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Tünnisaunad ja kümblustünnid
Kvaliteetsed
toru- ja tünnisaunad

Meie põhitooted on eriprojektidena valminud
palkmajad, mis ümar- kui tahutud palkidest.
Oma töös kasutame kvaliteetset norra tapi
tüüpi nurgaseotise tehnoloogiat. Tel 5664 1191

Meie pakutavad
saunad on
täislahendus kiirelt
teisaldatavad ja
paigaldatavad aeda, veekogu
kaldale või isegi
kesklinna tänavale.

Sae- ja höövelmaterjal

Sise- ja välisvoodrilauad,
musta lepa saunamaterjal,
hööveldatud puitmaterjal,
kütteklotsid pliidipuudeks.

• Hööveldus- ja
saekaatriteenus
• Veo- ja tõsteteenus
• PUITBRIKETT
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SUURIM MOOTORR AT TANÄ ITUS EEST IS

MOTOEXOTIKA
Ta r t u Nä it u s e d m e s s i ke s k u s e s

20.- 22. märts 2015

20. märts 11–18
21. märts 10–18
22. märts 10–16

www.motoexotika.ee

Maitsev toit, valmib
kiirelt ja lihtsalt!

Kui sul pole kokageeni, on küpsetamisel abiks Tartu Mill’i pooltoodete tubli pere.
Nende seltsis on köögis askeldamine alati lihtne ja meeldiv.

www.tartumill.ee
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hirmus linnaisade armu
Näiliselt süütu tänavaauk viis
omavalitsuse tegevusetuse
tõttu majaomaniku olukorda,
kus ta pelgas nädalate viisi von
Bocki hoone traagilise saatuse
kordumist.

Pärast nädalatepikkust ootust jõudis töömees siiski eile pärastlõunal omaniku
haavadele palsamit määrida. 
ERAKOGU

võis tekkida nende tegemata töö tõttu.“
Von Bocki majale tuli lõpuks paigaldada terasest tugivaiad, mis läks maksma
200 000 eurot.

Tark ei torma

Juba jaanuaris avastas Munga ja
Rüütli tänava ristis paikneva hoone omanik maja eest poole tänavakivi suuruse augu. „Augu põhja polnud
nähagi,“ meenutas ta. „Saatsime kohe
linnavalitsusse e-kirja pildiga ja helistasime ka.“

Vulisev hädaoht
Vaatamata tõotusele asjaga tegeleda
oli kolmapäeva lõuna seisuga kõnealusest kohast kanalisatsioonikaevu kõrvalt puudu juba viis kivi. „Kui lohakalt
kõndida, võib jalgupidi sügavikku kukkuda või lapsekäruga sisse minna,“ kirjeldas kodanik, kes taas rae poole pöörduma pidi. „Vastati, et tuleme ja teeme.
Küsisin, millal. Öeldi, et ei tea. Siis kui
järg sinna jõuab.“
Enam kui oht jalgu murda hirmutas omanikku võimalus, et august sisse voolav vesi tema maja vundamenti uuristama asub. „Augu kõrval on
muinsuskaitse all olev maja, mida väga
hoitakse ja kus on reeglid, mida tohib

ehitada ja kuidas seda tohib remontida,“ tõdes ta. „Aga see ei huvita nagu
kedagi, et vundamendi alla vesi vuliseb
ja seda uuristab.“
Hoiatava näitena terendab silme ees
von Bocki maja Ülikooli tänaval, mis
2011. aastal pragunema ja vajuma hakkas. „Võib tekkida mingi tühimik kuskile ja maja võib näiteks vajuda või tekkida üleöö suur mõra, nagu oli Werneri vastas selle roosa majaga,“ rääkis
omanik.
„Selle mõra pean ju mina ära parandama, mitte linnavalitsus, kuigi see

Linnamajanduse osakonna teedeteenistuse kaevelubade peaspetsialist
Rain Kesperi aga kinnitas, et kodanikul hirmu tundmiseks põhjust polnud. „Tegemist oli kaevu kõrval oleva vajumisega. Põhjus, miks selline
vajumine on tekkinud, vajas täpsustamist, sellest tingituna viibis ka vastus,“ selgitas ta. „Tänaseks on selge
see, et lähipäevil tühimik täidetakse ning probleem saab lahendatud.“
Tõepoolest, vahetult enne lehe trükkiminekut jõudsidki töömehed asja
kallale asuda.
Samas pole tegu esimese korraga,
mil omanik sama probleemiga maadlema pidi. „Küsisin, et kas linn üldse
talvel auke parandab. Öeldi, et parandavad ikka. Eelmisel aastal oli Munga tänava sõiduteel asfaldiauk,“ meenutas ta. „Parandati ära küll, aga alles
kolm-neli kuud pärast kaebust. Seni
proovisin iga hinna eest seda parkimiskohta vältida, et autorattaga mitte
sisse sõita.“
KAUR PAVES

Mobiil-ID võib piiri taga vaeseks teha
Afganistanis resideeriva Maarjamaa poja karm kogemus
peaks olema hoiatuseks kõigile nutilembestele eestimaalastele, kes ka võõrsil mugavatest teenustest hoiduda ei
suuda.
„Nähes oma EMT arvet, olin kohe
imestunult istuli kukkumas, kuid siis
tutvusin lähemalt – olin eelmisel kuul
saatnud välismaalt 126 SMS-i?“ meenutas tuntud tipp-politseinik ja jalgpallikohtunik, praegu Afganistanis Euroopa Liidu missioonil viibiv Margus Kotter üllatust.

Juhend ennekõike
Telefonist tegev usaja lug u ü le
kontrollides ilmnes, et tegelikult
oli mees kuu jooksul sõnumineerinud vaid 14 korda. „Milles asi, mõtlesin?“ jätkas Kotter. „Aimasin, kuid
võtsin EMT-ga ühendust ja klienditeenindaja Aljona seletas kiirelt – iga
mobiil-ID kasutamine võrdub topelt

alla käib nii tavaline kõne, SMS kui ka
mobiil-ID – on SMSid ka meile kui operaatorile oluliselt kallima hinnaga, mistõttu pole need erinevalt koduvõrgust
tasuta.“

Päästev tarkvara

Mobiil-ID säästab küll tüütust juhtmetega mässamisest, kuid välismaal toimetades tasub meeles pidada, et ühes infoga kipuvad läbi ekraani vupsama ka vaevaga teenitud kupüürid. 
ID.EE

SMS-ide arvuga!“
Teadmine, et välismaal on Eestis
priilt pakutav teenus tasuline, läks Kotterile seega maksma 80 eurot. „Tõdemus – loe ikka kasutusjuhend läbi!“
muigas ta.
EMT pressiesindaja Raigo Neudorf
selgitas juhtumi tehnilist tausta ava-

des, et mobiil-ID teenus kasutab taustal infot vahendades SMS-teenust. „See
tähendab, et kui klient teeb toiminguid
mobiil-ID-ga, näiteks sisestab koodid,
toimub teenuse taustal infovahetus
SMSi teel,“ märkis ta. „Kodumaal neid
SMSe eraldi ei maksustata. Välismaal
rändlusteenust võimaldades – selle

Neudorfi sõnul viitab hinnastamise
reeglitele ka ettevõtte koduleht, kus on
kirjas, et mobiil-ID kasutamisel välismaal lisandub välisriigist Eestisse saatmise SMSi hind ühe mobiil-ID toimingu kohta. „Kuna sellist arusaamatust
pole varem tekkinud, kaalume kindlasti võimalust oma kodulehel teenuse
tehniline taust paremini lahti kirjutada,“ tunnistas ta.
Pisut oli õppetunnist kasu ka enda
väitel ühe kogemuse võrra rikkamaks
ja killuke targemaks saanud Kotteril.
„Vähemalt lubati mul arve alusel tööarvutisse installida ID-kaardi tarkvara, mis selle eriskummalise probleemi
lahendab!“ kuulutas ta. „Nii et kõik on
teatud tasu eest võimalik!“
KAUR PAVES

Pál Ábrahámi operett
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Teatris Vanemuine
24. märtsil kell 13 ja 19
Piletid müügil Piletimaailmas, Piletilevis, Estonia ja Vanemuise kassas.

tartuekspress
Tervisetõendid
LAUSEGA
UUDISED

Neljapäev, 12. märts 2015

JURIST VASTAB
JURIST
VASTAB
Kas SMS-laenu võib
maksmata jätta?
Kas riigikogus veebruaris vastu
võetud seadusemuudatuse järgi on nüüd ülikallid kiirlaenud
ebaseaduslikud? Mida tähendab
vahekohtu kokkuleppe tühisus?

Allar Laugesaar
Advokaadibüroo
Lillo & Partnerid advokaat
President kuulutas 3. märtsil välja
tsiviilkohtumenetluse seadustiku
ja teiste seaduste muutmise seaduse, mille kohaselt on tarbija
krediidileping tühine, kui tarbija
poolt tasumisele kuuluva krediidi kulukuse määr aastas ületab
krediidi andmise ajal Eesti Panga
viimati avaldatud viimase kuue
kuu keskmist krediidiasutuste
poolt eraisikutele antud tarbimislaenude kulukuse määra enam
kui kolm korda. Keskmise krediidi kulukuse määra avaldab Eesti
Pank iga aasta 1. jaanuariks ja 1.
juuliks oma veebilehel.
Üle jõu käivate laenukohustuste võtmine toob kaasa palju
negatiivseid tagajärgi nii tarbijale
kui tema lähedastele. Muudatuste eesmärgiks ongi kaitsta paremini tarbijate õigusi, et laenuvõtja
ei peaks kandma tarbijakrediidilepingu alusel ebamõistlikult suuri
kulusid. N-ö ülempiirist kallimad
tarbijakrediidilepingud saavad
olema tühised, kuid ka sel juhul
tuleb ikkagi seaduses sätestatud
(madalamat) intressi maksta.
Loomulikult peab tarbija ka
uue seaduse korral enne laenu
võtmist põhjalikult järele mõtlema ja ise seoses lepinguga
hoolas ja tähelepanelik olema,
sest keegi teine laenuvõtja eest
tema õigusi teostama ei hakka.
Ei tohiks arvata, et kui ülikalli kiirlaenu saamise leping on seaduse
järgi tühine, siis vabaneb laenuvõtja igasugustest omapoolsetest kohustustest.
Tsiviilkohtumenetluse seadusesse lisati säte, et vahekohtus ei
saa edaspidi lahendada tarbija
krediidilepingust tulenevaid vaidlusi. Ka praegu ei ole teatud vaidluste (töölepingu lõpetamise ja
eluruumi üürilepingu vaidlused)
vahekohtule lahendada andmine lubatud. Eesmärgiks on siin
taas tarbija kui nõrgema poole
kaitse. Vahekohtumenetlus sobib
pigem ettevõtjatevaheliste vaidluste lahendamiseks.
Oluline on seadusemuudatuste juures silmas pidada seda,
et need jõustuvad 2015. aasta
1. juulil ning enne 2015. aasta
1. juulit sõlmitud vahekohtu kokkuleppe kehtivust hinnatakse
enne 2015. aasta 1. juulit kehtinud seaduse kohaselt.

LAUSEGA

kolivad e-teedele
Märts on veel viimane
kuu, kus arstitõendit juhi
tervise kohta saab nõutada ka paberil. Alates aprillist võtab maanteeamet
vastu vaid elektroonilisi
tervisetõendeid.
Teemaga toimetuse poole pöördunud Liina sai meeldetuletuskirja, et tema juhiluba
aegub märtsis. Et roolikeerajana
seaduspäraselt jätkata, polevat
nüüd aga põhjust paberikuhilatega jännata, vaid kõik saab arvuti kaudu tehtud.
„Miks ka mitte! E-riik ikkagi. MNT-s taotlus, internetipangast ülekanne ja luba saadetakse
postiga koju käte. Liiatigi maksab vahetus e-teeninduses viiendiku võrra vähem, kui kohapeal
asju ajades,“ tundis keskeas daam
algul kergendustki. „Kirjas suisa
toonitati, et amet soojalt soovitab taotleda e-tervisetõendi.“

Et perearst saaks vajaliku info
läkitada, tuleb esmalt täita tervisedeklaratsioon aadressil digilugu.ee. Paraku perearsti lubadus
peale „ülevaatust“ peatselt dokument lähetada, paika ei pidanud. „Ootasin-ootasin, aga ikka
ei midagi. Perearsti juurest arvati, et tõrge on E-tervises. E-tervis
loopis kive arstide IT-aia suunas.
Probleemi näis põhjustavat allkirjastamise formaat. Ühel olla
uuem, teisel vanem versioon.
Esialgne rõõm paberivabast asjaajamisest asendus kerge kibestumusega.“
Liina palus tõend saata siis
meiliga. See tähendanuks aga
juba prinditud paberi uuesti sisse skaneerimist, digiallkirjastamist. Lõpuks ei jäänud loataotlejal muud üle, kui ikka kand-javarvas pabertõendi järele lipata.
Perearsti nime naine avalikustada ei taha, sest „tegu on märkimisväärselt hea arstiga, kelle asi
olekski haigetega, mitte failidega
jännata“.
„Meile teadaolevalt on tegemist tehnilise rikkega, mis peaks
peagi lahenduse saama,“ möönis maanteeameti kõne
i sik
Triin Adamson Tartu Ekspressile probleemi olemasolu. Et kogu
süsteemi haldab E-tervise sihtasutus, saavad ka vaid nemad
öelda, kust täpselt „valutab“.
„Seni on olnud plaanipära-

N-TREND
KARUPOEG
PUHH

Täna kell 15 peab läheneva emakeelepäeva puhul Tartu ülikooli eesti keele ajaloo ja murrete
professor Karl Pajusalu TÜ kunstimuuseumis loengu „Rikkusest
eesti keele ja keeleteaduse vaatenurgast“. Tegu on avaloenguga
sarjast, mis koondab kokku eri
valdkondade nägemused rikkusest.

