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Tallinna kahel, kolmel või neljal rajal?
Kolkapatriootlikust vaatevinklist valimisprogramme
reastades leiab suurima
ülikoolilinna puudutava
ühisosa teedeehituse peatükist. Kas aga ühendus
Tallinnaga peaks olema
kahe-, nelja- või hoopis
kolmerealine, jäävad
poliithiiud eri meelele.

Selgesõnaliselt lubavad nelja rida Reformierakond, IRL ja
EKRE – värskeima, rahvusringhäälingu korraldatud populaarsusküsitluse järgi kuuluks laia
tee pooldajatele seega parlamendis 47 (25+16+6) kohta.

Aeg tiksub armutult
„Tallinna-Tartu maantee tuleb
ehitada neljarealiseks esmalt
Kose-Mäo teelõigul ning seejärel
kogu ulatuses. Kui me tahame, et
majandus areneks ka väljaspool
Harjumaad, tuleb muuta kaugused ajaliselt lühemaks ja liikumine kiiremaks ja mugavamaks,“
selgitas IRLi Tartu piirkonna esimees Peeter Laurson. „Ehitamine
samas tempos kui seni tähendab
seda, et selleks ajaks, kui neli rida
Tartusse jõuavad, pole seda teed
enam kellelegi vaja.“
Ehitus ja finantseerimine on
Laursoni sõnul poliitilise otsuse
küsimus. „Selliste suurte taristuobjektide puhul, mis panustavad
paremasse tulevikku, tuleb kaaluda kõiki finantseerimismehhanisme,“ lausus ta.
Ka Rahva Ühtsuse Erakonna
tegevsekretär Kerli Green täpsustas, et programmis märgitud maanteevõrgu nüüdisajastamise investeeringute all peetakse silmas ühtlasi Tallinna-Tartu
maantee ehitamist neljarealiseks.
„See on seotud ka maapiirkondades elavatele inimestele paremate elamistingimuste loomisega,“
lisas ta. „Perspektiivis tuleb ka
Eestis maanteed valgustada.“

Tartu mainimine
valimisprogrammides
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Brüsseli jõuluvana
Tagasihoidlikum plaan, mida
kõige selgemalt esindavad Keskerakond ja rohelised, hõlmab
kolmerealist teed ehk möödasõiduradu. „Kõige suuremaks
defitsiidiks valimiseelsel perioodil on poliitikute reaalsustunne. Euroopa läänepoolses otsas
naerdakse juba ammu idaeurooplaste üle, kellel olevat ikka
ja jälle kombeks tahta ehitada
mõnda võimalikult suurt ja ilusat asja, mis otsekui lahendaks
kõik probleemid, mitte aga har-
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mooniliselt
töötavat süsteemi,“ rääkis Keskerakonna Tartu
piirkonna esimees Aadu Must.
„ Ja veel armastatakse mõelda, et
Euroopa Liit on
põhjatu kingikotiga jõuluvana.“
Keskmist liiklusintensiivsust
ar vestades on
maantee täies
pikkuses neljarealiseks ehitamisel Musta sõnul
priiskamise maik juures, sest
liiklusohutust aitaks piisavalt tõsta ka möödasõidurajad.
„Ärge unustage ekspluatatsioonikulusid – teede ehitamisega
ei kaasne ainult ehituskulud,
vaid ka korrashoiu-, lumetõrje- ja remondikulud, mis nelja-

realisel maanteel on oluliselt suuremad kui kolmerealisel,“ lisas ta.
„Tee-ehituse finantseerimine langeb valdavalt riigieelarvele. Üleriigilise
tähtsusega strateegiliste objektide rajamisel, mida Tallinna-Tartu maantee vaieldamatult on, on
mõeldav ehituse osaline finantseerimine ka laenurahadest.
Maantee kogu ulatuses vähemalt kolmerealiseks ehitamisega tahame lõpule jõuda hiljemalt
aastaks 2020.“

Eeskuju Rootsist
Mustale sekundeeris roheliste
esimees Aleksander Laane, märkides, et maantee, kus mõistlike vahemaade tagant lisandub
üks rida möödasõiduks, on lihtsalt praktilisem ja ökonoomsem.
„Me võiksime teede osas võtta eeskuju näiteks Rootsist, kus
sellised teed juba pikemat aega
olemas on. Lisaks kõigele tuleb
silmas pidada, et autotööstus liigub elektriautode ja juhita sõidukite suunas, mis muudab oluliselt kogu liikluse olemust ja
ohutust. Veel olulisem on aga
see, et soovime Rail Balticu, mis
vähendab autosõidu vajadust,

valmis ehitada läbi Tartu kulgevana ning valdavalt praegusele
trassile. Seegi on odavam ning
inimest ja meid ümbritsevat loodust säästev.“
Sotsid teevad programmis juttu vaid Tartu reisirongikiiruse tõstmisest 160 kilomeetrini
tunnis, maanteest pole seal aga
sõnagi. Mitmel väiksemal parteil
on prioriteedid sootuks mujal,
näiteks märkis Vabaerakonna
Tartu koordinaator Kalle Pilt,
et keskendutakse olulisematele sisulistele küsimustele, mida
tuleks Eestis arendada ja muuta.
„Mitte ei luba asju, mis on juba
pikalt planeeritud ja juhtuvad
nagunii,“ selgitas ta. „Sellepärast
pole meie lubadustes ERMi ehitust ega teiste juba plaanis olevate hoonete ja rajatistega seotud
küsimusi.“

Üksikud nopped
Ka Iseseisvuspartei esimees
Vello Leito kinnitas, et kaht riigi
suurimat linna ühendavast teest
on palju tähtsamaid asju. „Kui on
raha, saab kõike teha, seepärast
keskendusime täiesti uue riigi- ja
majandusreformi loomisele,“ rääkis ta. Viimastega seonduvat avalikustab erakond alles peaministrikandidaatide lõppväitlustel.
Muus osas ei saa aga öelda, et
Emajõe Ateena regionaalküsimus üheski programmis erilisi
laineid lööks: üksikute eranditena toetavad oravad siin tugeva regionaalse vaimse tervise
keskuse teket, keskerakondlased säilitaks ja arendaks regulaarlennuliiklust, sotsid tagaks
venekeelse õigusabi kättesaadavuse. Rahvusromantikutele on
ehk oluline ka Tartu rahu läbiv
meelespidamine, mida rõhutavad programmis Vabaerakond,
EKRE ja Iseseisvuspartei.
KAUR PAVES

SUUR LEHT
LEHT SUUR
26. veebruaril

pakub hoolekandeteenust
eakatele ja puuetega inimestele
•
•
•
•

Majutus
Toitlustus neli korda päevas
Ööpäevaringne hooldus
Võimaluste loomine, et tegeleda
hobide ja huvialadega

• Arsti konsultatsioon (ettevõttel
on õendushaigla tegevusluba)

• Kohapealne meditsiiniline
teenindus
• Hooldusvahendid ja materjalid
Info tel 5330 4252

www.helmepansionaat.ee

trükiarv 43000, kanne Tartu ja Elva postkastidesse

reklaam: malle@tartuekspress.ee
kaupo@tartuekspress.ee
521 3038
511 6923
reklaamitarvidusest teata 25. veebruaril kl 12ks

Kui leht 26. veebruaril sinu postkasti ei jõua, palun teata info@tartuekspress.ee või 730 4455
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LUGEJA KIRI
LUGEJA

ERM linnale!

