte, lagede ja välisfassaadide
värvimine, tapeetimistööd). Küsi
lisainfot maikadakas@gmail.com,
tel 5347 7710.

Sõidukid
1994–2006 a sõiduautode kokkuost. Väga kiired tehingud! Raha
kohe kätte! Tel 553 3060.
Müüa Audi A6 1,9 TDI 96 Kw
(2004, väga heas seisukorras,
VIN-kood: WAUZZZ4B14N091850).
Tel 511 9085.

Rahvalikud laulud ja kandlelood
Teie peole. Simmaniduo ja Kandlemees Sander. Tel 504 3202.

Kütteklotsid (haab, lepp) lahtiselt
ja võrgus. Küttepuud. Kojuvedu
tasuta. Tel 5193 8862.
Küttepuud lahtiselt ja võrgus. Tel
5683 3404, 5684 8808.

Loomad

Maja Tartust 5 km (korralik uus
ehitus heas asukohas kõige vajalikuga). Tel 511 9085.

Koerte pügamine ja hoidmine.
Tel 5559 6964.

Tasuta kinnisvaraalane konsultatsioon! Tel 550 0225.

Lemmikloomade ravi ja vaktsineerimine. Tel 514 8998.

Kinnisvara ost
1-toal korter. Tel 503 2345.
1-2toal korter. Tel 507 4635.
1-3toal renoveerimata korter Tartus otse omanikult. Tel 520 1874.
2-3toal korter. Tel 5561 4114.
3-4toal korter. Tel 5615 9460.
Maja Tartus või Tartumaal.
Tel 5615 9460.
Noor pere soovib osta renoveerimata ridaelamuboksi Tartu linnas.
Tel 517 2682, satu@ut.ee.
SKP Invest OÜ ostab metsakinnistuid üle kogu Eesti, ka koos
hoonetega. Hinnapakkumine
paari päeva jooksul, sobivusel kiire
tehing. Tel 508 0065,
info@skpinvest.ee.

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

Koolitus

Lääne-siberi laika (1 a, emane,
tõupaberitega). Tel 504 1924,
fotoalbum.ee/photos/jahisarv.
Pikakarvalise taksi kutsikad
(punased, tõutunnistusega).
Tel 504 1924,
jahisarv.onepagefree.com.

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

Autoremondilukksepale. Powerservice OÜ, Ringtee 27, Tartu.
Tel 5342 6788.
Lisatöö koristajale Tähe tn 1 kord
nädalas reedeti kell 12.30-16.30.
Lisainfo tel 5823 0411.
OÜ Laadur otsib kogemustega
mehhatroonikut või mehaanikut.
Vajalik B-kat juhiluba. Tel 736 7581,
tartu@laadur.ee.
Tislerile ja tootmistöötajale. Ecohouse Palkmajad, Tartust 16 km.
Tel 508 9444.
Töö hotelli administraatorile.
Vajalik inglise keele oskus. Võimalik
osaline tööaeg. CV saata: tiiu.
jarviste@kantri.ee, tel 524 0715.

Sõiduõppe ABC pakub AM-, A-,

Müüa Ford Transit Custom (2013.
a, 9 kohta, 18 900 € + km). Tel
512 8315, Andrioun@hotmail.com.

Vajatakse õunapuude lõikajat,
okste äravedu. Tel 5802 4395.
Väljaandja: Ajaleht OÜ
Aadress: Ülikooli 1, 51003 Tartu
E-post: info@tartuekspress.ee
Internet: www.tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress

Fekaalivedu, ummistuste
likvideerimine, trasside pesu.
Tel 558 8811, www.fekto.ee.

Gaasiboilerite puhastamine.
Happepesu katlakivi setetest ilma
demontaažita. Tel 5596 5864.

Veo- ja sõiduautode remont,
keretööd, varuosad, puksiir.
Tel 504 0334,
allroads.allroads@gmail.com.

Hauaplatside aastaringne hooldus ja kujundus. Tel 502 1660.

Kaardid ennustavad! Tel 900 1727
(1,09 €/min).

Rahvakannel ja keeled, meeste
rahvariided, pastlad nr 37, vöö.
Tel 5837 1826.

Ost

Tasuta kodumasinate ja muu
tehnika äravedu. Tel 5386 9008.

Pobeda, GAZ 21, Moskvich, Jawa
uued ja kasutatud varuosad. Tel
5395 8295.
Vanad raamatud, märgid, mündid, medalid, hõbedast esemed,
nõud jm vanavara. Tel 5649 5292.
Vanad raamatud, nõud ja muu
kolimisel ülejääv majakraam.
Paku julgelt! Tel 5893 8528.

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

3.04 loomemajanduskeskuses „Hääle Vaim“
- meditatiivne
kontsert ja õpi
tuba. Mantrad ja
ülemhelilaul. Oleg Rossijski
(Moskva). Tel 501 4078, www.
kontsert.helide.org.

Veoteenus. Tel 502 0426.

TÕNU SILLO
kiviraidur

Viljapuude lõikus (5-25 €/puu),
hekkide pügamine, aiakoristustööd, võsa lõikus ja puude
eemaldamine, heina trimmer-

Tartu
Tammelehe 4
738 3204
501 7237
kiviraidur

HAUAKIVID
MATUSEPLAADID

Hauakivid ka tellija
materjalist-maakividest.
Vedu ja paigaldus.

TELLI
KUULUTUS

Käes on õunapuude lõikamise
aeg! Hinnad 7-32 €, vajadusel oks-

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

Müüa heas korras mootorsaed,
muruniidukid, trimmerid ja võsalõikajad. Tel 5607 7751.