Energiaspetsid, tulge ligi
23. märtsil kell 14–16.30 toimub
Raekoja plats 12 teise korruse saalis energiafoorum, mille raames
tutvustatakse tänapäevast energiakulu monitoorimise süsteemi
ja toimub Tartu säästva energia
majanduse tegevuskava 2015–
2020 avalik arutelu.

Suusahooaeg
enneaegselt läbi
Laupäevale planeeritud Haanja
suusamaraton jääb lumepuudusel ära. Seega on selleks hooajaks
ühel pool ka Estoloppeti sari, kus
keerulisel talvel õnnestus pidada
kuuest maratonist neli.

Perearstid soovitavad asjaajamist alustada otse digilugu.ee lehelt,
kuna eesti.ee kaudu ei pruugi õiget viidet nii hõlpsalt leidagi.

JOOSEP MARTINSON, ÕHTULEHT

ne üleminekuperiood, kus need,
kellel võimekus on juba välja
arendatud, seda ka kasutavad,“
vastas Epp Immasto E-tervisest.
„Veebruaris väljastati 1011 paberja 6795 digitaalset tervisetõendit. 1. aprillist jääb tervisetõendi paberil esitamine erandjuhuks, st kui infosüsteem on ajutiselt maas, sel juhul aga on arstil kohustus saata e-tervisetõend
mõistliku aja jooksul (kui süsteemi rike on taastatud) ikkagi tervise infosüsteemi vahendusel
maanteeametisse.“

Lahendus lähipäevil
Ekspressiga vestelnud perearstikeskustest ollakse tõrkega tuttavad Medicumis. Sealse juhatuse liikme Lee Vallikivi jutu põhjal läks süsteemi käivitudes kõik
ladusalt, ent ühest hetkest alates
nemad enam digilugu.ee-s täidetud terviseankeete kätte ei saanud, mistõttu takerdus ka e-tervisetõendite väljastamine.
„Muudeti allkirjastamise formaate, ddoc-ist sai bdoc. Praegu
toimub meil süsteemi ümberehitus. Testid on tehtud, rakendatud veel pole,“ edastas Vallikivi
tehnilistelt abilistelt saadud kirjelduse tõrke olemusest.
Juba mõned nädalad kestnud
kitsaskoht loodetakse likvideerida lähipäevil. Seni tuleb patsientidel tervisedeklaratsioon arsti

Vaata kõiki pakkumisi
www.eeden.ee

-15%

13.–15.03 Mööbel ja madratsid
Alates 399-eurosest ostust on kojuvedu TASUTA. Pakkumine ei kehti suvemööblile.

-25%. Laste Disney tooted -25%
GreeNice meeste ja naiste ilma õmblusteta aluspesu -25%
Valik mänguasju kuni -50%

Naiste, meeste ja laste teksapüksid

Rikkus arutelule

Laupäeval kell 13 toimub Linnamuuseumis (Narva mnt 23) näitusel „Mängud tapeetidega“ vestlusring tapeetide restaureerimisest
ning eksponeerimisest. Vestlusringi juhivad ajalooliste tapeetide restauraator ja konservaator Kristiina
Ribelus ning OÜ Mandragora juht
ja paberikonservaator Ene Sarap.

korda on Maa jõudnud ümber
Päikse tiirelda 6. märtsil Turu
tänaval 14-aastast sookaaslast
rünnanud tüdruku eluajal. Kannatanu vigastused fikseeriti traumapunktis, agressori suhtes algatati
kriminaalmenetlus avaliku korra
raske rikkumise paragrahvi alusel.

kolmapäevast
pühapäevani
11.-15.03.2015
JYSK

Räägi nagu seinaga

15

Päike paistab peale

Väljad põlema

Kohanemine võtab aega

Kaubandus- ja Vabaajakeskus Eeden, Kalda tee 1c, Tartu
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juures ka paberil täita. Tõendid
liiguvad edasi juba digitaalselt.

Pääsemaks bürokraatiast
Arstide poolelt Vallikivi nurinat pole kuulnud. Küll aga osalt
patsientidelt, kelle jaoks ebameeldiva üllatusena kuvab ühtne süsteem ajaloost olulist infot.
Näiteks narkoseigad või psühhootilised episoodid, mis loataotlejale just soosivat valgust ei
heida. Varem võis neid hea tahte korral arsti eest varjata, eriti
tohtreid sagedasti vahetades.
Hoolimata tehnilistest vimkadest tõdes Vallikivi, et juhtmeid mööda liikuv info kergendab arstide tööd oluliselt. „See on
hädavajalik ja äärmiselt meeldiv
uuendus. Protsess saigi ju alguse
arstidest, kes peavad väljastama
63 liiki eri tõendeid. Eesmärk on
jõuda võimalikult samasuguste
formaatideni vähendamaks mittemeditsiinilise tegevuse osakaalu perearstide töös,“ avaldas Vallikivi lootust, et peatselt liiguvad
peale juhilubade tervisetõendite digiilma ka abipolitseinikele,
relvalubade taotlejatele ja teistele
vajalikud dokumendid.
MNT info kohaselt tuleb tänavu lubade uuendamine ette võtta
90 000 sõidukijuhil. Ehk tervisetõendeid tuleb perearstidel vorpida igas kuus mitmeid tuhandeid.
RASMUS REKAND

Uues Teatris esietendub täna kell
19 Renate Keerdi lavastus „Põletatud väljade hurmaa“, mis žanriliselt tõotab asjaosaliste sõnul tulla
füüsilis-psühhedeelne sisekaemuslik tragöödia koomilis-poeetilises võtmes.

Müürisepp ja Viira
kuulutavad moodi
Reedel ja laupäeval ootab kaubamaja keskuses toimuv Moekuulutaja üritus kõiki huvilisi erinevaid
moesõusid vaatama, tsirkusepere
ja nutikate koerte trikitamisi nautima ning endast tasuta vahvaid
fotosid teha laskma. Päevajuhtideks on näitleja ning saate “Su
nägu kõlab tuttavalt” võitja Mart
Müürisepp ja superstaari saates
tuntust kogunud lauljanna Teele
Viira.

Laupäeval kell 10–18 peab joogarahvas Raatuse kooli võimlas tervise- ja rahulolupäeva „Päike paistab
peale“, mis koosneb nii loengutest,
praktilistest harjutustest, meditatsioonist kui kontsertidest.

Paberipakkide umbteed
Tartu kunstimaja avab täna kell 17
Maarja Nurga näituse „Umbteed“,
kus on väljas A4 koopiapaberi
pakid, millest on nii-öelda läbi
joonistatud, kattes paberilehte
grafiidiga seni, kuni see läbi kulub.

Kõrgkoolid avavad
uksed
Tartu ülikool, maaülikool, lennuakadeemia, kõrgem kunstikool ja
tervishoiu kõrgkool korraldavad
18. märtsil gümnasistidele avatud
uste päeva.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

TÕELINE MEEDIAKRII
TIKA: pärast järjekordse
noorliikme lapsepõlvefoto väljatuhnimist sai
tulihingelisel EKRE toetajal mõõt täis.  FACEBOOK

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

Neljapäeval

12.03
Reedel

13.03
Laupäeval

14.03
Pühapäeval

15.03

-20%
Tööstus- ja esmatarbekaubad
-25%
Kell 10-15 Joogid
-20%
Purgisupid, ketšupid, kastmed, majoneesid,
-25%
puu- ja köögiviljakonservid
Kalatooted

konserveeritud, külmutatud, marineeritud, soolatud, kuivatatud
Soodustus ei laiene värskele jahutatud kalale

v.a raamatud, postkaardid, ajakirjad, ajalehed,
tubakatooted, kõneaeg, panditaara

v.a piim, keefir, piima- ja jogurtijoogid, kohv, kakao, tee
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Neidudekoor Kurekell, mil
tegevusaastaid tublisti üle
30, on oma sõnade järgi
tänaseks üks väheseid
noortekoore, kes koolitab
oma võsukesed korraliku
klassikalise hääleseadega.
Paraku napib tõeliseks
tähelennuks vahendeid.
Repertuaaris on nii rahvalaulu,
klassikat kui ka nüüdisaegset loomingut. Arvukate rahvusvaheliste võistluste kõrval on näiteks osaletud kõikidel laulupidudel. Koori saavad konkursi korras pürgida
Tartu erinevate koolide tüdrukud
vanuses 14–18 ja kes valituks osutuvad, peavad arvestama kaks korda
nädalas toimuvate proovide ja küllaltki tiheda esinemisgraafikuga.
Vaatamata neidudekoori soliidsele vanusele pole Kurekellal endiselt väärilist kosilast ja nii asutaksegi Ekspressi abiga otsima seda
kõikse õigemat, kellega sirgel seljal tulevikule vastu sammuda ning
kes koori tegemisi nii heas kui halvas toetaks. Viiendat aastat peadirigendi rollis olev Vilve Maide,
kel tõelise laulunaisena on jaksu
tervenisti nelja koori juhtida, kinnitas, et noored tahavad esineda ja end proovile panna, lihtsalt
vahendeid napib.

teisegi tiitli järele

Laulukoorist tütarlasteseltsiks

Rasmus Rekand

Täituvus pole probleem, õnneks
andekaid noori jagub ja kõik 55 koori
kuuluvat tüdrukut tahavad aktiivselt kohal käia. Proovid toimuvad
Karlova kooli ruumides, seega oht
on, et mõned teistest koolidest käi-

Karlova kooli aula kõrval tõotab Kurekella heledatest häältest peagi kaikuda ka rahvusvaheline
auditoorium. 
KAUR PAVES

jad võivad välja langeda ja kodule lähema hobiga tegelema hakata.
„Samas, meil on liikmeid, kes käivad
regulaarselt väljastpoolt linna proovis,“ kinnitas Maide.
Kokkusaamistest on välja arenemas lausa seltsiline tegevus. Tüdrukutele tuleb lisaks laulu harjutamisele tihti nõu anda ka kooli ja
elu puudutavates küsimustes – see
on teinekord neidudele olulisemgi.
Koos kujundatakse traditsioone,
nii näiteks peavad kõik uued liikmed läbi tegema ristimise, mille
käigus ka muusikaalaseid teadmisi
proovile pannakse.
Traditsiooniks hakkab kujunema ka kevadine külaliskontsert mõnda uute Eestimaa paika
– sel korral lauldakse Võrus. Seltsihõngu lisab veelgi aktiivse suhtluse säilitamine võimalikult paljude Kurekella vilistlastega, kellest

mitmed oma elukutse muusikaga
seovadki.

Vanemad koormise all
Mõningast toetust saadakse
küll linnalt, kuid välisesinemisteks
kogutakse raha esinedes võimalikult palju üle Eesti. Samas koori kvaliteedi ja tunnustuse arendamiseks vajalikud väliskonkursid jäävad raske koormisena kanda
suuresti lapsevanematele, mistõttu
11.-15. märtsil Canta en Primavera
nimelisele festivalile Hispaaniasse
sõidetaksegi mittetäielikus koosseisus. Kõik lapsevanemad lihtsalt
ei jõua reisikulusid katta.
Tulevik on vaatamata väljakutsetele tihedalt planeeritud ja
nii on näiteks saadud üsnagi eksklusiivne kutse osaleda Lüneburgis toimuval koorilaulu festivalil

mai lõpus. Tegu on väga ahvatleva
pakkumisega, kuna kutsuja pool
katab nii majutuskulud kui ka
osalustasu. Siiski on reisiraha veel
puudu ja sõit väärikale festivalile
praegu suure küsimärgi all.
Laulunaised ja -neiud Kurekellas saavad ilma kahtluseta ka
edaspidi suurepäraselt hakkama,
aga vormiseelikud ja sümboolika
vajab uuendust. „Ka pole meil oma
kodulehte,“ selgitas Maide ja lisas,
et tüdrukud ise tegid hiljuti valmis
Facebooki lehe. „Iga soovija saab
toetada ja ka väiksemad ettevõtted esinema kutsuda. Oleme käinud ka paarisaja euro eest terve
kooriga täispika kavaga esinemas.“
JANARI KINTSIRAUD

Vaata videot
tartuekspress.ee

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

Kui soovid kindlat töökohta pidevalt laienevas
ettevõttes, siis tule tööle Maximasse!