Hiljuti teatati, et hakatakse koostama Tartu uut
üldplaneeringut.
Enne oleks aga vaja
üle vaadata ja otsustada linna piiride küsimus.
Minu arvates tuleks piire
muuta, sest ei ole normaalne, et mõni hoone
asub osaliselt Tartu ja
osaliselt naabervalla territooriumil.
Pean silmas näiteks
Eesti Rahva Muuseumi
uut hoonet, millest osa
jääb Tartu linna ja osa
Tartu valla alla. Kas tulevikus hakkab sellel hoonel
olema kaks postiaadressi? Kas poleks juba aeg
asuda läbirääkimistesse
Tartu valla inimestega ja
saavutada kokkulepe, et
kogu ERMi hoone jääks
Tartu linnale?
Vale piirijoon on takistanud ja takistab praegugi ERMi uuele hoonele
juurdepääsu rajamist
Nõlvaku tänava ja Jaama
tänava ristilt, kust praegu
kehtiva üldplaneeringu
järgi tuleb rajada uus
tee, ning Põhja puiestee
lõpust, mis samuti üldplaneeringu järgi peaks
olema ühendatud ERMini viiva Muuseumi teega.
Need juurdepääsuteed
aga tuleks kindlasti rajada, et külastajad paremini ERMini pääseksid.
Eelnimetatud juurdepääsuteed jääksid praegu kehtiva üldplaneeringu järgi osaliselt Tartu
vallale, mis tähendab
seda, et sinnakanti uue
tee tegemise planeeringut peaksid samaaegselt
ja paralleelselt menetlema kaks omavalitsust.
Samamoodi menetles ju
ka ERMi ümbruse detailplaneeringut kaks omavalitsust kumbki oma
territooriumi osas. See ei
ole normaalne.
Marju Silvet
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Keskealised
maiustustevargad

9. veebruar oli turvatöötajatel
kiire päev. 43-aastane meesterahvas püüdis varastada Turu
tänava hulgilaost pähkleid. Samal
päeval püüdis 32-aastane mees
varastada Turu tänava kauplusest
maiustusi. Mõlemal korral pidas
turvatöötaja mehed kinni ja andis
politseile üle.
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Politseile pipragaasi

Kuigi ühisüritused on hea pinnas mõttekaaslaste
leidmiseks, tasub värsketel ettevõtjatel meeles
pidada, et tasusaajate lisandudes muutub juhtimine keerulisemaks. 
REIO AVASTE

Jaanuaris toimus Tartu ülikooli majandusteaduskonnas debatt maksupoliitika
teemal, kus Indrek Neivelt
ütles, et Eestis on liiga palju
liiga väikeseid ettevõtteid ja
ühe kuni kahe inimese osaühingud ei suuda piisavalt
kapitali koguda.
Tartu Ärinõuandla ettevõtluskonsultant Tiiu Toots kommenteeris omalt poolt, et ärinõuandla
korraldab paljusid üritusi ettevõtjatele – näiteks ettevõtluspäevad,
mentorklubi, kogemusklubi, lühiseminarid ettevõtlusega alustajatele ärinõuandlas ja ühisreisid välismessidel osalemiseks. Nimetatud
üritused annavad mõningase võimaluse kokkusaamiseks ja koostöö
tegemiseks.
Ta lisas, et seni pole ärinõuandla korraldanud ja lähemal ajal ilmselt ka ei hakka korraldama selliseid üritusi, mis oleks spetsiaalselt
suunatud „suuremate ja tugevamate meeskondade“ tekitamisele juba
ettevõtet alustades. Põhjuseks on,
et kolmel ettevõtluskonsultandil
pole vaba tööaega ja Toots kahtleb
ka sellise ürituse kasuteguris.

tistikat starditoetust saanud ettevõtete kohta, mis on valdavalt ühekahemehe ettevõtted ning enamik
neist on kolmandaks tegevusaastaks täies elujõus. „Ei saa öelda,
et ühe-kahe inimese ettevõte on
igal juhul nõrk ja jätkusuutmatu. Mõnel juhul ei soovitagi suureks kasvada, vaid luuaksegi täiesti
teadlikult väike pere-ettevõte, mille eesmärk on luua iseendale ja veel
ühele-kahele tuttavale töökohad,“
rääkis Toots.
Konsultant selgitas, et paratamatult peab ühe või kahekesi tegutsedes arvestama, et ressursid (oskused, võimed ja raha) on piiratumad, kui juhul, mil osanikke oleks
rohkem ja juhtkond suurem. Ning
see võib kaasa tuua ka probleeme.
„Samas, kui ettevõttes on kuus või
enam töötajat ja tasusoovijat, on
ettevõtte juhtimine keerulisem
ja riskikohaks võib saada osanike
omavaheline suutmatus tegevustes
kokku leppida,“ ütles Toots.

Edukad kaks protsenti
Sealsamas korraldatakse üritusi, nagu näiteks Garage48, mis aitavad kaasa uute ettevõtete tekkimisele ja kus pannakse rõhku tugeva
meeskonna loomisele. Meeskonnad moodustuvad kohapeal kohale tulnud osalejatest. Ideed ellu viiv
meeskond peab olema vähemalt
viieliikmeline ning koosnema eri-

kolmapäevast
pühapäevani
11.-15.02.2015
Kaubandus- ja Vabaajakeskus Eeden, Kalda tee 1c, Tartu

JYSK

24-aastane mees lasi 9. veebruaril
Ringtee tänava ostukeskuses seni
teadmata põhjusel pipragaasi kahe
politseiametniku suunas. Politsei
pidas mehe kahtlustatavana kinni ning kannatanute vigastused
fikseeriti traumapunktis. Juhtumi
täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Väiksuses ei peitu võlu

Tiiu Toots lisas, et kui rääkida
väikeste ettevõtete elujõulisusest,
siis on EAS läbi aastate teinud sta-

N-TREND

Suitsu luulepreemia

hädaabinumbrilt saab alates 11.
veebruarist kutsuda kiirabi, päästjaid ja nüüd ka politseid.

Teadlik valik

LINDEX
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Vaata kõiki pakkumisi
www.eeden.ee

-70%. Rinnahoidjad -20% (tavahinnast)
Talvemütsid, suusakindad -40% (alghinnast)
Suusapüksid -30%, naiste kudumid -40% (alghinnast)
Palju tooteid lõpumüügi hindadega. Allahindlus kuni -70%

Allahindlus kuni

nevate oskuste ja rollidega inimestest.
6.–8. veebruaril toimunud Garage48 üritusel osales rohkem kui 140
inimest. Esitletud 38 ideest tekkisid
18 idee elluviimiseks piisavalt suured meeskonnad. Seejärel asuti tööle ning 48 tunni pärast esitleti valmis prototüüpe. Väikest hulka neist
18 ideest arendatakse nii palju edasi, et tekiks toimiv ettevõtte.
Tavaliselt jõuab 2–3% Garage48
ideedest toimiva ärini. Eelmisel
aastal oli see hulk suurem ja kuus
meeskonda tegutsevad praegu oma
ideede kallal edasi.
Garage48 asutaja ja eestvedaja
Priit Salumaa sõnul ei olegi Garage48 mõeldud uute idufirmade
loomise vabrikuna. „Pigem on see
kogemuste saamise ja kontaktide
loomise üritus, kus tekkivad ärid
on meeldiv kõrvalefekt,“ ütles Salumaa.
Garage48, mis on suunatud valdavalt kõrgtehnoloogiliste ideede
teostamisele, asutati 2010. aastal
Eesti Startupi Juhtide Klubi kuue
liikme poolt, sest seesuguse ürituse
järele tunti vajadust.
Küsimusele, kas kunagi tuleb ka
low-tech-ideede teostamise nädalavahetus, vastas Priit Salumaa, et
sellele nad praegu mõelnud ei ole.
Kuid sealsamas ei välistanud Salumaa ka võimalust, et midagi sellist
võidakse tulevikus teha.
KERT SASI

Kasarmud vajuvad
unustusse
Linn esitab keskkonnainvesteeringute keskusele taotluse rahastada nõukogudeaegsete sõjaväehoonete lammutamise neljandat
etappi, mille käigus likvideeritakse
Raadilt viimased varemed.