Kasutatud raamatud. Ka nõukogude perioodist. Raha kohe kätte.
Tel 734 1901.

Viljapuude hooldus-lõikus:
hästi pügatud puu kannab ilusaid
vilju ja on kena vaadata. Üle 15 aasta kogemusi, 7-32 €/puu.
Tel 5699 9884, haljas@arche.ee.

T–R 9–13, 14–18, L 9–14, E,P suletud
Tartu, Kalevi 10-17, tel 734 0083.

Bussireisid 50- ja 52-kohalise
bussiga, hind kokkuleppel.
Tel 5373 8770, 5770 2550,
www.noobelreisid.eu.

IPT äris E-R 9-12 rauakaupade
tühjendusmüük.
Tartu, Tähe 135 b, tel 503 9003.

Viin ära kasutu kodutehnika.
Tel 520 2155.

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

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

Müük

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

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

Arvutite remont, hooldus, kiir
remont. Joorami pood, Struve 8,
tel 5657 7785.

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

Ost

Teenused

PANDIMAJA
V.E.M.M.

Tervis

„Seiklusjutte maalt ja merelt“
raamatud, hind 1 kuni 5 €/raamat.
Tel 5663 9310.

Firma koristab territooriumeid,
lõikab puid ja võsa, teeb san-tehnilisi töid. Tel 509 0750.
Neptun haagised sõiduautole,
hinnad alates 370 €. Tel 525 0221,
656 6205, www.haagis.ee.

Väga soodne fekaalivedu 7 päeva
nädalas. Tel 5340 2060.

Soodne fekaalivedu iga ilmaga ja
iga päev. Tel 521 3305.

Tasuta õigusabi. Tel 5551 8893.

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

Tulen pitsavalmistaja õpilaseks.
Tel 5812 4003.

Pakun tööd

damine, noorendikehooldus,
puude laasimine. Tel 5344 1304,
merik402@gmail.com.

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

Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.

Korterid, majad, majaosad Tartus
ja maakonnas. Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel. Kalev Persidski, tel 742 0656, 5664 0706.
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KÜ raamatupidamine. Hinnad
soodsad, küsige hinnapakkumist.
Tel 5661 2667.

Jõe butiigis uus valik tuulejopesid, teksasid ja rattariideid. Soola
10 (avaturg), E-P 9-16.

Killustiku, kruusa, liiva ja mulla
müük koos transpordiga LõunaEestis. Tel 5666 7528.

Kinnisvara müük

te äravedu. Töid teevad oma ala
spetsialistid. Tel 550 7067,
info@hanami.ee.

Põllundus

Riided

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

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

reklaam

1 kuulutus =1€
(90 tähemärki)

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

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

tartuekspress.ee/

730 4455
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tartuekspress
reklaam
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Philips autolamp
X-treme Vision

Pigieemaldaja, 1l
Toode 114-FP-1

Toode 114-FA-1

2.50

Parimad autokaubad!

2.-

5.20

Pesušvamm

Jaama 76
Turu 37a
Valga mnt. 7

Elva

100%

rohkem valgust*

Aerosoolvaha
600 ml

WWW.FIXUS.EE
Tartu

4.10

3.25

Autošampoon
läikevahaga, 1l

3.80

* võrreldes standardse tehnoloogia alusel
toodetud halogeenlampidega.

6,33/l

H4 Toode 100-12342XVS2

Poleerimislapid, 5 tk
Pole

Toode 923-P1

1.05

Toode 104-000710

Toode 104-000777
Tood

0.85

1.50

19,50

H7 Toode 100-12972XVS2

26,50

2.30
/kompl

26.-

/paar

35.-

/paar

pakkumine kehƟb kuni 31.03.2014

Märtsi lõpuni

AKNAD
kuni

%
0
-6

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

Järelmakusvõimalus kuni 6 kuuks
(intress 0%)
Palju eri mõõdus valmis aknaid laos!
Tel 736 6886, 5645 2502, 501 6158
tartu@kvaliteetaken.ee
www.kvaliteetaken.ee

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

ERINEVAD DIIVANVOODID

156.-

nurgadiivanvoodi NILS

komplekt

REGLAINER

MÖÖBEL OTSE
TOOTJALT!

al.

nurgadiivan REGIS

tugitool REGIS

diivanvoodi
+ 2 tugitooli

diivanvoodi PRATO

669.-

diivanvoodi RECORD

nurgadiivanvoodi BOSTON

kušett ALEX

396.-

al.

al.

650.-

nurgadiivanvoodi ONTARIO

635.voodi metallist

209.-

al.

75.-

sektsioon SAMOA

köök MODENA

399.-

köök PRIMO

359.-

756.nurgadiivanvoodi OMEGA

nurgadiivanvoodi AMIGO

TELLIMISEL

439.-

voodi madala otsaga

al.

80.-

sektsioon MIRAMAR

380.al.

Bonellmadrats

al.

99.-

sektsioon PASSAT

420.kapp ALMA

al.

300.-

sektsioon MIKADO

köök ROXY

199.-

245.-

W W W . G I G A N T M O O B E L . E E

235.-

199.- 185.-

LIHTNE JA MUGAV JÄRELMAKS! KASUTA VÕIMALUST!

Tartu • Teguri tn. 39 • Mööblikeskus
E-R: 10.00-19.00 • L-P: 10.00-16.00

tel.: 776 0201
tel.: 59 123 302

*Pilt on illustratiivse tähendusega
a

879.-

1095.-