Vana Baskini Teater

Piletid müügil Piletilevis,
Piletimaailmas ja kohapeal.

ÕNNENUMBRID

26. märts 19.00 Luunja Kultuurimaja
20. aprill 19.00 Vanemuise Teater v/m

Tartu Maxima XX kauplused
ootavad oma kollektiivi
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.

KAITSEINGEL MINU ÕLAL

13. märts 19.00 Vanemuise Teater s/m
08. aprill 19.00 Priiuse Seltsimaja
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Tudengite abikäsi firmadele
Tartu ülikooli majandusteaduskonna juures tegutsevad
Ideelabor ja Turundusklubi,
kus tudengid saavad oma
teoreetilistele teadmistele
praktilise väljundi anda.
Ideelabor tähistas 13. veebruaril
oma uute, majandusteaduskonnas
asuvate ruumide avamist. Varem
ülikooli peahoones tegutsenud
Ideelabor on juhi Maret Ahoneni
sõnul koht, mis innustab ja toetab
ettevõtlikkust, samuti valdkonnaüleste meeskondade moodustumist ja ideede elluviimist.
„Üksi ei tee midagi. Koostöös
peitub jõud. Soovime, et erinevate
teadmiste ja oskustega inimesed
tuleksid Ideelaborisse ja teeksid
koos tööd, sest valdkonnaülestes
tiimides tekivad parimad lahendused,“ rääkis Ahonen. Ideelaborisse on oodatud ideid teostama
ülikoolide tudengid ja kutsekoolide õpilased erinevatelt erialadelt,
suure huvi korral ka gümnasistid.
Ideelaboril on olemas mentorite võrgustik, kuhu kuulub rohkem kui 20 kogenud ettevõtjat, kes
toetavad noori ideede elluviimisel.
Tudengite loodud firma Psühhobussi juht Madis Vasser kinnitas,
et nemad said Ideelabori mentoritelt firma tegutsemise algusaegadel häid ja vajalikke nõuandeid,
mis neile suureks abiks on olnud.

Majandus käima
Ideed, mida teostada, tulevad
osalejatelt endilt, samuti oodatakse ettevõtjatelt probleemipüstitusi. „Me ootame, et ettevõtjad tooksid oma probleemid siia. Tudengid on innukad ja tahavad praktiliste asjadega tegeleda,“ julgustab
Maret Ahonen ettevõtjaid Ideelabori poole pöörduma.
Uute ideede elluviimise toetuseks käivitub Ideelaboris kaks korda aastas programm Tramm, kus
moodustuvad valdkonnaülesed
tiimid, mis tegutsevad pool aastat idee elluviimise nimel. Trammi töökeeleks on inglise keel, et
ka välistudengid saaksid osaleda
ning et moodustuksid rahvusva-

Et ka kaugemast kandist pärit ajutrust saaks ettevõtmistes kaasa lüüa,
on Trammi töökeeleks inglise keel. 
KERT SASI

helised meeskonnad.
„Trammile võib peale hüpata
igal ajal,“ julgustab Maret Ahonen
ettevõtlikke noori liituma programmiga. Hea võimalus seda teha
on 20. märtsil, kui toimub järgmine suurem Trammi ühisüritus.
Maret Ahoneni sõnul mõeldakse
Ideelaboris palju ka tuleviku peale. „Plaan on muutuda Lõuna-Eesti
regiooni ettevõtlusõppe ja -oskuste
keskuseks.“ Küsimusele, kas Ideelabor võiks olla see koht, kust uue
hooga Eesti majandus käima lükatakse, vastas Ahonen veendunult:
„Absoluutselt kindlasti.“
TÜ Tudengite Turundusklubi
pakub turundushuvilistele üliõpilastele reaalsetes turundusprojektides töötamise võimalust. Turundusklubi toimib nii, et ettevõtted
pakuvad välja oma turundusprojektid, kirjeldavad, mida nad soovivad saavutada ja Turundusklubi
moodustab oma liikmetest meeskonnad, mis hakkavad konkreetsete projektidega tegelema.
Turundusklubi tegevjuht Kristella Kõrgesaar rääkis, et tavaliselt teeb töögrupp projektiga tööd
ühe semestri, mõned projektid
võivad kesta ka terve õppeaasta.
Turundusklubiga liitus sügisel 80
tudengit. Praegu on mõnede pro-

jektide lõppemise tõttu alles jäänud 60 tudengit.

Üksindus kaotab
motivatsiooni
„Suur osa liikmeid on majandusteaduskonnast, kuid on ka teiste teaduskondade inimesi. Näiteks
on meie liikmete seas füsioteraapiat ja kommunikatsiooni õppivaid
tudengeid,“ lisas Kõrgesaar. Ettevõtted, kes soovivad kaasata tudengeid
oma turundustegevuse elluviimisele, on igati oodatud pakkumisi tegema. Oma ideest tasub teada anda
suvel, sest sügisel moodustatakse
töörühmad.
„Kõige tähtsam ootus ettevõtetele on nende aeg ja tahtmine
tudengitega kohtuda ning neid
juhendada. Ei tasu lihtsalt tudengitele ülesannet kätte anda ja siis
neid omapead jätta, sest nii kaob
noorte motivatsioon ära. Tudengid vajavad peale klubi toe kindlasti suurel määral ka juhendamist
ja tuge ettevõttelt,“ rääkis Kõrgesaar. Küsimusele, mis kasu on
tartlasele Turundusklubist, vastas
juht: „Me koolitame välja inimesi, kes oskavad oma teadmistega
midagi teha.“
Turundusklubi pikaajaline part-

ner Estiko on koostöös Turundusklubi tudengitega teinud juba viis
erinevat projekti. Estiko projektijuht ja üks tudengite juhendajatest
Liiu Matikainen on Turundusklubi vilistlane. Matikainen rääkis, et
sel ajal, kui ta Turundusklubis Estiko projektiga töötas, oli ta ka Estikos praktikal. Tema sõnul panustavad Estiko töötajad palju aega ja
energiat tudengite juhendamisele,
iganädalase grupi kokkutulemise
ettevalmistamisele ja läbiviimisele.

Pole tasuta tööjõud
„Meie jaoks ei ole tudengid tasuta tööjõud. Meie jaoks on oluline
noortega tegeleda ja neile praktilist kogemust anda,” ütles Matikainen. Estiko juhataja Ain Tammvere lisas: „Me töötame tudengitega,
et anda noortele stardimoment ja
kiirendada nende sulandumist tööinimese ellu.“ Küsimusele, mis kasu
saab ettevõte tudengitega tegelemisest, vastas Tammvere: „Meie
jaoks on piisavalt huvitav väljakutse, kuidas tudengite gruppi juhtida
ja motiveerida ning liikuma panna.
Tudengite grupiga koos töötamine paneb ka iseenda tegevuse peale
mõtlema.“
KERT SASI

6.-20. märts
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Tellimisel ka järelmaksu võimalus!

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

tel. 744 1129
tartu@aknakoda.ee

Täpsem info:

www.aknakoda.ee
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SINU DIGIPOOD

Võimas sisu stiilses kuues!
15.6”

AMD
Quad-Core
A8-6410

8 GB

1000 GB 2.27 kg

Windows
8.1

HP Pavilion 15

garantii
3 aastat

vaata lisaks: KLICK.ee/15

6:45

Teie kõvakettal olevaid andmeid kaitseb HP ProtectTools tehnoloogia,
mille kiirendusandur ennetab põrutusi ja peatab vajadusel kõvaketta
töö, sulgedes lugemispea kaitseasendisse.

-23%

499.-

Stiilne õhuke korpus on vastupidav ja atraktiivse välimusega.
Kvaliteedi kinnituseks annab HP 3-aastase garantii.
HP Coolsense 2.0 tehnoloogia tagab parema jahutuse.
BeatsAudio helikvaliteet. Beats ja HP on disaininud Pavilion 15
eesmärgiga pakkuda parimat heli.
TASUTA! Arvutimäng

HP Pavilion
15-p277ny

HP Pavilion
15-p249no

• DVD-kirjutaja • wifi
• Bluetooth 4.0
• 2 x USB 3.0 • USB 2.0
• HDMI • VGA
• BeatsAudio helisüsteem

-40%

99.-

3.5”

-28%

Parima hinnaga iPhone!
Apple iPhone 4S

-52%

3.15 MP LUKUVABA
kaamera

4 GB

Cortex-A7
1 GHz

Android
4.4.2

Parim tahvelarvuti pakkumine!
Lenovo IdeaTab A3300-H

7h
250 h

108 g

-35%
TASUTA KAASA
stiilne tahvelarvuti
ümbris ja JBL kõrvaklapid
väärtuses 80€

4.3”

4 GB

530x 960

1 GB RAM

Loodud teie jaoks!
Samsung Galaxy S5

KUUMAKSE
ALATES

455.-

9.14

KUUMAKSE
ALATES

599.-

8 MP

KRIIMUKINDEL
Dual-Core
1 .2GHz

kaamera

Android
4.4.2

15h
372 h

142 g

Superhind!
Toshiba 16 GB
Transmemory

-41%

3.5”

640 x 960

LUKUVABA

KRIIMUKINDEL

8 GB

Dual-Core
1.0 GHz

512 MB RAM

16 MP

kaamera

iOS 8

14 h
200 h

140 g

Parim sülearvuti pakkumine!

-32%

15.6”

AMD
Quad-Core
A4-5000

4 GB

1000 GB 2.19 kg

5”

1080x 960

KUUMAKSE
ALATES

3G
7”

1024 x 600

4.54

199.-

8 GB

1 GB RAM

Quad-Core
1.3 GHz

Android
4.2.2.

Tee oma arvuti kuni 10 korda kiiremaks!
SSD ketas Samsung EVO 850

320 g

9.

9:00

UUS

16 GB

Quad-Core
2.5GHz

Android
4.4.2

2 GB RAM

Windows
8.1.

2.8 kg

KUUMAKSE
ALATES

HP Compaq 15

IP67
tolmu- ja
veekindel

Full HD

269.-

16.99

LUKUVABA

17.3”

Windows
8.1

99

4G

8.67

399.-

14.16

799.-

21h
390 h

145 g

Suure Full HD ekraaniga võimas multimeedia sülearvuti!

6:00

129.-

-43%

285.-

139.-

LUKUVABA
512 MB RAM

15.46

TASUTA! Romoss Sailing
2, 5200mAh akupank
(väärtus 30 €)

99.-

59.480 x 320

Parim nutitelefon alla 100 euro!
Motorola Moto E

TASUTA! 8 GB mälukaart

TASUTA!
8 GB mälukaart

kaamera

KUUMAKSE
ALATES

649.-

Nutikas elu igaühe jaoks!
Samsung
Galaxy Young 2

3.15 MP

HP Pavilion
15-p276ny

AMD
Quad-Core
A10-5745M

-22%

Radeon
Dual M260

12 GB 1000 GB
6:00

garantii
3 aastat

TASUTA! arvutimäng

HP Pavilion 17-f068no

699.KUUMAKSE
ALATES

21.36

899.-

• 16 GB mälu • USB 2.0 toega • lugemiskiirus kuni 17 MB/s
• kirjutamiskiirus kuni 6MB/s

• wifi • USB 3.0 • Intel graafika
• 2 x USB 2.0 • HDMI

• DVD-kirjutaja • wifi • Bluetooth 4.0 • 2 x USB 3.0.0 • USB 2.0.0
• HDMI • mittepeegelduva pinnaga Full HD ekraan
• 2 GB eraldiseisev videomälu • Beats Audio helisüsteem

Kõrglahutusega energiasäästlik teler!

Parima hinnaga 48“ Full HD teler!

UHD – neli korda teravam pilt ja rohkesti funktsioone!