Väravaraamatukogu
Homme, 13. veebruaril avatakse
Eesti maaülikooli raamatukogus
Väravaraamatukogu, mis toimib
põhimõttel – võta raamat, too raamat.

Tartu Kultuurkapital kuulutab välja
konkursi Gustav Suitsu nimelisele
luulepreemiale, mille eesmärk on
tunnustada ja innustada luuletajat, kes on eelmisel kalendriaastal
avaldanud vähemalt ühe kunstiliselt kõrgetasemelise luulekogu ja
mis kannab Suitsu luulele omaseid väärtusi. Preemia suurus on
2000 eurot.

„Aga Mina“ stardib
Tartus
Tartu linn alustab esimese omavalitsusena kostööd MTÜ-ga „Aga
Mina“, mis ennetab laste vigastusi ja aitab sellekohast teadlikkust
suurendada. Pilootprojekti raames saavad kõik 31 linna munitsipaallasteaeda põrandamängud,
mille abil omandavad lapsed
teadmisi vigastuste vältimisest.

Metsik Eesti loodus
Kirjandusfestival Prima Vista kuulutab välja 8.–12. klassi õpilastele
suunatud lühifilmikonkursi „Metsik Eesti loodus“, mille abil uuritakse, kas Eesti loodus peidab endas
metsikumat poolt või mitte.

Haruldased käärilõiked
Alates eilsest on mänguasjamuuseumis näitusel „Eveline lapsed“
väljas baltisakslannast kunstniku
Eveline von Maydelli sada aastat
tagasi loodud 50 filigraanset käärilõiget laste ja loomadega.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

RANNAHOOAEG LÄHENEB: ainult loll hoiab kuuris suuski.
FACEBOOK


Eedeni Maksimarketis
Pakkumised ei kehti soodushinnaga toodetele. Pakkumised ei kehti hulgiostjatele.

Neljapäeval

Šokolaadid ja kommikarbid
Lemmikloomatoidud ja -tarbed

Reedel

Tordid ja koogid

12.02

13.02
Laupäeval

Kosmeetika

14.02

dekoratiivkosmeetika, kreemid, seebid, dušigeelid, juukse-, nahahooldusja suuhügieenitooted, kosmeetikatarbed, lõhnaõlid, deodorandid

Pühapäeval

Sügavkülmutatud tooted

15.02

liha, kala, juurviljad, puuviljad, marjad, jäätis,
taignad, saiakesed, pitsad, pelmeenid

-25%
-25%
-25%
-25%
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Maiste meelelahutusasutuste kõrval sekkub
sõbrapäevatralli ka ESTCube-1.  TAAVI TORIM

Palametsa
pajatused
321.

Jaan Tõnissoni
üles laulmas
Helmut Malin jätkas oma meenutusi.
Algkoolis oli minu lauluõpetaja koorijuht ja helilooja Alfred Karindi. Olin talle solfedžo harjutustega heas mõttes meelde jäänud ja
1928. a sügisel kutsus ta mind, 18aastast noorukit, laulma Tartu
Meestelaulu Seltsi. Mind võeti seal sõbralikult vastu ja järgmisel aastal esinesin juba koos meestega IX üldlaulupeol Tallinnas.
Kooris tundsin end igati hästi, tänu seal valitsenud kodusele õhkkonnale. Nimetasime üksteist lauluvendadeks ja kasutasime, vanusele ning positsioonile vaatamata ikka sina vormi. Ka püüdsime üksteist hiljem elu- ja sõjaraskustes abistada. Karindi ajal käis koor harjutamas Gildi tänaval, praeguse polikliinikumaja 4. korrusel õpetajate seltsi ruumides. Kui dirigendiks tuli Eduard Tubin, peeti proove
mitmel pool linna peal. Kõige rohkem Lina tänava koolimajas (hilisem Karlova gümnaasiumi hoone), sest Lina tänava 5. algkooli juhataja Elmar Einosto oli meie koori liige, laulis esimest tenorit.
Meeskoor aitas mul tunduvalt silmaringi laiendada ja avalikust
elust osa saada. Meelde on jäänud Jaan Tõnissoni, koori toetajaliikme
„üleslaulmine“ tema 65. sünnipäeva eelõhtul 21. detsembril 1933. a.
Tööstuse tänavale Tõnissoni kodumaja ette kogunes õhtuhämaruses nii 30 laulumeest ja rivistus akende all aias tasahilju üles. Siis lõime tervituslaulu lahti. Kell näitas juba hilist tundi.
Laul lõppes ja välisuksele ilmus õige väikest kasvu peretütar Hilja,
kes küsis laulu põhjust. „See on sünnipäevatervitus Teie isale,“ kõlas
vastus. Nüüd paluti koor sisse. Rivinesime ruumis uuesti ja esitasime teise laulu, mille lõpul anti Jaanile üle õnnitlus koos lillekimbuga. Juubilaril oli sellisest tähelepanust siiralt hea meel. Tänas meid
südamest ja tutvustas seintel rippuvaid maale. Aga neid oli seal tõesti arvukalt.
Vahepeal oli saali tulnud proua Tõnisson, käes suur kandik veini
täis pokaalidega. Vana Tõnisson pöördus meie poole selgitusega: „Te
kõik teate ju, et mina ei ole joovastavate jookide tarvitaja. Aga tänase päeva puhul pakun teile klaasi koduveini, mille on valmistanud
minu vanem vend Jüri oma Erika talu aias kasvanud õuntest.“ Lõi
laulumeestega kokku ja kastis ka ise huuled korraks koduveini. Nii
et marukarsklane ta ei olnud.
Meeste meeleolu tõusis veelgi. Tütar Hilda mängis klaverit ja ma
laulsin seltskonna üllatuseks saksa šlaagri „Nur du, Maria“. Ka lauluvennad tegid veel paar ühist laulu, nii et kokku kestis see kesköine
üleslaulmine küll oma tunni. Kui mitte kauemgi.
Ka teise tuntud karskustegelase – Villem Ernitsaga – olen TMK
koosseisus kokku puutunud. Meil toimus kahenädalane kontsertreis Poolamaale. Laulsime Krakovis ja Varssavis, kus esinesime 24. veebruaril – Eesti Vabariigi aastapäeval. Tõlgiks ja teejuhiks oli sel ajal Varssavi ülikoolis eesti ning soome keelt õpetanud
tartlane Villem Ernits. Küsisime poolakatelt, kuidas nad Ernitsa poola keele oskusega rahul on. Vastati, et probleeme ei ole ja
huvitaval kombel valdavat ta eriti hästi just talupoeglikku lihtrahva keelt.
Kui kontserdi lõpul tulime vestibüüli, siis tabas meid üllatus –
Poola meeskoori liikmed tõstsid laulumehed õlgadele – aga meid oli
üle 60 – ja kandsid rongkäigus lähedal asuvasse õllekeldrisse, kus siis
see õige laulupidu algas. Ernits oli kaasas, aga kindlameelse karsklasena tema kesvamärjukest ei pruukinud.