40”

101 cm

USBVIDEO

100 Hz

48”

CMR

A++

121 cm

UE40H4200

Full HD

CMR

140 cm

55”

600 Hz

USB-

3D

USBsalvestus 3.0

UHD
3840 x 2160

USB-

100 Hz
UE48H5000

VIDEO

A+

PPR

55VLX8484

VIDEO

Smart TV
wifi

120 GB
250 GB

85.125.-

Vaheta oma vana ja aeglane kõvaketas välja juba täna. SSD tehnoloogia on kuni 10
korda kiirem, põrutuskindel, hääletu ja energiasäästlik
• 3D V-NAND tehnoloogia tagab ülima töökindluse
• 2,5” • Sata 3 6 GB/s • lugemiskiirus kuni 540MB/s, kirjutamine kuni 520MB/s
• 5 aastat garantiid

Tähelepanu: Järelmaks on finantskohustus.

Enne järelmaksu lepingu sõlmimist tutvuge vastava teenuse
tingimustega ning vajaduse korral konsulteerige asjatundjaga.

-36%

-28%

285.-

429.-

KUUMAKSE
ALATES

9.14

449.-

KUUMAKSE
ALATES

13.39

599.-

A+

• uus SMART inter@ctive 3.0 nutiTV: brauser, Facebook, Dropbox
• DLNA, Miracast • kaks paari 3D prille • HDMI 2.0 > native UHD

-43%

899.KUUMAKSE
ALATES

27.26

1599.-

UNO järelmaksu pakkujaks on Kaupmehe Järelmaks OÜ. Krediidi kulukuse määr on 34.92% aastas järgmistel
näidistingimustel: järelmaksu summa 500€, intressiga 15.4%, tagastamise tähtaeg 3 aastat, lepingutasu 24.9€.
Arvutus on ligikaudne ning võib erineda Teile pakutavatest tingimustest. Soovitame tutvuda järelmaksu infoga aadressil www.klick.ee/jarelmaks.

TALLINN: Viru Keskus (6 668 160), Kristiine Kaubanduskeskus (6 668 116), Rocca Al Mare kaubanduskeskus (6 668 155), Ülemiste Kaubanduskeskus (6 668 159), Järve Kaubanduskeskus (6 668 154), Lasnamäe Centrum (6 668 128), Mustika Keskus (6 668 151);
TARTU: Tasku keskus (666 8163), Lõunakeskus (6 668 153), Kaubanduskeskus Eeden (6 668 164); JÕHVI: Kaubanduskeskus Tsentraal (6 668 168); KOHTLA-JÄRVE: Vironia Keskus (6 668 156); KURESSAARE: Auriga Keskus (6 668 117); NARVA: Fama Keskus (6 668 169);
PAIDE: Paide Maksimarket (6 668 124); PÄRNU: Kaubamajakas (6 668 152); RAKVERE: Põhjakeskus (6 668 177); RAPLA: Rappeli Keskus (6 668 174); VALGA: Valga Maxima (6 668 121); VILJANDI: Viljandi Centrum (6 668 166); VÕRU: Kagukeskus (6 668 173).

Kampaania kestab 05.03.2015 - 31.03.2015. Kaupa on piiratud koguses. Kõik pildid on illustratiivsed. Näidatud kuumaksed on arvutatud tingimusel, et järelmaksu lepingu perioodiks on 60 kuud.
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Küüni 5b,
TARTU

ÜHED JOBUD KÕIK
Tartu Ekspress küsitles linnarahvast lõppenud poliitmaratoni teemal. Kodanikud avaldasid arvamust nii
tulemuste kui võimaliku
koalitsioonileppe kohta.

hääl loeb ja kes ei vali, ei oma hilisemat õigust virisemiseks. Minu
lemmikuks seekord sai Sotsiaaldemokraatlik erakond. Väga vastumeelsed on Reformierakonna inetud skandaalid. Meenuvad
kohe seigad Keit Pentus-Rosimannusega ja Ansipi ämmaraha
intsident. Pooled valimisreklaamid mulle isegi meeldisid. Debatte jälgisin vastavalt võimalusele. Üldse ei meeldinud Keskerakonna suur häältesaak valimistel. Koalitsiooni moodustajateks
pakun reformikaid, sotse ja Vabaerakonda.

STEN SANG

Ants (82)

pensionär

Loomulikult käisin valimas, olen
seda teinud kõigil valimiskordadel.
Erakonnaeelistuse jätan saladuseks,
kuna mina valisin konkreetset isikut, mitte tema erakonda. Reformierakond on mulle nii vastukarva,
et sealt ei suudaks ma isegi meeldivat isikut valida. Nad peaksid ikka
kõvasti ülbust maha võtma. Nüüd
on reformikatel uus punnis põsega peaminister, kes ehk võtab seda
ülbust maha neil. Minu tuttavate ringis käis enamik valimas. Elu
Eestis hakkab siis edasi paremaks
minema, kui koalitsiooniläbirääkimised saavad tehtud.

Andres (29)
ehitaja

Mina ei käinud valimas, kuna
puudus sissekirjutus Tartu linnas.
Muidu oleksin hääle andnud IRLi
kasuks. Keskerakonna oleksin
kindlalt välistanud, kuna Edgar
Savisaar on mulle vastumeelne.
Valimisreklaamid mulle meeldisid, kanalit vahetasin alles korduma kippuvate reklaamide peale.
Eriline debattide jälgija ma polnud. Valimiste võitja mulle sobis,
kuigi ma ei usu nende lubaduste
täitumist.

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%

aid momosid,
Pakume ka maitsv ärast tandoori
Lhasa kana, India-pebaabi
ahjus küpsetatud k vat.
usi!
ja palju muud maits
tseelam
i
uusi ma
a
m
t
s
a
v
ma ja a
Tel 740 1606, 5668 3044
e proovi

Tulg

himaalajajutud.ee

kam296@hotmail.com

restoranhimaalajajutud

Urmas (56)
kodune

Tartu 66,4%-line valimisaktiivsus oli küll vabariigi kõrgemaid, ent käegalöömismeeleolusid leiab siingi. 
MARTIN DREMLJUGA, DELFI

Karin (17)
õpilane

Läheksin ikka valima, kui valitsus selleks loa annaks. Minu eelistus oleks olnud Reformierakond,
kuna mulle sobivad nende põhimõtted. Jälgin palju uudiseid ja
hoian end riigis toimuvaga kursis.
Mulle üldse ei meeldinud, et Keskerakond sai jälle nii palju hääli.
Minu kodused osalesid ka sel aastal valimistel.

seal ühed jobud kõik ju! Ansip on
ikka väga mööda inimene – tema
puhul ütleb nimi juba kõik. Vanemad mul vast ikka käisid valimas.
Oma seltskonnaringis me valimisi küll jutuks ei võta. Aga Savisaar mulle isegi meeldib, sest ta on
muhe vana. Laulab ja teeb videoid
ning pakub inimestele nalja.
Reformierakonna võit tuli mulle
üllatusena.

Ei käinud mina valimas, nad on

Emilia (14)
õpilane

Virge (39)
kodune

Mait (19)
ehitaja

Ei käinud valimas, kuna poliitikas on ühed lollid kõik. Ei muutu
neist valimisest midagi, kuna kõik
keerleb alati raha ümber. Viimati käisin valimas krooniajal, aga
oma tolleaegset valikut ma enam
ei mäleta. Mulle ei meeldi Reformierakond. Ansip ka ei meeldi.
Rõivas ei meeldi, kuna koonerdab
rahaga ja ei anna pensionäridele
raha juurde. Miinimumpalk peab
ka tõusma!

Valimas olen käinud umbes pooltel kordadel meie vabariigi ajal.
Vabariigi algusaegadel pigem
hoidsin eemale, aga viimasel ajal
on propaganda mõjuma hakanud.
Olen uskuma hakanud, et minu

Muidugi läheksin valima, kui
ühel hetkel vanusepiiri selleks
allapoole tuuakse. Konkreetset eelistust mul tänaseks välja
kujunenud ei ole. Valimisreklaamid pakkusid mulle palju nalja ja neid vaatasin hea meelega.
Valimistulemusi tean, aga hetkel
ei tule kohe see erakonna nimi
meelde. Vanemad käisid mul küll
valimas.

AIATÖÖDEKS VALMIS?

• MULLAD/TURBAD
• ISTUTUSPOTID
• KATTELOORID
• LILLESIBULAD
• SEEMNED
VALGAS Riia 14
TARTUS Ringtee 10
VILJANDIS Leola 61
RAKVERES Ringtee 4
VÕRUS Räpina mnt 15
RAPLAS Viljandi mnt 72
PÄRNUS Tallinna mnt 70

www.magaziin.ee

/magaziin
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Palametsa
pajatused
325.

Ja saigi Grand
hotellis kord majja
Jätkan Arnold Karu meenutusi sellest, kuidas ta 1945. a kevadel püüdis julgeolekumeeste valduses olevas Vallikraavi tänava Grand hotellis mingit korda luua. Saadeti prokuratuurist SARKi ülema Venemaa
eestlase Utikase juurde oma häda kurtma. Utikas oli nii äge mees,et
lõi korda nõudes õige sageli telefonitoru puruks. Kuulanud Karu
ettekande ära, helistas Tartu julgeolekuülemale major Mõšinile, sõimas selle korralikult läbi ja põrutas toru jälle puruks. Karule aga
käratas: „Mine eesruumi ja pane hotellile tehtud kahju ja need öised
lood kõik kirja!“ Mida ta ka tegi.
Arnold Karu jätkab. Järgmistel päevadel on elu võõrastemajas küllaltki rahulik. Mõni julgeolekumees käib küll viina nõudmas, aga
lahkub tühjalt. Umbes nädal hiljem tuleb aga keegi alampolkovnik
ja kutsub mind kaasa võõrastemaja saali. Seal istuvad süngete nägudega kõik hotellis elavad julgeolekumehed ja ootavad. Kutsuja ütleb
mulle ilma mingi sissejuhatuseta: „Näita nüüd näpuga, kes neist korda rikkus ja mida tegi!“
Mind võttis kõhedaks – mida ma julgen niisuguse seltskonna ees
näidata või öelda. Alampolkovnik surub takka: „Julgemini, julgemini. Ära pelga midagi!“ Räägin siis, millised näevad meeste numbritoad välja. Inventar lõhutud, mõned aknad puruks tulistatud. Hotelli arvel toodud nii ja nii mitu kasti viina ja vaati õlut. Ühel ohvitseril on komme käia keskööl väljas paugutamas. Hotell elab hirmu
all, inimesed ei saa magada. Alumise korruse ladu on täis igasugust
kraami – kust toodud ja kellele kuulub, ei tea. Mingit üüri hotellis
elamise eest ei maksta.
Mehed kuulavad ja vaikivad. Ei ühtegi vastuväidet minu jutule. Alampolkovnik küsib lõpuks: „Kas see on kõik?“ „Kõik!“ „Võite
minna.“ Lähengi, ja hakkan ootama, et mis edasi saab. Mõne päeva pärast märkan, et ohvitsere on hotellis jäänud nagu vähemaks.
Kord tuleb mulle trepil vastu major, kes seni oli nende eestkõneleja ja vahemees. Vaatan, tal on õlgadel uued pagunid, kapteni omad!
Astub mulle teele ette, näitab rusikat, vannub ropult ja ähvardab:
„Ma sulle selle eest veel näitan!“
Tuli välja, et nende süsteemis oli ka mingi kord olemas. Mitu
meest olla pandud koguni kartsa, kahte auastmes alandatud. Hotellis elatud aja eest hakati palgast üüritasu kinni pidama ja iga kuu
Grand hotelli arvele kandma. Kuna nii muutus neile võõrastemajas elamine õige kulukaks, siis olime peagi julgeolekumeestest lahti.
Nad hankisid endale kusagil mujal elamispinna.
Lasin teha laastatud tubades remondi ja uuendada mööblit, niipalju, kui see sõjajärgses olukorras võimalik oli. Nende kraamilattu
alumisel korrusel seadsime hotellikülaliste tarvis sisse kinnise söökla. Hiljem tegutses see õhtuti kommertsrestoranina, kus hinnad olid
väga kõrged. Aga väärtusetut paberraha liikus ju piisavalt.
Arnold Karu kujunes tolleaegse täitevkomitee juhtidele nagu mingiks operatiivvolinikuks, kes suunati sinna, kus linnamajanduse
king kõige enam pitsitas. Linna küttekontoris sahkerdatavat puudega – lähed ja sead õiguse majja! Sahkerdamist ei olnud, lihtsalt
kütust nappis. Maamehed hoidsid neile peale pandud kütte varumise sunnist kõrvale – milleks neile veel see kohustus. Hakati piiritusega premeerima, hakkasid ka koormad tulema. Edasi – linna Anne
mõisa abimajandi etteotsa. Mõisa maade kohal kõrguvad praegu
Annelinna elamukvartalid. Aga tol ajal olid põllud miinidest veel
lõplikult puhastamata. Traktoristid tõrguvad põllule sõitmast – kaks
masinat oli juba õhku lennanud. Sügisel pool viljast koristamata –
töömehed ajasid puskarit. Oli tegu, et töödega ühele poole saada.
Läbi häda kuidagi siiski jõuti, Tartu sai pisutki lisa normitoidule.