Üllatusterohket
sõbra
päeva!

Sõbrapäevaks
KOSMOSESÕNUM
Sel nädalavahetusel on igal
vähegi valentinimeeleolus
oleval inimesel võimalik leida endale ja oma kaaslasele
või sõpradele meelepärane tegevus, sest kalender
punetab üritustest.
Üks intrigeerivamaid võimalusi on näiteks saata oma sõbrapäevasoov otse kosmosesse. Nimelt
saab ESTCube-1 abil saata kosmosesse soovi, millega üllatada oma
armsamat või sõpra. Tudengisatellidi meeskond salvestab sõnumi
ESTCube-1 pardale kiirguskindlasse mällu ja nii jääbki armsamale mõeldud salasõnum tiirutama
ümber Maa orbiidi paarikümneks
aastaks.
Kui ESTCube’i aeg aga kosmoses otsa saab ning see kauni langeva tähena Maa atmosfääri siseneb, lendavad kõik armsamale või
sõbrale saadetud sõnumid laiali
üle kogu Maa. Kuid enne veel kui
sõnum taevasse lendab, saadetakse 14. veebruaril soov aadressaadile ning antakse teada, et see on
kosmosesse toimetatud.
Kes aga ei taha oma sõbrapäevasoovi või sõnumit taevas tähetolmuks lasta, võib oma armsama või
sõbra viia hoopiski Tartu tähetorni tähti vaatama ja kaunid sõnad
kaaslasele kõrva sosistada. Sõbrapäeval on tähetornis võimalik
nautida temaatilist planetaariumietendust ning südameid aitab
soojendada astelpajujook.
Sõbrapäeva puhul räägitakse taevastest armulugudest ehk
mütoloogilistest armuseiklustest tähtkujudes. Kes end mõttes

juba tähetorni mõtles, peab veel
korraks hoogu pidama, sest osalemiseks on vajalik eelregistreerumine.
Soovijatel on võimalus end juba
täna õhtul sõbrapäevameeleollu
viia, sest Space Cafes (Kaunase pst
21) toimub laulustuudio Fa-Dieesi sõbrapäeva kontsert „Mõeldes
Jaak Joalale“. Kontserdil kõlavad
Jaak Joala tuntuimad ja palavalt
armastatud laulud Fa-Dieesi suurte ja väikeste õpilaste ning stuudiokoori esituses. Üles astuvad ka
laulustuudio vilistlased. Kontsert
toimub kahes osas ning on kõigile tasuta.
Täna kell 20 toimub „Suur sõbrapäevapidu“ Tartu tervishoiu
kõrgkoolis. Piduliste ette astub
Daniel Levi, parimaid hetki jäädvustatakse fotonurgas, snäkke ja
veini pakub Parviiz.

Öine disko
Tartu mõnusaima sõbrapäevameluga reklaamib end korporatsioon Rotalia, kes korraldab „Sõbrapäevaretro Singer Vingeriga“
päev enne tähtsat päeva ehk 13 ja
reedel. Rotalia ürituse info annab
aimu, et just seal on võimalik kurjakuulutav 13 ja reede enda jaoks
meeldivaks teha ning leida südamesõber valentinipäevade esimestel tundidel.
Singer Vingerit soojendab
„Noortebänd 2014“ finalist Münster ning õhtu lõpetatakse mõnusa retroga DJ Simon Beati poolt.
Kuna selle peo piletite hulk on
piiratud, tasuks huvilistel pääse varem soetada. Täpsemat infot

saab korporatsiooni Facebooki
lehelt.
Kes soovib sõbrapäeva aga stiilsemalt veeta kui lihtsalt punasesse riietatult, sel tasub 13. veebruaril kell 20 seada sammud Tabivere
rahvamaja ja vabaajakeskuse poole, kus toimub sõbrapäeva stiilipidu „Romantilised mustlased“. Jalga saab keerutada Mati Bandi saatel, kohal on ennustaja, mängitakse mustlasmänge ning muidugi
tantsitakse kogu öö. Kostümeeritult on sissepääs odavam ning kes
ei soovi terve õhtu tantsu vihtuda,
võib ka laua broneerida.

Perepäev ja veel pidusid
Õnneks on palju üritusi jäetud
ka sõbrapäeva enda peale. Kell 13
toimub mänguasjamuuseumis
perepäev „Sõbraga koos“, kuhu
oodatakse kõiki suuri ja väikeseid. Muuseumis saab sõbrapäeval
mängida põnevat otsimismängu,
ise kooki valmistada, lasta endale
näomaalinguid teha ning osaleda
mitmetes osavusmängudes. Avatud on eriline sõbrapäeva postkontor, kus on võimalik oma headele sõpradele kaarte meisterdada
ja need ka postiga teele saata.
Kell 18 toimub Luunja kultuuri- ja vabaajakeskuse Kapteni keldris „Suur sõbrapäeva ja Tartumaa
ansamblite pidu“. Esinevad Tartumaa ansamblid ning hiljem astub
lavale ansambel „Perfekt“. Sel peol
on tantsumuusika polkast rokini
garanteeritud ning kellele ansamblitest ei piisa, saab suures saalis
nautida videodiskot „Grandioso“.
MERILYN SÄDE

Tartu Waldorfgümnaasiumi Huvikool
kutsub lapsi huviringidesse
Puutööring, käsitööring, meisterdamisring,
savitööring, tüdrukute akrobaatika,
kokandus, näitering
Asume Kreutzwaldi 64, Zoomeedikumi peatus, bussid: 6, 16, 16A ja 20
Täpsem info: Stella Sõmer, huvikooli juhataja,
stellasomer@gmail.com, tel 5558 0958 ja
kooli kodulehelt: www.waldorfkool.info
Huvikooli tegevust toetavad:

EROOTIKAKAUBAD
Tartu, Tiigi 57 • E–L 11–21 • Tel 734 6510

www.desirees.ee
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Kannapöörde teinud Riisalu:
Usun koalitsiooni Reformiga
Abikaasa Aivariga Keskerakonnas „kohad vahetanud“
Marina Riisalu soovib kõrvaldada „poliitiku“ sõimusõnaregistrist ja usub, et
erilise õitsengu tooks kahe
liberaalse partei koostöö.
Kui tuntud ärimees, poliitik
ja muusik Aivar Riisalu vahetas
mullu Keskerakonna pingi IRLi
oma vastu, siis 1993. aasta Missis Estonia, jurist Marina Riisalu
tegi täpselt vastassuunalise vangerduse. Naine ise kinnitab, et
sihilikku kombineerimist ei maksa käikude tagant otsida, tahtmata siiski tagamaid lähemalt kommenteerida: „Me oleme mõlemad
nii hõivatud inimesed, et kui me
ükskord koju jõuame, siis päris
siiralt pole meil enam aega mingi poliitikaga tegeleda, sest kodune majapidamine on hästi suur ja
seal on vaja lihtsalt füüsiliselt rasket tööd teha.“