Kuigi „Meistrit ja Margaritat“ on lavastatud lugematu arv kordi, on vanemuislased veendunud, et alati on jäetud midagi ütlemata. 
TEATER VANEMUINE

Küüniku üllatus
Et kõik ilusasti ära rääkida,
pean mainima, et kuuldes dramaatilis-tantsulise “Meistri ja Margarita“
tõlgenduse saabumisest
Vanemuise lavalaudadele,
olin esmalt nõutu.
Ühelt poolt on Vanemuine just
oma tantsuetendustega suutnud
enda vastu veel teatavat huvi hoida, ent need on enamasti orienteeritud esteetilisele elamusele (kõrvad, silmad), kuid mitmekoelise
mõtiskleva sisu osas jäävad vajaka (nt hiljutine „Gatsby“, mille algainese mitmekihilisest sisust on
saanud kerge trillallaa-trullalla,
veidi tantsu ja lallallaa). Teisalt on
viimaste aastate Vanemuise sõnalavastused tekitanud minus ainult
ängi ja tüdimust.

Võltspaatose puudumine
Seekord väljusin teatrist aga
intellektuaalselt kurnatult ning
kerges eufoorias olles. Katrin Pärn
ja Janek Savolainen suutsid Tartu
kohal monopolvaremetena kõrguva Vanemuise vastu luua hetkelise sümpaatia. 7. märtsil väikeses
majas esietendunud tükk pakkus
nördimust vaid käputäiele „harilikele“ teatrikülastajale („Hi vero
velut irrationabilia pecora...”), kes
vaheajal lahkusid, ent üldiselt kostis saalist vaid heakskiitvat pobinat ja arutelu, kuidas küll on võimalik haarata Meistri ja Margarita olemust nõnda kompaktselt ja

köitvalt ning seda tühise kolme ja
poole tunni jooksul.
Etendus koosneb tervest hulgast tantsulistest stseenidest,
mille vahele on pikitud killukesed nö traditsioonilist sõnalavastust. Esmalt vahest ehk veidi liigkoomiliseltki mõjunud stseenist
Patriarhide tiikide juures hargneb geniaalne tervik, mis päädib
muu hulgas sellega, et olen sunnitud minusse raamatust kinnitunud Bezdomnõi karakteri enese jaoks ümber mõtestama (luuletajad ongi säärased lontrused).
Ja hetkel, mil koomilise karakteri
kõrvale ilmub Meister (kes võiks
tagasi hoida oma tundeid tema
meisterliku monoloogi juures!),
tekib lummus, mis ei kao veel
päevigi hiljem.
Tohutut rõõmu pakuvad pisidetailid, mis panevad dramaturgi ees aukartust tundma. Esteetilise naudingu otsijaid kõditavad
nii muuseas etenduse sisse pikitud
üligraatsilised tantsusammud.
Üllatusi on palju. Üks uustõlgendus sellisest suurteosest peab looma uusi seoseid, uusi vaatekohti.
Seda verivärske etendus ka teeb.
Võtkem kasvõi ballikülaliste ilmumise. Või selle, kuidas vaid põgus
Juudamaa tegelaste näitamine
võib mõjuda tohutult sisendavalt.
Laused, mis on suuremad kui elu
(lonks bensiini ja põlevad käsikirjad), kõlavad Peemoti ja Wolandi suus nii loomulikult. Ei mingit
võltspaatost! Ja muidugi milline
Woland – alati liikumatult kõige

kohal kõrguv. Ja milline Peemot
– lavale ilmudes publiku rõkkava
naeru voolama panev. Gribodejov
põleb, ja las ta põleb! Tahaks kuulata ainult Azazello oivalist häält.

Magusvalus igatsus
Lavastajad on suutnud suurepäraselt integreerida välismaise
tantsutrupi ja sõnateatri esindajad. Kõik on orgaaniline, loomulik. Tants ja sõna põimuvad ning
kui Margarita avab suu ja hakkab
kõnelema saksa keeles, tundub see
ainuõige olevat.
Kurta võiks vast ainult kavalehe
üle (see jääb silma kriipima pärast
pikaajalisi ainukohtumisi Eesti Kontserdi kavadega), mis kipub
näiteks internetifoorumitest pikitud lausungitega veidi pikale venima – jääb mulje tühja koha täitmisest. Ent kavaleht ei saa olla pelgalt paratamatus! Õnneks sekundeerib sellele Katrin Pärna köitev
tekst, mis ei püüagi lühidalt Bulgakovi maailma olemust kokku
võtta (vastandudes Belobrovtseva tsitaatidele) ning katked Viktor
Lossevi kirjutisest.
Ei kujuta ette ühtegi teatrikülastajat, kes väiksest majast öhe
kõndides ei tunneks magusvalusat
igatsust nonde kirsiõite, Veneetsia akna ja viinapuuväätide järele, mille keskele Ješua (oh milline
ilu!) peategelased „mõistab“. Too
valgus, kuhu Pilatus komberdab,
ei tundu pooltki nii meelitav.
SIIM LILL

145.HOOAEG

Koolivaheajal Vanemuises
DETEKTIIV LOTTE — KOsmOnauT LOTTE — sööbIK ja pIsIK
pETTsOn ja fInDus — armunuD KasTIs — nuKITsamEEs
KuLDVõTmEKEsE Lugu — VäIKEsE Onu saaga
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Kas idapiiri taga tasub
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POODLEMAS KÄIA?
Küllaltki paljud kagueestlased on suutnud hankida
Venemaa viisa ja käivad
regulaarselt idapiiri taga
koduseid varusid täiendamas. Kas kokkuhoiu
eesmärgil tasub Venemaal
sisseoste tegemas käia?

EMV veerandﬁnaal
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BIGBANK Tartu
vs

Rakvere VK
ja

ja

Neljapäeval 12. märtsil kell 20.00
Teisipäeval 17. märtsil kell 20:00

Idapiiri tagant saab soodsa hinnaga kätte aktsiisikaubad – sigaretid, kütuse ja alkoholi –, kes seda ei
teaks. Näiteks nädal tagasi maksis
bensiin 95 piiri taga isegi vähem
kui 50 eurosenti. Paljud piiriäärsed elanikud käivadki korra kuus
oma auto bensiinipaaki täis laadimas, peale paagi täitmise võib veel
üle tuua 10 liitrit bensiini kanistris. Oma tarbeks võib bensiini üle
Venemaa piiri tuua kord kuus.

Tartu Ülikooli Spordihoones
PILET KÕIGILE 2 €
KUNI 7 AASTASED TASUTA
www.skduo.ee

Sõdurid piiri suunas
Paljud bensiinipaagitäitjad ei
sõidagi piirist kaugemale – mitu
tanklat on kohe piiripunkti taga.
Tagasi tulles haaratakse piirialast
tax free kauplusest sageli kaasa liiter kanget alkoholi (nt liitrine Koskenkorva Vodka maksab 6.50) ja
kaks pakki sigarette (odavaimad
maksavad 50 senti pakk), sest just
nii palju tohib üle tuua.
Kuigi Venemaa ei asu Koidula
või Luhamaa piiripunkti kaudu
minnes Võrust või Põlvast kaugel,
ei julge eestlased üldjuhul üle piiri üksinda minna, venelannad aga
küll. Hirmud on ilmselt pigem alateadlikud, kuid eks omajagu imelikke tundeid tekitab, kui näed
suurt salka Vene sõdureid maantee ääres mõne kilomeetri kaugusel Eesti piirist just Eesti suunas
marssimas või juhtud mööda sõitma Pihkva sõjaväeosast, kus sõdurid sugugi väeosa territooriumil ei
püsi, nagu Eestis kombeks.
Soodsa bensiiniostu eesmärgil minnakse küll üle piiri eraldi autodega, aga kui on soovi veel

Putini kalamari soodushinnaga – nüüd kaardiga ostes eurorahas 3.36.

ELINA ALLAS

Pihkvasse sõita, siis liigutakse
edasi ühe autoga. Piirkonna suurimasse linna Pihkvasse on Luhamaalt sõita alla tunni. Tee on korralik. Pihkvas käiakse peamiselt
kaubanduskeskustes Imperial
ja Lenta. Tihedamini käijatel on
soetatud ka kliendikaardid. Näiteks Lentast saab kliendikaardiga
ostukorvi pealt rohkem kui kolmandiku võrra allahindlust.
Kui rubla kurss poleks euro suhtes nii soodne, nagu ta praegu on,
siis Venemaal tegelikult raha kokkuhoiu eesmärgil ostlemas käia
ei tasuks. Kaardiga ostes on rubla kurss praegu 1 euro = 71,5 rubla. Rubla madalseisu tõttu on Lääne kaup poodides enam-vähem
sama kallis kui Eestis. Odavamalt
saab aga Vene kaupa, kuigi ka mitte kõike. Näiteks mõne võrulase poolt palavalt armastatud liha-

seenepelmeenide Siberi Kollektsioon pakk maksab 6 eurot. Tegu
on muidugi ka väga eksklusiivsete pelmeenidega, sest puravikud ja
liha asuvad pelmeeni sees eri taskutes. Kilose paki tavalisi koduseid pelmeene Sam Samõtš saab
aga kätte 2.40ga.

Kadunud imesalv
Nii mõnedki tooted on Eesti poolt vaadates isegi väga soodsad. Näiteks kaheliitrise mahlapaki
hind on 81 senti, pehmed kandilised
vahvlid (kus veel ka šokolaad vahel)
saab vaid 80 sendiga, kilose meetopsi 2.40ga, assortiikarbi 1.33ga, ilusa
Venemaal toodetud lumikellukestega köögirätiku 40 sendiga.
Eestlased armastavad Venemaalt osta ka igasugu parfümeeriatooteid: šampoonid, palsamid,

kreemid jne. Osa neist, näiteks
Natura Siberica sarja, leiab Eestistki, kuid piiri taga on pudelidpotsikud märksa soodsamad.
Paljud põikavad Venemaale minnes ka apteegist läbi. Apteegid leiab
mõlemast eespool nimetatud kaubanduskeskusest. Nii näiteks saab
„igaks tervisehädaks” sobiva tetratsükliiniga silmasalvi kätte vaid 50
sendiga. Eestis ei müüda seda imesalvi enam ammu. Ka mitmeid antibiootikume saab huvitaval kombel
osta retseptita ja sentide eest.
Rõivaste hindadega on Venemaal nii ja naa. Pihkva suurima
hotelli vastas asub üks tehasepood, kust võrokesed on leidnud
väga hea hinnaga ülikondi. Pole
siiski järele uuritud, kas ülikondi
leidub seal ainult slim-mõõdule või
ka pikematele ja paksematele.
ELINA ALLAS, LÕUNALEHT

AKNAD
KUNI

-60%

Kehtib täiskomplekti tellimisel:
aknad, aknalauad, paigaldus,
sisepalede taastamine.
• Järelmaksu võimalus kuni 6 kuuks
(protsendita)
• Paljud valmis aknad kohe laost saadaval
(erinevad mõõdud)
Küsi pakkumist: aknaari@city.ee • 736 6886;
5645 2502; 501 6158 • Tartu,Aleksandri 1-4

LISAETENDUSED:

22.03 TARTU VANEMUISE SUUR MAJA, kl 15.30
04.04 PÄRNU KONTSERDIMAJA, kl 15
03.05 JÕGEVA KULTUURIKESKUS, kl 19
11.05 TAPA KULTUURIKODA, kl 19
12.05 VILJANDI PÄRIMUSMUUSIKA AIT, kl 19
17.05 TALLINN SALME KULTUURIKESKUS, kl 19
24.04 RAKVERE TEATER, kl 19
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NÄLJASE PALK
TARBIJA

Uuno Kivilinnast

Naistest mitme nurga alt vol. 2
Jätkan eelmises numbris
alustatud naistemaatika
sügavamat analüüsi.
Kord tutvusin ühe sõbranna
sõbrannaga, kellega tema pool
üürikorteris pidu panime.
Peo lõpuks ütles ta, et pane 25
eurot laua peale, siis saad sexi.
Läksimegi voodisse, aga kuna
olin palju joonud, siis polnud
minust asja. Vabandasin viisakalt
ja läksin minema. Muidugi võtsin ka raha laua pealt kaasa, sest
tegelikult ma ju midagi ei saanud. Hiljuti kohtudes oli ta ikka
veel solvunud, et raha ära võtsin.
Nüüd aga ütles, et soovib minuga
ka edaspidi suhelda, kuna ma olevat huvitav mees, ja kutsus mind
mõne päeva pärast oma sünnipäevale.

Seebikad rikkusid tuju
Võtsin roosi, šampuse, pudeli
viina ja tomatimahla. Küpsetasin
plaaditäie singi-suitsuvorsti lehttaigna pirukaid ja pakkisin ajalehtede ja teki sisse, et ikka soojad
oleksid. Haarasin ka „sanga“ hea
muusikaga kaasa.
Millegipärast ei olnud tal hea
tuju, vaevalt sain majja sisse.
Pirukad meeldisid talle küll ja
muskaatšampus ka. Ütleski, et
jäta šampus mulle ja ise joo viina.
Makki ei lastudki mängima panna, sest proua pidi vaatama telekast seebikaid ja uudiseid. Mulle selline „sünnipäev“ ei meeldi,

Sellist armastust ei ole ma isegi
kinos näinud. Kahjuks ei jõudnud
ta mind sõjaväest tagasi oodata
ja läks enne mehele, kuigi mitte
õnnelikult, nagu kuulnud olen.
Ehk teab keegi temast midagi?
Kui ma õigesti mäletan, oli tema
sünniaeg 30. märtsil 1952.

Soe üllatus
Massiline intiimpiirkonna depileerimine ähvardab kubemetäid välja
suretada. Uuno noorusajal seda ohtu aga veel polnud. 

GILLES SAN MARTIN

tulin ära ja sinna majja ma enam
ei lähe.
Üks tutvumiskuulutuse peale helistaja mainis juba telefonis,
et selles vanuses naised närtsivad
ära, kui sexi ei saa. Kui talle esimest korda lille ja šampusega külla
läksin, pakkus ta kohvi ja võileibu.
Ma ei jõudnud oma kohvi lõpunigi
juua, kui ta juba ütles, et teeme siis
diivanvoodi lahti. Tegimegi.
Kolm naist aga otsisid omale lihtsalt tantsupartnerit, et kaks
korda nädalas klubiõhtutel tantsida ja uusi tantse õppida. Vastasin, et eesti mees on küll tantsulõvi ja mina eriti, aga pärast väsitavat
tööpäeva ei viitsi veel õhtul tantsida. Muidu oleksin ma neile küll
sobinud. Mina tantsin siis, kui ma
tahan, aga ei pea pidevalt käima.
Viit tantsu ma juba oskan: valss,
polka, kaerajaan, jenka ja „Kes
aias“. Kooliajal isegi võitsin ühe
Reeda-nimelise klassiõega polka

kestvustantsu võistluse.
Mõni helistaja küsis otse, kas
mul auto ja/või suvila on. Eitava
vastuse peale küsiti, mis mees sa
üldse oled – nii vana ja midagi sul
pole. Minu jaoks ei ole naise juures
küll üldse oluline, kas tal on veel
midagi peale selle, mis tal parajasti seljas on.

Lillepood tühjaks
Ma ei ole naiste pealt kunagi
kokku hoidnud. Ilma lilleõieta ma
kohtama ei lähe. Ühes kenas lillepoes, kus ma püsikliendiks olen,
ütlesin, et kui võidaksin Bingoga
peavõidu, ostaksin teie poe tühjaks ja kingiksin igale vastutulevale naisele ühe lilleõie. Ja ma olen
selleks võimeline.
L õpu k s ü lesk ut se Va ljale, kes oli minu elu esimene ja
vist ka ainuke tõeline armastus.
1970ndatel elas ta Kooli tänaval.

KEEVITUSTEENUS
• malm
• alumiinium
• roostevaba

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

Tasku keskus, Turu 2
Tel 730 9777
E-L 10-21, P 10-18.

Pärast nii õnnetut armastust ei
tahtnud ma enam tema lähedal
Tartus olla ja esimesel võimalusel
sõitsin mitme tuhande kilomeetri
kaugusele Venemaale komsomoli
löökehitusele. Elasime seal üheksakorruselistes ühiselamustes ja
valvur meie ühikasse naisi sisse
ei lasknud. Need aga ronisid isegi
mööda vihmaveetorusid üles.
Ükskord õhtusest vahetusest
koju tulles oli leedukast toanaaber
minu eest ka hoolitsenud. Kuna ma
nii hilja tuld põlema ei pannud, et
naabrit mitte üles ajada, siis tundsin
alles voodisse minnes, et seal juba
on keegi. Ta tutvustas, et on Maša
ja et tal pole kuskil magada. Muidugi ei olnud mul selle vastu midagi,
kuigi sain kingituseks satikad, millest lahtisaamiseks ema mulle Eestist elavhõbedasalvi saatis. Öeldakse
ju küll, et hiir magavale kassile suhu
ei jookse, aga alati ei pea see paika.
Muidu ilus tüdruk oli see Maša, kui
teda hommikul nägin.
Teen uuele riigikogule ettepaneku ettepaneku kuulutada 8. märts
riigipühaks või vähemalt lipupäevaks. Naised on seda väärt.
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Punapeedi risoto päikesekuivatatud tomatitega

Kui üldiselt kipub tavaarusaam olema selline, et maitsev toit ei saa olla tervislik
ning tervislik toit ei saa jällegi olla maitsev, siis Vilde
peakokana kinnitan ka edukate maitsvate ja tervislike
kombinatsioonide olemasolu. Üks selliseid suurepäraseid näiteid on peedirisoto, mis on peedile iseloomuliku
maitsevarjundiga ning kevadiselt erksamates värvides. See on
kõhtutäitev ka mehe jaoks ning tõestab, et lihatagi võib toit olla
toekas. Peedirisoto sobib ka laktoosi- ja gluteenitalumatusega
inimestele.

Koostis:
•• 30 gr sibul
•• 30 gr varsseller
•• oliiviõli
•• 2 sl valget toiduveini
•• 200 g risotoriisi
•• 7 dl köögiviljapuljongit
•• 2 sl kookosõli
•• küüslauku maitse järgi
•• 600 g riivitud keedetud punapeeti
•• 200 g suvikõrvitsat
•• 60 g päikesekuivatatud tomateid
•• maitserohelist
Pane potti veidi oliiviõli, lisa hakitud sibul ja varsseller ning
prae kergelt tasasel tulel kuni koostisained muutuvad klaasjaks.
Lisa toiduvein ning kuumuta veel u 10 sekundit. Saadud segule
lisa risotoriis ning sega eelnevaga läbi. Kalla juurde köögiviljapuljong ning hauta riis pehmeks.
Valminud riisile lisa kookosõli, punapeet ja maitse järgi küüslauku. Hauta kõik läbi. Samal ajal viiluta suvikõrvits ning rösti
kuumal pannil.
Serveerimiseks aseta risoto serveerimistaldrikule, peale röstitud suvikõrvits ja päikesekuivatatud tomatid. Kaunista veel
maitserohelisega. Serveeri kohe.

Alari Ain

Vilde peakokk
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Ema annab Jukule raha ja saadab
ta poodi:
„Osta kaks pakki piima, ülejäänud
raha võid endale võtta.“
Poole tunni pärast helistab Juku
poest:
„Emme, ülejäänud raha sai otsa,
piima jaoks enam ei jätku. Kas võib,
ma jätan piima ostmata?“
***
Juku tuleb koolist ja räägib emale:
„Täna sain kõigis tundides peale
füüsika kahe...“
„Miks siis nii?“ küsib ema.
„Füüsika jäi täna lihtsalt ära…“
***
Ema Jukule:
„Ütle ausalt, mis sa eile koolis
tegid, et õpetaja su peale nii pahane on?“
„Absoluutselt mitte midagi,“ vastab Juku. „Ma ei käinudki eile koolis.“
***
„Emme, meile tehti täna koolis
kaitsesüste!“ räägib Juku kodus.
„Loodan, et olid tubli, pojake, ega
nutnud?“
„Ei, emme, nad ei saanud mind
kätte!“
***
„Isa, teised poisid narrisid mind
koolis jälle!“ kaebab Juku.

Kino

„Mis nad siis ütlesid?“
„Ütlesid, et olen kangesti plika
moodi.“
„Ja mis sina siis selle peale tegid?“
„Pritsisin neid lõhnaõliga ja virutasin ridiküliga vastu pead!“
***
Nooremohvitser lööb majorile
kulpi:
„Oinaste, rühmakomandör.“
„Kuidas-kuidas?“ ei usu major
oma kõrvu. „Kelle komandör?“
***
Moskva restorani uksehoidja ei
lase sisse meeskülastajat.
„Ma ei saa teid sisse lasta, teil
pole lipsu!“
„Mis? Pole lipsu? Te vaadake neid
kahte seal! Neil pole särkegi seljas!“
„Jah, aga nemad hakkavad lahkuma!“
***
Paks naine küsib arstilt:
„Doktor, kuidas oleks võimalik
hästi kiiresti kõhnaks muutuda?“
„Ärge sellega kiirustage,“ vastab
arst, „sest kõhnaks jäänud lehm
pole veel antiloop.“
***
Lennuk satub tugevasse äikesetormi ja hakkab rappuma. Keegi
daam, ise hirmu pärast näost valge,
pöördub enda kõrval istuva vaimu-

liku poole ja nõuab vihaselt:
”Kas te ei saa siis ometi midagi
ette võtta?”
”Vabandage, proua,” vastab vaimulik viisakalt. ”Ma töötan müügiosakonnas, mitte juhatuses.”
***
Milliste sõnadega algab nüüdisaegne romantiline muinasjutt?
„Mul läheb täna tööl kauem...“
***
Purjus mees saabub koju vastu
hommikut. Vihane naine on tal
uksel vastas:
„Kus sa olid?“
„Pulmas. No küll ikka pummeldasime! Jõime end nii täis, et paha
hakkas. Sa ei kujuta ettegi.“
„Miks ei kujuta. Sul on ju pruudi
kleit seljas!“
***
Kolm daami vaatavad naeratades
lapsevankris lamavat imikut.
„Sellest saab kindlasti sportlane,“
lausub üks. „Vaadake, kui jõuliselt ta
kätega vehib.“
„Poisist tuleb hoopis teadlane,
vaadake, kui targad silmad tal on,“
ütleb teine.
„Mina arvan, et temast saab
peaminister,“ sõnab kolmas. „Lasi
ennast täis, aga vaat kui uhkelt pead
hoiab!“

SUDOKU
SUDOKU

CINAMON

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
14.–19.02 kell 12 6 kangelast
13.02 kell 11.30 Annie
13.–15., 18.–19.02 kell 14.15;
16.–17.02 kell 17.05 Teine
parim hotell terves Indias

13.–15., 18.–19.02 kell 19.15;
16.–17.02 kell 14.15 Ameerika
snaiper
13.–17., 19.02 kell 13.45,
17.50, 21; 18.02 kell 13.45,
17.50, 22 1944
13.–15., 19.02 kell 17.40; 16.–
18.02 kell 20 Naabripoiss
13.–19.02 kell 18 Chappie

RISTSÕNA

Ex_Machina

13.–19.02 kell 19.50, 22.15
Viiskümmend halli varjundit
13., 15., 18.02 kell 21.45;
16.–17.02 kell 19.40 Imiteerimismäng
13.–19.02 kell 20.20, 22.30
Öine jaht
13.02 kell 16.30; 14.02 kell
11.15; 15.–19.02 kell 11.15,
16.30 Paddingtoni seiklused
13.–19.02 kell 15.15 Kingsman: Salateenistus
13.–15., 19.02 kell 19.30; 16.–
18.02 kell 17.40 Fookus
13.–15., 18.–19.02 kell 17.05
Siiski veel Alice

RISTSÕNA

Neljapäev, 12. märts 2015

ROCK & ROLL
14.03 kell 21 Kurjam: 20 aastat punki!