Lastega vestlema
Riisalu sõnul viis teda poliitikasse tüdimus sellest, et inimesed
pole kunagi rahul sellega, mis on.
„Näen oma tutvusringkonnas, et
„poliitik“ on muutunud sõimusõnaks, nagu ka „ärinaine“ või „ärimees“,“ rääkis ta. „Seda tuleks ükskord muuta, sest riik, see ju olemegi meie.“
Põhilise probleemina sõnastas
Riisalu inimeste riigist lahkumise ja palgavaesuse. „See tuleks ära
lõpetada,“ raius ta kindlalt. „Ega
ma praegu ei oskagi täpset retsepti anda. Seda peab natuke lähemalt vaatama, aga mul on vähemalt valmisolek sellest aru saada
ja seda parandada. Kui inimene
on pärast palgapäeva kõik maksud ära maksnud, siis ta peab saama söödud-joodud ja ka enda eest
hoolitsetud.“
Mis neil siis praegu seda tegemast takistab? „Inimestel ei jää
peale kohustuslike maksude

Vähemalt 500 eurot peaks kassapidaja kätte saama, raiub värske keskerakondlane Marina Riisalu. 
KAUR PAVES

maksmist vaba raha üle aga vähemalt 500 eurot peaks ta puhtalt
kätte saama ja selleni viib meid
maksureform. Need asjad peab
ümber vaatama,“ selgitas Riisalu.
„Kõige rohkem hädas on lastega
suured pered ja üksikvanemad.
Nendega tulebki rääkida, et kuidas nad sinna sattunud on, et nad
enam iseendaga toime ei tule, ja
mis oleks lahendused.“

Suurte rutiin
Tsentristlikku valikut selgitas
Riisalu asjaoluga, et tema meelest
ei ole meil valida rohkem kui nelja suure erakonna vahel, kui tah-

ta tõeliselt midagi ära teha. „Väiksed võivad kõike lubada, aga neil
pole kindlasti jõudu seda teostada.
Suurtel on rutiin välja kujunenud.
Põhimõtteliselt kõik ju tahavad
inimestele paremat elu või vähemalt lubavad seda.“
Riisalu tõdes, et Reformierakond võiks natuke puhata, lisades
samas kohe, et käed võiks lüüa just
oravatega. „Eriti hästi on meie riigil läinud siis, kui Keskerakond on
olnud koos Reformierakonnaga
võimul, ja mina usun sellesse. Nii
võiks minna ka seekord.“
Riigikogus laste õigustele keskenduda lubades pidas isegi koolikiusamise all kannatanud Riisalu

Kui soovid kindlat töökohta pidevalt laienevas
ettevõttes, siis tule tööle Maximasse!
Tartu Maxima XX kauplused
ootavad oma kollektiivi

vajalikuks märkida, et Paalalinna
kooli juhtum polnud klassikaline
koolitulistamine, vaid mõrv. „See
oli lapse ja õpetaja vaheline konflikt, mis lõppes väga halvasti, kuid
usun, et lapsel polnud konkreetselt midagi kooli ja kaaslaste vastu. Ta ei puutunud kedagi teist.
Koolitulistamine oleks see, kui
oldaks vihane kogu süsteemi peale, et kõik on minu probleemides
süüdi ja sellepärast võtan relva ja
tulistan kinnisilmi.“
KAUR PAVES

Komisjonikauplus
Tartu Kalda tee 30
E–R 10–18 ja L 10–15
www.lapseltlapsele.ee
tel 775 2208
18. veebruaril kell 19.00

KASSAPIDAJA-MÜÜJAID
LETITEENINDAJAID
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, tel 602 3147.

Saksa Kultuuri Instituudi saalis
(Kastani 1, Tartu)

HIINA
AASTAVAHETUS
KONTSERTMEDITATSIOON
Gongidel ja
kristallkaussidel
Peale kontserti pakub idamaised
uusaastatoite restoran ZenZen

Info ja broneeringud:
tel 5136470, aivar@tuletee.ee
www.tuletee.ee
Pääse: 8 / 13 EUR (idamaise toiduga)
Õpilased, tudengid, pensionärid
ja invaliidid 2 EUR soodsamalt

6

tartuekspress
VABA AEG

Kino

Neljapäev, 12. veebruar 2015

Ehitus

Koolitus

CINAMON

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!

Teeme üldehitus-, siseviimistlus-,
katuse- ja fassaaditöid.
Tel 5904 2174, www.innover.ee.

13., 16.–17., 19.02 kell 11.30,
13.40; 14.–15.02 kell 11,
11.30, 13.40; 18.02 kell 11.30,
12.45 6 kangelast

Tselluvilla paigaldamine puistena – pööningud (ka lamekatused),
seinad, põrandad. Tel 503 7220.
Valmistan täispuidust aknaid ja
uksi. Tel 5814 4102.

13.–15.02 kell 14.15, 20; 16.–
18.02 kell 14.45, 20; 19.02 kell
20 Kõiksuse teooria
13.–15.02 kell 12.30, 16.35;
16.–17., 19.02 kell 12.45, 17.15;
18.02 kell 13, 17.15 Kristus
elab Siberis

Välisuksed al 349 €. Soojustatud.
Mõõdud ja välimus Sinu soovi järgi. Valmistatakse Tartus.
Tel 5625 4169, www.askorpuit.ee.

Kristus elab Siberis

Aedade, väravate ja värava
automaatika müük, paigaldus,
hooldus. Tel 501 6453,
www.nr1aiad.ee.

13.–14.02 kell 20.50; 15.02
kell 15.45, 20.25; 16.–18.02
kell 20.25; 19.02 kell 14.45
Mortdecai

Ehitusmeeskond teeb üldehitus- ja
renoveerimistöid. Tel 5820 2040,
vasker365@gmail.com.

13.–14.02 kell 17.30; 15.–
19.02 kell 17.30, 22.20 Metsik
13.–14.02 kell 15.45; 15.–
19.02 kell 22.35 Lindmees
13.–14.02 kell 12, 14.30,
17.05, 18, 19.30, 19.45, 20.25,
22.30, 23; 15.–19.02 kell 12,
14.30, 17.05, 18, 19.45, 22.30
Viiskümmend halli varjundit
13.–14.02 kell 18.30, 20.45;
15.02 kell 16.45, 18.30, 21.15;
16.–19.02 kell 16.45, 19, 21.15
Imiteerimismäng
13.02 kell 14.20, 16.45, 22;
14.02 kell 14.20, 16.45, 22.10;
15.–17.02 kell 14.20, 22; 18.02
kell 14.20, 22; 19.02 kell
14.20, 19.30 Jupiteri tõus

17.02 kell 19 Kinolina: Pat
Metheny. The Orchestrion
Project
18.02 kell 20 Johanna-Adele
Jüssi

LINNARAAMATUKOGU
kuni 17.02 Mari Hiiemäe näitus Vaimujutud

19.02 kell 20 Toomas Rull 50

kuni 18.02 MTÜ Loomuse
plakatinäitus Olen loomade
poolt!