13.02 kell 14.30; 14.–19.02
kell 10.30, 12.15 Lammas
Shaun. Film

TARTU JAZZKLUBI

13.–15., 19.02 kell 14, 16,
18.45, 21.45, 20; 16.–17.02
kell 14, 16, 18.45, 21.45; 18.02
kell 14, 16, 21 Vehkleja

13.03 kell 21 Anu Taul: Hunt

13.02 kell 11.45, 13.10, 15.45;
14.–19.02 kell 11.30, 13.10;
15.45 Tuhkatriinu

VANEMUISE
KONTSERDIMAJA

13.02 kell 11.15; 14.–19.02
kell 10.40 Muumid Rivieral
16.–17.02 kell 22 Teejuht
14.02 kell 16.30 Eellinastus:
Käsna-Kalle Kantpüks

12.03 kell 20 Jazzipala: Mart
Soo & Kulgejad
14.03 kell 20 Ilus oled, emakeel

14.03 kell 18 Ülikool tantsib!
TÜ rahvakunstiansambel 70
ja tantsumemm Helju Mikkel
90

Näitus

14.–19.02 kell 12.30, 14.30
Eellinastused: Kodu

ANNELINNA
RAAMATUKOGU

14., 19.02 kell 21.45 Eellinastused: Ex_Machina

kuni 12.03 Annelinna visioonikonkursi võidutööde näitus
A[nne]linnad

18.02 kell 19 Noortekas:
Mässaja

Kontsert

KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU
kuni 30.03 Tartu Rukkilille

JAANI KIRIK

LINNARAAMATUKOGU
kuni 17.03 illustratsioonide
näitus Räästad räägivad, linnud lasevad liugu
kuni 21.03 näitus Eesti kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali 2014. a aastaauhindade nominentide teostest
kuni 23.03 raamatunäitus
Küberpunk ja aurupunk

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 6.04 Riin Liivamägi digimaalide näitus iMaal

Muu
LINNARAAMATUKOGU
12.03 kell 18 Vestlusõhtu:
külas on Tarmo Virki, raamatu Minu Helsingi. Ärge tapke
sõnumitoojat autor

Pilatese treeningsüsteemi
tutvustav seminar-pidu
näidistunniga toimub
14. märtsil, algusega kl 13.

14.03 kell 16 Laetare, Jerusalem

12.03 kell 19 Tõnis Mägi
autorikontsert Pühendus

kuni 4.04 Kristi Neideri maalinäitus Kas kaduma läinud
talendid?

PILATESE PIDU!

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

PAULUSE KIRIK

lasteaia loovtööde näitus
Lõbusad talvepildid

Osalustasu 5 €

Vasara 50 (4. korruse saal), tel 559 4542
infopilates7@gmail.com
www.pilates7studio.ee
www.facebook.com/Pilates7Studio

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

Neljapäev, 12. märts 2015
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AS Tartu Graanul
müüb

PELLETEID

Ehitus

Sanitaar- ja kapitaalremont. Ehitus- ja lammutustööd. Tel 5837
2544, viimistlus.lammutus@mail.ee.

Hind al 155 €/tonn
Transpordi võimalus

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

KASVUHOONED

NB! Talvel ei pea
kasvuhoonelt lund
eemaldama.

Näidisega saab tutvuda
Tartus Ringtee 25 (autoparklas)
Info tel 5557 8673 • WWW.VALINART.EE

Soojustamine puistevillaga.
Tel 5665 0604, 502 0066,
puistevill@gmail.com.
Teeme erinevaid üldehitustöid
üle Eesti. Tel 5683 5395,
siseehitus@gmail.com.

Renoveeritud maja Ihastes (elamispind 74 m², krunt 802 m²).
Omanikult. Tel 558 5395.

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

Fassaaditööd: soojustamine ja viimistlemine. Küsi pakkumist
tel 5850 9769,
info@auna.ee,
www.auna.ee.

Tselluvilla paigaldamine puistena – pööningud (ka lamekatused),
seinad, põrandad. Tel 503 7220.

Katuse-, ehituspuusepa- ja
remonditööd, ehitusabi jne.
Ehitus Kiirabi OÜ. Tel 5919 8885,
info@ehituskiirabi.com,
www.ehituskiirabi.com.
Katuste ja puitfassaadide ehitusja remonditööd. Tel 515 7062.

Kõik üldehitustööd: katus, fassaad (ka krohvitav), sisetööd jne.
Plekkide painutamine ja paigaldus. Tel 516 6152, info@ramest.ee.
Lamekatusetööd. Tel 5332 9491.
Monoliittreppide, vundamentide
ja vahelagede ehitus. Betooni
parandus- ja tolmutõkke tööd.
Tel 5625 4171.
Müüritööd, fassaadid, siseviimistlus, katused, uksed, aknad.
Tel 5638 7537,
mersal.tartu@gmail.com.
Plaatimistööd, põrandate paigaldamine, lihvimine, lakkimine.
Tel 5596 4366,
porandaviimistlus@hot.ee.
Plaatimistööd. Propüleed OÜ,
tel 5646 5323.

Plekksepatööd, vihmaveesüsteemid, teraskatused, lisaplekid.

Soovid müüa oma kinnisvara ja
saada parima hinna? Küsi pakkumist
Aaba Kinnisvarast. Tel 5373 2891,
info@aabakv.ee, www.aabakv.ee.
10 aastat kogemust!

Väga mõistliku hinnaga (24 900 €)
remonti vajav korter (30,5 m²)
Raatuse tänaval otsib uut omanikku. Hea võimalus kõik oma käe
järele teha. Tulge uudistama! Tel
56 503 503, www.ecre.ee.

Tänavakivide paigaldus, teede/
parklate ehitus, haljastustööd,
piirdeaiad/väravad.
Tel 5623 3867,
www.clinkerservice.ee.

Kinnisvara ost

Väike ehitusfirma teeb puusepatöid. Tel 5691 6063.

Isover-puistevilla paigaldus.
Prowool Baltic OÜ, tel 527 9863,
www.prowool.ee.

Korterid, majad, majaosad Tartus
ja maakonnas. Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel. Ragnar
Paenurk, tel 742 0656, 5887 0888.
Mugavalt linnast maale! 3-toaline heas korras kodu Kaagveres
müüa või vahetada väiksema
korteri vastu Tartus. Katrin, tel
5354 1283. www.aabakv.ee

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

VALINART OÜ

valmistab ja paigaldab
polükarbonaatkattega
tsinkmetallkarkasskasvuhooneid.

Head omanikku ootab äsja värske
ilme saanud kena kodu Aardla
tänaval (II k, 28,7 m² + esik,
kommunaalkulud u 30 €/kuu).
Sissekolimiseks vaba ja valmis.
Tel 56 503 503, www.ecre.ee.

Puit/palk- ja krohvmaja fassaadide, katuste pesemine, värvimine,
õlitamine, välisilme taastamine.
Tel 5872 8769.

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

Tel 5300 5959
info@tartugraanul.ee

Tootmine, müük ja paigaldus!
Tel 5341 8183, tauno@tametek.ee,
www.tametek.ee.

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

Premiumklass
6 ja 8 mm, 15 kg/kott
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1-toal korter. Tel 503 2345.

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

2-toal keskküttega korter Elva
kesklinnas. Tel 5849 2315.
2-3-toal korter. Tel 5561 4114.

Ehitusmaterjal
Ehituslik saematerjal. Servatud ja
servamata laud, vedu tasuta! Tel
511 2625.
Müüa soodsalt saematerjali. Tasuta transport Tartu ümbruses. Tel
5656 4624, oliver@puiduplats.ee.
Müüa soodsalt tuuletõkkeplaate
mõõtutega 13x1200x1800 mm,
50 tk. Hind 1€/tk. Tel 511 3801.

1-toal ahiküttega heas korras korterid Vanemuise 55, Piiri 7, Peetri
84. Tel 525 7647, www.aabakv.ee.

Õnneleid liikluskoolis algab
B-kategooria kursus 23. märtsil
kl 17.30 aadressil Lille tn 10. Registreerimiseks mine kodulehele
www.onneleid.eu või helista
507 6405.

Küte

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!
Aasta ringi laias valikus lõhutud
küttepuud veoga. Lepiko talu, tel
5667 5750.
Ahju- ja katlapuud (50 cm, kuiv
lepp). Min kogus 3 rm. Vedu tasuta.
Tel 5301 1161.
Ahju-, pliidi- ja katlapuu (lepp,
haab, kask). Hind al 28 €/rm (laotud). Tel 525 7628, woodmerk.eu.
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 (50, 40, 30 cm), küttepinnud (3 m või tükeldatud), kütteklotsid, pelletid. Tel 529 0183,
www.elevus.ee.
Halupuud kask ja lepp (30, 40,
50 cm). Tel 557 6177,
www.kuttepuud.com.
Kaseküttepinnud, pikad ja tükeldatud. Tel 5662 5014.
Kasepinnud 30, 40, 50 cm. Vedu
ja tšekk. Tel 5594 7098.
Kuiv kaminapuu 40 l võrk lepp
2 €, kask 2,20 €. Tel 557 6177.
Kuiv kaseklopp (28-29 cm, 40 l
võrkkott 1,80 €, 60 l 2,30 €). Veoga. Tel 5591 5281.
Kuiv kask 40 l võrk 2 €, kuiv okaspuu 1,60 võrk ja kuiv haab 45 cm
35 €/ruum. Tel 504 5307.

2-toal heas korras korter Koosa
alevikus (46 m², majasisene, II k,
wc ja vannituba eraldi, tegus ühistu, 9999 €). Tel 5552 1724,
tiia@aabakv.ee.
2-toal ilus korter Tartus Ida 4c uues
majas (50,3 m², 3/3, suur rõdu). Tel
5624 2181, www.aabakv.ee.
2-toal renov korter Lõunakeskuse
lähedal Kogre tee 4 renov majas
(51,3 m², 5/1, kaks rõdu). Vabaneb
kohe! Tel 525 7647, www.aabakv.ee.

Hauakivid ka tellija
materjalist-maakividest.
Vedu ja paigaldus.

1-toal korter. Tel 503 2345.

Koolitus

2-toal ahik san-remonti vajav
korter Karlova alguses (40 m², I k,
tegus ühistu, 42 000 €).
Tel 5552 1724, tiia@aabakv.ee.

HAUAKIVID
MATUSEPLAADID

Üürile võtta
2-3-toal korter. Tel 5561 4114.

1-toal korter Jänese tn (kapremonditud, aed, kelder, vaiksed
naabrid). Kiire! Tel 5563 9452.

Tartu
Tammelehe 4
738 3204
501 7237
kiviraidur

Maja Maarjamõisa, Veeriku või
Tammelinna piirkonnas. Tel
5663 2309, argo995@gmail.com.
Soovin osta põllumaad LõunaEestis. Tel 5620 4096.

Kinnisvara müük

TÕNU SILLO
kiviraidur

ECRE ostab investeerimise eesmärgil kinnisvara Tartus. Soovite
müüa oma korterit, helistage
56 503 503 või saatke pakkumine
marko@ecre.ee. www.ecre.ee

Loomuliku tervendusviisi reiki
I astme koolitus 14.-15. märtsil
Saekoja 36a. Õpime kätega ravima. 90 €. Tel 5649 2769,
www.hingamisstuudio.ee.

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

Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.
Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puit- ja turbabrikett, küttegraanulid. Vedu tasuta.
Tel 523 8332, 433 3130.
Kuivad kütteklotsid. Võimalik väikestes kogustes. Parim hind!
Tel 511 2625.

TELLI
KUULUTUS
1 kuulutus =1€
(90 tähemärki)

tartuekspress.ee/kuulutused
kuulutus@tartuekspress.ee Ülikooli 1, Tartu
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Kuivad küttepuud lahtiselt ja võrgus. Parim hind! Min kogus 2 rm.
Tel 511 2625.

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

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

Lõikame õunapuid! Pakume
ka okste äravedu. Tel 550 7067,
e-post: info@hanami.ee.

Küttepuud Elvas ja Tartumaal.
Tel 529 2305, 734 9800,
www.kasumetsa.ee.

Lai valik ehteid ja vähekasutatud
riideid leiate Võru tn 14, poekesest
nimega Anni Juures!

Küttepuud. Vedu tasuta.
Tel 5683 3404, 5684 8808.

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

Metsakuiv okaspuu 50 cm 28 €/
rm, kuiv 30 cm võrgus 1.60 €/
võrk. Vedu tasuta. Tel 504 5307.

Sõidukid

Puidugraanulid! Tume: 6 mm /
990 kg - 179 €, Premium: 6 mm
/ 975 kg - 210 €, 8 mm / 960 kg 210 €. Transport Tartus tasuta.
Tel 507 0 964.

1994.–2006. a sõiduautode kokkuost. Väga kiired tehingud! Raha
kohe kätte! Tel 553 3060.

Puitbrikett, kütteklots, kaminapuu, kojuveoga! Tel 528 9398.

Müü oma auto meile. Sobiva
tehingu puhul raha kohe kätte.
Info telefonil 5823 2707.

Puitbrikett, pellet, kütteklots!
Tel 5304 9599.
Puitbrikett, puidupelletid, kütteklotsid. Vedu. Ladu: Viljandi mnt
48a. Tel 514 4555.

REKLAAM

Autoremont Tartus.
Tel 5853 3080.

Teenused

Monoliittreppide, vundamentide
ja vahelagede ehitus.
Tel 5625 4171.
Müügi- ja kolimiseelne tühjendusost. Utiliseerimine ja transport. Tel 5395 8295.
BeautyNest ilusalong: kosmeetik, ripsmetehnik, massaaž, depilatsioon, maniküür, pediküür.
E-L 9-19, Soola 3, Tartu (hotell
Tartu I korrus). Tel 524 4970,
www.beautynest.ee.

Ohtlike puude langetamine ja
äravedu, okste purustamine. Töö
kiire ja korralik. Hinnasula -20%.
Tel 5559 3732, info@vikatimees.eu.

Ehitus, lammutus, puulõikus,
korvtõstuk 18 m, ekskavaatorlaadur, kallur 15 t, lumetõrje.
Tel 505 4074.

Ohtlike puude raie ja puude
hooldustööd. Tel 5686 6157,
info@nordicarb.ee.
Ohtlike puude raie, tööd korvtõstukiga (21 ja 30 m). Maastikuhooldus OÜ, tel 5810 8597.
Pakun raamatupidamisteenust.
Tel 5620 5355.

Firma koristab krunte, pügab
hekke, teeb san-tehnilisi töid.
Tel 509 0750.

Lemmikloomade ravi, vaktsineerimine ja kiibistamine.
Tel 514 8998.

60 a mees, pahedest prii, otsib
tööd, pakkuda võib kõiki töid. Autojuhiload olemas. Tel 5563 9452.

Leiame koduabilise, hooldaja,
lapsehoidja, eraõpetaja.
Tel 5340 2265, www.pihel.ee.

VÄIKEBUSSI RENT

Pakun tööd
Puitaknaid ja uksi tootev AS Finak
(Maramaal) pakub tööd tootmistöölistele. Info tel 730 3465 või
saata CV iraritsi@hot.ee.
SA Aarike Hooldekeskus ootab
oma töökasse ja sõbralikku kollektiivi hooldustöötajat. Juhataja tel
511 6113 või 735 1534.

Põllundus

Pottsepatööd Lõuna-Eestis. Tel
5830 9490, e-post: pottseppmeister@outlook.com.

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

Pottsepatööd. Tel 507 9037.
Hauakivide ja hauaplaatide
valmistamine. Tel 5691 7488,
www.kiviraie.ee.
Hiina rollerite, mopeedide ja
ATV-de remont. Tel 5628 5260.

1-2 päeva: 72 € kalendripäev
3-6 päeva: 66 € kalendripäev
7–… päeva: 60 € kalendripäev
Citroen Jumper (2014) • 8+1 kohta
diisel•110 kW•manuaal•püsikiirushoidja

511 6923 • aurel.ee/buss
KELLA-JA KULLATÖÖD,
MOBIILIDE REMONT JA
PRILLIDE PARANDUS
Veeriku Selveris,Vitamiini 1
E-R 11–19, L 10–16

Raamatupidamine soodsalt
(Tartus). Tel 5551 1130,
e-post: merlesar@gmail.com.
Raamatupidamisteenus. Majandusaasta aruande koostamine,
igapäeva dokumentatsiooni jälgimine, aruannete koostamine ja
esitamine, palga arvestus, jne.
Tel 529 2181, www.viher.ee.

Kaardid ennustavad.
Tel 900 1727. Kogenud ennustajad
24 h, 1,09 €/min. Ennustuste tellimine ka meilile: www.ennustus.ee.

Kartuli, sibula, kapsa, porgandi,
peedi, kaalika ja mee kojuvedu
Tartu linnas. Tel 5356 8382.

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

Santehnilised tööd, vannitubade
remont, torustike ehitus.
Tel 5813 5496.

Õunapuude hoolduslõikus kogenud tegijalt ja okste äraveoteenus.
Tel 5344 1304, broneeri aeg meilil
viljapuuhooldaja@gmail.com.

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

Soodne vedu VW kaubikuga. Tel
553 1419.

Keratiinjuuksepikendused soodushinnad. Tel 5631 5646.

Summutite remont, autoremont
Tartus. Tel 5853 3080.

Kodused elektritööd.
Tel 735 3777, 5566 1888.

Tasuta kodumasinate, elektroonika, malmvannide ja vanaraua
äravedu. Tel 5386 9008.

Algas eelmise hooaja rattariiete
lõpumüük. Hind 1,5-4 €. Jõe
butiik! Vaata meid ka Facebookis!
Jõe butiigis uued kleidid, pluusid, käekotid, sokid, bambuspesu
jpm. Soola 10, Dorpati poolt!
Jõe butiik ootab oma uusi ja vanu
kliente! Iga päev uus kogus kaupa! Soola 10. Avatud E-P.

Aastaaruanded ja raamatupidamine. Tel 736 7077 või 513 8668.
Abi san-tehnilistel töödel.
Tel 735 3777, 5566 1888.
Arvutite hooldus ja remont Tartus
Tiigi 19 ja Küüni 5b. OÜ Maxi IT, tel
5452 2200.
Autoelektrik, diagnostika Tartus.
Tel 5853 3080.
Väljaandja: Ajaleht OÜ
Aadress: Ülikooli 1, 51003 Tartu
E-post: info@tartuekspress.ee
Internet: www.tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress

Tulekustuti kontroll märtsis vaid
2,90! Pensionäridele 2,50! Paljud
tulekustutid 15-20% soodsamad.
OÜ Tartu Tuli, E-R 8-17, Raua 22,
Tartu. Tel 730 5387.
Tänava- ja äärekivide paigaldus,
piirdeaedade ehitus, haljastustööd. Tel 5852 0474.

Uus vann vanasse vanni, garantii
3 a. Lisainfo tel 503 1943,
www.vannvannis.ee.
Vannide emailimine. Tel 552 2879.
Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.
Veo- ja kolimisteenus, utiliseerimine, laadijad, klaverite vedu jne.
Linna parim hind. Tel 553 7638.
Veo- ja kolimisteenused!
Utiliseerimine! Head hinnad!
Tel 5193 2738.

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

Korstnapühkija. Tel 5805 0201.
Korteriühistu raamatupidamine,
revisjon. Tel 735 3777, 5566 1888.
Liiva, killustiku, mulla vedu ja
müük Tartus. Tel 505 7316.

Soodsate hindadega koristus- ja
puhastustööd ettevõtetele ja eraisikutele. Kodukoristus, koduabiline. Tel 5631 5646.

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

Suur Piibel (1938-1940) 100-500 €
ja nahkköites raamatuid. Maksan
hea hinna. Tel 5649 5292.
Uued ja kasutatud raamatud ja
enne 1945 välja antud postkaardid ja fotod. Tel 503 3719.
Vanad postkaardid/fotod - mõisad,
linnad, kirikud, autod, kauplused,
ausambad jne. Tel 5649 5292.
Vanad raamatud, märgid, diplomid, aktsiad, mündid, fotod,
graafika jm vanavara.
Tel 5649 5292.

Müük

Võtan oma koju hooldamisekspõetamiseks eaka venelanna.
Seltsiks olemas 89 a rahulik ja vaikne voodihaige vene memm. Soovitav oma mööbliga. Pakun vaikust
ja rahulikku elu. Tel 5599 5766.

Tervis

Lõngapood: 100% puuvillane
lõim (4-,6- ja 12kordne) 10 €/kg,
villane sokilõng 15 €/kg, värvitud
villane 25 €/kg, akrüüllõng 10 €/
kg. Ropkamõisa 10 (Dentese hambakliiniku hoovis-väravast),
E-R 10-16, L 10-14. Tel 520 7727,
www.aardlakaubandus.ee.
Pianiino Riga (hästi hoitud,
1984. a). Tel 5657 7018.

Massaaž, erinevad liigid ja ka infrapuna aparaadiga. Tel 5800 1543.

Teated

Tutvus
52 a korralik naine otsib head
sõpra kuni 55 a. Hiljem kooselu
võimalus. Tel 5462 0017.
59 a majaga sale naine Elva lähedalt otsib hoolivat abivalmis autoga
püsisõpra. Tel 5846 4613.

Ost
Loengud, praktikad, tervise- ja
loodustoodete laat. 14.03.
Raatuse koolis, Raatuse 88a.
Tel 513 6470, www.tuletee.ee.

Teen elektritöid (FIE).
Tel 5673 2812.
Toome teile kohale joogid/söögid ööpäev läbi hea hinnaga.
Tel 5631 5646.

Raamatud (pool- ja täisnahkköites), teenete- ja aumärgid, fotod,
postkaardid, mündid ja paberrahad. Tel 5829 9810.

Viin ära vana pesumasina ja muu
tehnika. Tel 520 2155.

San-tehnilised ja kõik torutööd,
likvideerin ummistusi, abistan
veeavariide korral. Tel 5621 7955.
San-tehnilised tööd, likvideerin
ummistusi, torustike, pottide,
kraanide, jne vahetus, remont.
Tel 553 7638.

Riided

Kasutatud raamatud, ka nõukogude perioodist. Tartu ja Elva. Raha
kohe kätte. Tel 734 1901.

Salvkaevude kaevamine, puhastamine ja remont. Vajadusel ülemiste rakete vahetamine.
Tel 557 4792.

Kanalisatsiooni ummistuste
likvideerimine. Tel 735 3777,
5566 1888.

Hekkide ja õunapuude lõikus.
Tel 525 2862, www.kobruleht.ee.

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

Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine (suur kaubik, parimad hinnad). Tel 5621 7955, kiiredkolijad.ee.

Otsin tööd

Aktiivne, töökas, nooruslik pensionär otsib tööd kodukoristajana
või valvurina. Tel 5683 4777.

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

Koguja ostab uuriripatseid kuni
200 €/tk. Paku julgelt - kõik pakkumised oodatud! Tel 5649 5292.

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

Elektritööd. FIE. Tel 5608 0582.

Koerte pügamine. Tel 5559 6964.

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

Boilerite paigaldus, puhastus ja
remont. Tel 518 7207.

Elektritööd Lõuna-Eestis, avarii
korral vajadusel 24 h reageerimine
Tel 513 7844.

Loomad

Ohtlike puude langetamine ja
puude hooldus. Tel 5664 1413,
info@treeservice.com.
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Kauplus Inderlin ostab raamatuid,
hõbeesemeid, märke, postkaarte
jne. Raha kohe kätte! Tel 5803 6752.

17.–19.03. 18-21 Kastani 1.
Tренинг C Шакунтали (мастер
женских сакральных практик)
Взаимоотношения по космическим
законам. Рег.: 5560 3080.

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
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Märtsikuus lepingutasu 0
Laenud alates 1400 €
www.odavlaen.ee

7 460 086, 581 00 111
NB! Finantsteenus! Näide: 10 000 € 5 aastaks:
fikseeritud aastaintress 10,47%, keskmine kulukuse
määr 11,07%, krediidi igakuine tagasimaksmise
summa 253 €. Tutvuge tingimustega ja vajadusel
konsulteerige spetsialistiga. Kinnisvaralaenuga
kaasneb kindlustuslepingu sõlmimise kohustus.
Laenusumma alates 1400 €, maksimaalselt 70%
tagatise turuväärtusest.

AUTO SÕIDUKORDA!
+
5

TASUTA
KLIENDIKAART

Bensiinimootor
99€
Diiselmootor
149€
Õlifilter ja Mobil õli
hinna sees

Uued akud al 59€
al 29,90€
Rehvivahetus
Rehvid netipoe hinnaga!

Hinna sees: salongi- ja õhufiltri seisukorra kontroll; generaatori rihma kontroll; laadimispinge kontroll; siduripedaali vabakäigu
kontroll (ja vajadusel reguleerimine); summuti seisukorra kontroll;
kliimaseadme seisukorra kontroll (kas jahutab); jahutusvedeliku taseme ja
võimalike lekete konroll; pidurivedeliku taseme ja võimalike lekete
ningrehvide seisukorra ja rõhkude kontroll; veovõllide kaitsekummide
kontroll; õli taseme kontroll käigukastis; ukselukkude määrimine; klaasipesu
vedeliku taseme kontroll; aku elektrolüüdi taseme ja tiheduse kontroll;
(võimalusel) akuklemmide puhastamine ja määrimine; käsipiduri seisukorra
kontroll; hoiatustulede, kontrolltulede ja helisignaali kontroll; varuratta seisukorra kontroll; mootoriõli ja õlifiltri vahetus; klaasipuhastajate seiukorra
kontroll; veermiku ja pidurite seisukorra kontroll; aku ja generaatori seisukorra
kontroll; tulede reguleerimine ja valgustugevuse kontroll; vedelike tasemete ja
lekete kontroll; vee sisalduse määramine pidurivedelikus; jahutusvedeliku
tiheduse (külmakindluse) kontroll; alusvankri hoobade, varraste, liigendite ja
vedrude kontroll; hooldusjärgne hooldevälba nullimine;
kanne hooldusraamatusse (Mazdal Mazda serverisse).