13., 16.–17., 19.02 kell 11.45,
13.15, 15.30; 14.–15.02 kell
10.30, 12.15, 13.15, 15.30;
18.02 kell 12.15, 13.45, 15.30
Paddingtoni seiklused

20.02 kell 21 vokaalansambel
Voxamble

kuni 20.02 raamatunäitus
Muusikast inspireeritud

21.02 kell 20 Jorma Toots
(klaver)

kuni 20.02 näitus Laulupidude generaatorid

19.02 kell 15.45, 20.30 Esilinastus: 1944

TARTU SAKSA
KULTUURI INSTITUUT

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU

19.02 kell 22 Esilinastus:
Ameerika snaiper

18.02 kell 19 Hiina aastavahetuse õhtu – kontsert ja
idamaised toidud

kuni 5.03 õpilaste fotonäitus
Põnev tööpäev

13.–14.02 kell 22.20; 18.02
kell 19.30 Eellinastus: Kingsman: Salateenistus

Kontsert
GENIALISTIDE KLUBI
13.02 kell 21 Nite Fields
(Austraalia) ja St Cheatersburg

TARTU UUS TEATER
19.02 kell 19 Duo Malva &
Kirsipu kontsert Hingerännakud

TARTU ÜLIÕPILASMAJA
13.02 kell 19 ansambel Propeller ja Peeter Volkonski

JAANI KIRIK

TUBINA SAAL

13.02 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esineb Anna Humal (orel)

12.02 kell 19 Tõnis Mägi ja
Jarek Kasari sõbrapäeva
kontsert Kõne kaugusel

18.02 kell 17.15 Tuhkapäeva
regilaulumissa

VILDE KOHVIK

21.02 kell 16 Kannatusaja laupäevakontserdid:
Invocabit me, et ego exaudiam eum

13.02 kell 20 Ingrid Rabi &
Carlos Roos

19.02 kell 19 Billboarding

13.02 kell 21 Vennaskond

20.02 kell 20 Ingrid Rabi &
Carlos Roos

SALEMI KIRIK
14.02 kell 16 naiskoor Cantare 50. tegevusaastat tähistav
kontsert

TARTU JAZZKLUBI
12.02 kell 20 Sooäär – Vaigla
– Ruben plaadiesitluskontsert 1980
13.02 kell 21 Markus Rafael
Nylund (Soome)
14.02 kell 20 Kristiina Päss &
Jaanis Kill

Ehituslik saematerjal. Servatud ja
servamata laud, vedu tasuta! Tel
511 2625.

Erinevad üldehitus- ja renoveerimistööd. Viil- ja lamekatused,
terassid, fassaadid, plaatimine
jne. Tel 5662 9930,
atapehitus@gmail.com.

Soodsate hindadega ehituslik
saematerjal tasuta transpordiga.
Tel 5656 4624, info@puiduplats.ee.

Fassaaditööd: soojustamine ja viimistlemine.
Küsi pakkumist
tel 5850 9769,
info@auna.ee, www.auna.ee.
Katuse-, ehituspuusepa- ja
remonditööd, ehitusabi jne.
Ehitus Kiirabi OÜ. Tel 5919 8885,
info@ehituskiirabi.com,
www.ehituskiirabi.com.
Korterite ja majade renoveerimine - ehitustööd, siseviimistlus,
katusetööd, fassaaditööd, kaevetööd Lõuna-Eestis. Tel 5662 9559,
info@niiskusabi.ee.
Monoliittreppide, vundamentide
ja vahelagede ehitus. Betooni
parandus- ja tolmutõkke tööd.
Tel 5625 4171.
Plaatimistööd Tartus ja lähiümbruses. Tel 5605 4192,
web.zone.ee/plaatimine.
Plaatimistööd, põrandate paigaldamine, lihvimine, lakkimine.
Tel 5596 4366,
porandaviimistlus@hot.ee.

ANNELINNA
RAAMATUKOGU
12.02 kell 17.30 A[nne]linnad:
näitus ja arutelu. Annelinna
visioonikonkursi võidutööde autorid tutvustavad oma
ideid

LINNARAAMATUKOGU
18.02 kell 10.30 Muinasjutuhommik lastele
19.02 kell 18 Sergei Põlme
raamatuesitlus Minu Prantsuse Guajaana. Jaaguari
jälgedes

Plaatimistööd. Propüleed OÜ,
tel 5646 5323.
Sanitaar- ja kapitaalremont (ka
elektri- ja torutööd). Ehitus- ja
lammutustööd. Tel 5838 2544.

Näitus
ANNELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 20.02 Villane karaat ehk
Katarina Allevi joonistuste ja
maalide näitus

KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU
kuni 28.02 Soome Instituudi
rändnäitus Soome animatsioon – 100

Kinnisvara müük

2-3toal korter Tartus. Soodsalt.
Kokkuleppel ostan kohe välja. Tel
5618 6676.
2-3-toal korter. Tel 5561 4114.
Ostan garaaži Tartu linnas.
Kõik pakkumised oodatud.
Tel 5355 1996.
Väike maja või 1-toal korter Külitsel. Tel 5803 8919.

Üürile võtta
1-toal ahik korter omanikult Tartus
või Tartumaal. Kiire! Tel 5557 4115.

2-3-toal korter. Tel 5561 4114.

SOODNE LAEN KODU OSTUKS, REMONDIKS
JA EHITUSEKS. LAEN KORTERELAMULE.
Tutvu tingimustega www.eluasemefond.ee
ja vajadusel konsulteeri telefonil 742 3292.
Laen on finantskohustus. Mõtle läbi oma rahalised
vajadused ja laenu tagastamise võimalused.
Krediidi kulukuse määr on 6,36% ja krediidi kogukulu 5812,50 €
tingimusel, et laenusumma on 5000 €, fikseeritud
intressimäär 6% aastas, tähtaeg 5 aastat ja lepingutasu 25 €.

Küte

1-toal korter. Tel 503 2345.

Teeme erinevaid üldehitustöid üle
Eesti. Tel 5683 5395, siseehitus@
gmail.com.

sihtasutus

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

Kinnisvara ost

1-toal korter. Tel 503 2345.

TARTU ELUASEMEFOND

B-kategooria koolitus Põlvas
Kesk 25. Algus 11.02 kell 16,
hind 320 €. Tel 507 8230,
www.sõiduõppe.ee.

Korterid, majad, majaosad Tartus
ja maakonnas. Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel. Ragnar
Paenurk, tel 742 0656, 5887 0888.

Soojustamine puistevillaga.
Tel 5665 0604, 502 0066,
puistevill@gmail.com.

Termograafia, hoonete soojuspildistamine Tartus, Tartumaal. Tel
524 3142, www.imperialproject.ee.

Arvutijoonestamise (CAD) kursused. Samas müüa CAD programmid. Tel 5388 9110,
zwcad@zwcad.ee.

Materjal

Erinevaid ehitus- ja remonditööd. Üldehitus, krohvimistööd,
siseviimistlus. Tel 5633 3258.

14.02 kell 20 Round Mid
night jazziduo

ROCK & ROLL
21.02 kell 20 Band Battle 2015

Muu

Üldehitustööd, fassaadid, katused, betoonitööd, sisetööd.
Tel 5593 9262,
1ehitusgrupp@gmail.com.

A-, B-, BE-, C-, CE-kat, ADR (ohtlike ainete vedu), takso- ja veokijuhi ametikoolitus, lõppastmekoolitus 85 €. Tel 507 8230, Kalda tee
30, www.sõiduõppe.ee.

1-toal mug korter. Tel 5808 7591.

Üürile anda
Toimiv rõivaäri koos sisustusega.
Tel 5805 5177.

LÕHUTUD KÜTTEPUUD
toores / kuiv
30 cm, 1 ruum = 35 € / 40 cm, 1 ruum = 32 / 40 €
50 cm, 1 ruum = 30 / 38 €

Tel 514 2173

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!
Ahju- ja katlapuud (50 cm, kuiv
lepp). Min kogus 3 rm. Vedu tasuta.
Tel 5301 1161.
Haava- ja lepaküttepinnud (3 m
pikad ja tükeldatud). Kojuvedu hinna sees. Tel 5193 8862.
Haluküte OÜ müüb lõhutud küttepuid lahtiselt, võrgus, konteineris
+ lõikamisjääke. Tel 504 3100.
Halupuud, küttepinnud, kütteklotsid (kuivad ja märjad), pelletid.
Tel 529 0183, www.elevus.ee.
Kuiv kask 40 l võrk 2 €, kuiv okaspuu 1,60 võrk ja kuiv haab 45 cm
35 €/ruum. Tel 504 5307.
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Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.

Otsin tööd

Kuiv küttepuu. Kuiv lepp ja kask
pikkused 30/40/50 cm. Tartus
ja lähiümbruses vedu tasuta! Tel
5458 4434.

tartuekspress
REKLAAM

Kandlemuusika ja rahvalikud
laulud Teie peole! Tel 504 3202,
simmaniduo@gmail.com.

Koristaja otsib tööd Tartus.
Tel 5375 5359.

Kuiv okaspuuküte (lõhutud,
50 cm, min kogus 3 rm, 35 €/rm).
Tel 5612 7434.

Kuivad kaseklotsid (26-29 cm)
40 l võrkkotis 1,80 €, 60 l / 2,30 €.
Vedu Tartus. Tel 5591 5281.
Kuivad kasepuud (30-50). Koorem 10 ruumi. Tel 509 3453.

Riided

Odavad rõivad Kastani 121,
E-R 10-18, L 10-15.

Tamme butiigis 15.02 uus kogus
uusi tuunikaid nr 48-54. SuurKaar 56, E-R 10-17, L 10-16.

Kuivad kütteklotsid. Võimalik väikestes kogustes. Parim hind!
Tel 511 2625.

Tamme butiigis kasutatud riided
2 €/tk. Suur valik laste jopesid ja
kombesid. Suur-Kaar 56.

Kuivad küttepuud lahtiselt ja võrgus. Parim hind! Min kogus 2 rm.
Tel 511 2625.

Tulbi 2C, Excellent Butiik: vähekasutatud ja uued rõivad, hooajakaupade lõpumüük! Suur valik
kaupa hinnaga kuni 1 €/tk!

Küttehall müüb soodsalt premium
pelleteid. Tel 5687 8223,
www.kuttehall.ee.

Sõidukid
Auto ja veoki keretööd, taastamine, kahjukäsitlus, ümberehitus,
puksiir. Tel 504 0334, allroads.ee.

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

Autode kokkuost. Tel 553 3060.

Küttepuud, vedu tasuta.
Tel 5683 3404, 5684 8808.
Puidugraanulid (tume: 6 mm /
990 kg - 189 €, Premium: 6 mm
/ 975 kg - 210 €, 8 mm / 960 kg 210 €). Transport Tartus tasuta. Tel
507 0964.

Autoremont Tartus.
Tel 5853 3080.
Müü oma auto meile. Sobiva
tehingu puhul raha kohe kätte.
Info telefonil 5823 2707.
Ostan Teie auto. Tel 5839 5949.

Puitbrikett, kütteklots, kaminapuu, kojuveoga! Tel 528 9398.
Puitbrikett, pellet, kütteklots!
Tel 5304 9599.

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ
Tallinna Nõid
võtab vastu
Estonia pst 3.
Telefon 5556 6180.

Sõidukite klaaside vahetus,
parandus, kahjukäsitlus ning
toonimine. Teeme ka diagnostikat ja tulede poleerimist. Puksiirabi. Alivin Auto, tel 5456 3333,
www.alivinauto.ee.

1-2 päeva = 60 € päev
3-7 päeva = 55 € päev

Citroen Jumper (2014) • 8+1 kohta
diisel•110 kW•manuaal•püsikiirushoidja

511 6923 • aurel.ee/buss
Autoelektrik, diagnostika Tartus.
Tel 5853 3080.

Boilerite paigaldus, puhastus ja
remont. Tel 518 7207.

Ehitus, lammutus, puulõikus,
korvtõstuk 18 m, ekskavaatorlaadur, kallur 15 t, lumetõrje.
Tel 505 4074.
Elektritööd Lõuna-Eestis, avarii
korral vajadusel 24 h reageerimine
Tel 513 7844.

Loomad
Lemmikloomade ravi, vaktsineerimine ja kiibistamine.
Tel 514 8998.
Pekingi koera kutsikas (4kuune,
emane, puhtatõuline, dok-ta).
Tel 514 8998.
Shar Pei koer (1aastane, emane,
tõutunnistus). Tel 514 8998.

Abistan, hooldan vanurit.
Tel 5808 7591.

NÄGEMISE KONTROLL
PRILLIDE VALMISTAMINE-klaaside paigaldus raamidesse kiirtööna,
PRILLID KÄTTE SAMAL PÄEVAL!
REMONT-ninapatjade, kruvide asendamine, painutamine ja kohendamine
LASERKEEVITUS
Aspecta pro OÜ
KONTAKTLÄÄTSED
HOOLDUSVAHENDID
ANNE PRISMA (NÕLVAKU 2)
PÄIKSEPRILLID
Info ja registreerimine
SPORDIPRILLID
tel: 74 201 42

E-R 9-20
L-P 10-16

mob: 53 845 524
e-mail: optikaservice@gmail.com

OPTIKA + service
Väljaandja: Ajaleht OÜ
Aadress: Ülikooli 1, 51003 Tartu
E-post: info@tartuekspress.ee
Internet: www.tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress

Hõbedast esemed. Kokkuostudest kuni kaks korda parem hind!
Raha kohe kätte! Tel 5649 5292.

viklikult kui ka osaliselt. Utiliseerimine meilt. Konsulteerimiseks
helistage tel 5668 0362 või e-post:
info@spetsehitus.ee.

24 h =60 €

Monoliittreppide, vundamentide
ja vahelagede ehitus.
Citroen
Tel
5625 Jumper
4171. (2014) • 8+1 kohta

diisel•110 kW•manuaal•püsikiirushoidja

Noor meespensionär teeb pisemaid ehitus-remondi ja majapidamistöid. Tel 5374 8984.

511 6923 • aurel.ee/buss

Uus vann vanasse vanni, garantii
3 a. Lisainfo tel 503 1943,
www.vannvannis.ee.
Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.
Veo- ja kolimisteenused,
utiliseerimine suure kaubikuga.
Tel 501 5312,
www.kutotootmine.ee.
Veod VW Transporter kaubikuga.
Tel 553 1419.
Väikebuss (13 kohta) ootab tellimusi. Tel 5661 9959,
www.fb.com/ABUSSOY.

Ohtlike puude langetamine ja
äravedu, okste purustamine. Töö
kiire ja korralik. Hinnasula -20%.
Tel 5559 3732, info@vikatimees.eu.
Ohtlike puude raie ja puude
hooldustööd. Tel 5686 6157,
info@nordicarb.ee.

Õhksoojuspumpade müük,
paigaldus. Hinnad al 669 €, järelmaks al 50 € kuus. Tel 5388 4884,
www.õhksoojus.eu.

Tervis
Abi alkoholisõltuvuse korral.
98%. Hiina meditsiin. Ly Chini
OÜ. Tartu. Vajalik eelregistreerimne. Tel 505 8381.

Ohtlike puude raie ja puuhooldustööd. Tel 5190 5271.

Tutvus

Ohtlike puude raie, tööd korvtõstukiga (21 ja 30 m). Maastikuhooldus OÜ, tel 5810 8597.

42 a vaba mees Tartust, sportlik,
aus, hooliv, soovib tutvuda vaba
naisega. Tel 5665 8297.

Pakun viljapuude hoolduslõikust
10 €/tund, aedade koristus- ja
oksaprahi äraveoteenust, võsalõikust jne. Tel 5344 1304.

Kauplus Inderlin hindab ja ostab
vanu raamatuid, hõbeesemeid,
märke, postkaarte, kunsti jne.
Raha kohe kätte! Tel 5803 6752.

59 a majaga sale naine Elva lähedalt otsib hoolivat abivalmis autoga püsisõpra. Tel 5846 4613.

Korporatsioonide uuriripatsid,
märgid, hõbe, mündid jm vanavara. Raha kohe kätte! Tel 5649 5292.
Ostan kasutatud raamatuid,
ka nõukogude perioodist. Tartu ja
Elva. Raha kohe kätte.
Tel 734 1901.
Suur Piibel (trükitud 1938-1940).
Maksan 100-500 €. Kõik pakkumised oodatud! Tel 5649 5292.
Uued ja kasutatud raamatud ja
enne 1945 välja antud postkaardid ja fotod. Tel 503 3719.
Vanad postkaardid - mõisad,
linnad, kirikud, autod, kauplused,
ausambad, talud jne.
Tel 5649 5292.
Vanad raamatud, märgid, diplomid, aktsiad, mündid, fotod,
graafika jm vanavara.
Tel 5649 5292.

Vaba aeg

Müük

Kundalini jooga Tartus,
www.satnam.ee.

Raamatupidamisteenus. Majandusaasta aruande koostamine,
igapäeva dokumentatsiooni jälgimine, aruannete koostamine ja
esitamine, palga arvestus, jne.
Tel 529 2181, www.viher.ee.
Saen ja lõhun küttepuid, teen
muid majapidamistöid.
Tel 512 3845.

Arvutite hooldus ja remont Tartus
Tiigi 19 ja Küüni 5b. OÜ Maxi IT, tel
5452 2200.
Autobussiteenused (Baltikum,
Venemaa) 50- ja 52-kohalise
bussiga. NoobelReisid OÜ, tel
5770 2550, 5373 8770.

Korstnapühkija. Tel 5805 0201.

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

Kaardid ennustavad!
Tel 900 1727. 24 h, 1,09 €/min.

Ost

Korstnapühkija Tartus, Põlvas, ka
maakondades. Ametlik akt. Järjekord lühike. Tel 5191 6605.

Pottsepatööd. Tel 507 9037.

Teenused

Tuletee kristallipoe näitusmüük
13.02 ja 14.02 kell 11–17 Kalda tee
30–66. www.tuletee.ee

Kopp-laadur Volvo BL71 kaevetööd: trassid, vundamendid, planeerimised, tiikide kaevamised/
süvendamised. Tel 511 6186.

Autokorvtõstuk 18 m, kõrgpuulõikus, kaevetööd, multiliftkallur 15 t, liiv, killustik.
Tel 505 4074.

Sõidukite toomine Euroopast.
Leiame teile meelepärase ja korraliku sõiduki. Tel 504 0334.

Aastaaruanded ja raamatupidamine. Tel 736 7077 või 513 8668.

Trepikodade remont kortermajades. Tel 518 7207,
www.trepikoda.eu.

Teie lagunevaid
VÄIKEBUSSI RENT Lammutame
VÄIKEBUSSI
RENT
hooneid ja muid ehitisi nii ter-

Eesti ja välismaiste firmade ostmüük-likvideerimine ja konsultatsioon. Tel 508 9565.

Puitbrikett, puidupelletid, kütteklotsid. Vedu. Ladu: Viljandi mnt
48a. Tel 514 4555.

Toolid koju ja kontorisse!
toolipood.ee

Transport tõstukiga (tõstab 500 kg)
veokiga, kast 2x3 m. Oksad, ehitusmaterjal jms. Tel 501 6453.

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

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

Mööbel

Tasuta kodumasinate ja tehnika
äravedu. Pakkuda võib ka vanarauda. Tel 5386 9008.

Jõe butiigis kasutatud joped,
suusapüksid, laste- ja beebiriided. Soola 10 (avaturg). Avatud E-P.

Sõpruse pst 8 suur valik kasutatud riideid kogu perele. E-R 10-18,
L 10-15.

Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puit- ja turbabrikett, küttegraanulid. Vedu tasuta.
Tel 523 8332, 433 3130.

Tasuta katkise kodutehnika äravedu, pakkuda võib ka muid asju.
Tel 5830 6316.

Kellassepp Annelinna keskuses.
Ehte-, prilli- ja
kellaparandus.
Patareivahetus
vaid 3,50 €!

Anne 51 kpl Stiil: uus kaup Iirimaalt. stiilriided.ee

Kuivad kaminapuud kask (40 l)
võrk 2 €, lepp (40 l) võrk 2 €. Tel
557 6177, www.kuttepuud.com.

Sõiduautode ja veokite keretööd,
taastamine, ümberehitus, kahjukäsitlus, puksiir. Tel 504 0334,
allroads.ee.

Kanalisatsiooni-, toru ja elektritööd. Tel 735 3777, 5566 1888.

Haritud 31 a naine otsib 8-17 tööd
Tartus. Tel 568 8163.
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San-tehnilised tööd, vannitubade remont, torustike ehitus.
Tel 5813 5496.
Kalluriga liiv, ehitusmaterjal,
metall. Tel 5648 8522.

Summutite remont, autoremont
Tartus. Tel 5853 3080.

KEEVITUSTEENUS
• malm
• alumiinium
• roostevaba

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

Lõngapood! Uus kaup: 100%
puuvillane lõim 10 €/kg (4-, 6-,
12-kordne). Ropkamõisa 10 (Dentese hoov väravast), Tartu, tel
520 7727, www.aardlakaubandus.ee.

TELLI
KUULUTUS
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 (12 € / 3 kuud) • telli@tartuekspress.ee
Vastutav väljaandja: Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee

tartuekspress.ee/

730 4455
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Küüni 5b,
TARTU

Tiibeti, t
restoranandoori ahju

Toit koju ja kaasa

E–N kl 11–23
R–L kl 11–01
P kl 12–23

ja india

tudengitele -10% • kaasa -10%

Nüüd pakume ka PÄEVAPRAADI
E–R kl 11–15.

erootikakauplus

Pikk 12b, Tartu • tel 734 3888, 5664 3979
E–R 10–18, L 10–15, P suletud www.liblikad.eu

Erootiline pesu naistele ja meestele (body'd, sukad, negliþeed jm)
kostüümid sõutantsijatele • DVD-d • ajakirjad • kingitused
seksuaalelu abivahendid • tellimine kataloogist

India 4.50 € • Tiibeti 3.60 € • supp 2 €

!
Tulge proovima
3044
0 1606, 5668
Tel 74

kam296@hotmail.com
www.himaalajajutud.ee
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