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MOTOEXOTIKA

Võida messilt mootorratas
CFMOTO 650NK!

Tartu Näitused messikeskuses

20.- 22. märts

www.motoexotika.ee

R eede 11–18, Laupäev 10–18, Pühapäev 10–16
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Valmi

L�bis�idupiiranguta
garantii
AASTANE

AUX/USB-pesa

Bluetooth vabakäesüsteem

Nahkkattega rool ja
käigukanginupp

Kuumakse

109 €

Püsikiirushoidik
Istmesoojendus
Tumendatud
tagaosaklaasid

Konditsioneer

Soodushind (tavahind 12 990 €)

10 990 €

Hyundai i20 GO!
Nüüd saad uue ja särtsaka i20 GO! erimudeli
suurepärase hinna ning uskumatult rikkaliku
varustusega. Lisaks anname kaasa 5-aastase
läbisõidupiiranguta garantii.
i20 keskmine kombineeritud kütusekulu 3,8-6,0 l/100 km, CO -heitmed 99-122 g/km. Kampaania kehtib kuni autosid jätkub.

amserv.ee
Amserv Turu
Ringtee 32

Telefon: 730 0666
info.turu@amserv.ee

Esiudutuled
LED-päevatuled

15-tollised valuveljed
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Kui noortevolikogu aktivistid nühivad raepinke hobi korras, siis tõelisele rahvaesindajale kukub iga kaasa löödud istungi eest 64 eurot. 
TARTU NOORTEVOLIKOGU

Parempoolsed volikogu
pinki nühkima ei vaevu
Linnavolikogu 20. istungi eelsest vahekokkuvõttest ilmneb,
et osavõtuind senistest kokkusaamistest jookseb selgelt maailmavaatelist telge pidi.
Alustades positiivsest näeme, et
raudnaelana on 49-liikmelises koosseisus kõik senised istungid kaasa teinud
12 saadikut. „Võtan asja tõsiselt. Valijad
on mind usaldanud ja ma ei saa neid alt
vedada,“ selgitas keskerakondlane Artjom Suvorov.

Õpipoiste pingutused
Samuti puhaste paberitega Avo
Rosenvald (IRL) aga ei pea kohalolemist
üldse kõige olulisemaks. „Tähtsam on
komisjonides osalemine, kus on rohkem sisulist arutelu. Ja kõige tähtsam on
ettevalmistus enne istungeid, eelnõude
täiendamine ja parandamine,“ lisas ta.
Volikogu uustulnuk reformierakondlane Ants Laaneots, kes nüüd küll sammu edasi astub ja riigikokku suundub,
rõhutas, et oli möödunud istungitel eelkõige õpipoisi rollis. „Olin parasjagu
töökohustustest vaba mees ja püüdsin
võimalikult põhjalikult tutvuda Tartu
probleemidega ja volikogu tööga nende lahendamisel,“ märkis ta „Rohkem
ja valjemini tegin häält volikogu hariduskomisjoni koosolekutel, kuna selle
valdkonna teemad kuuluvad minu erilisse huvisfääri.“
Ka Lemmit Kaplinski sotsidest tõi
välja algaja vajaduse volikogu töökorraldust õppida. „Ma ei saa oma valijatele lubada, et aasta pärast sama hea
tulemusega esinen – volikogu liikme
töös on väga palju muid tegemisi taus-
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tal, sealhulgas komisjonid, kohtumised
kodanikeühendustega, linnavalitsuse
esindajatega eelnõude osas, nõukogud,
Mart Reiniku kooli hoolekogu, lõpetuseks kahjuks või õnneks ka esindusfunktsioonid.“
Vabakundlane Jüri Ginter lausus, et
kuigi ta eraldi arvestust ei pea ja haigena kohale ei läheks, on osalemise motiiviks võimalus ära hoida suuri vigu, mida
volikogu pidevalt teeb. „Kahjuks alati ei
õnnestu ära hoida, kuna koalitsioon ei
võta meie märkuseid tõsiselt. Selle tõttu
on linn pidevalt ohus, et vigased otsused kohtusse kaevatakse või jääb linn
lihtsalt vaesemaks,“ tõdes ta. „Näiteks
järgmisel istungil kavatseb linn hakata
üürima enda osaühingult (Anne saun –
toim) ruume ja maksta selle eest riigile
käibemaksu, selmet need ruumid linnale võtta.“
Paraku leiame skaala teisest otsast
rahvaesindajad, keda ka iga kohalviibimise eest makstav 64-eurone hüvitis
alatihti saali ei meelita. „Puudumised
on olnud seotud välislähetustega, erialaste esinemistega,“ lausus negatiivse
edetabeli liider, hematoloogia-onkoloogia kliiniku juhataja ning reformierakondlane Hele Everaus. „Usun, et olulistes küsimustes olen volikogu töösse
panustanud.“
Samas arvestuses teise koha saanud

Kaspar Kokk rääkis, et eriti oluliseks ta
seda statistikat ei pea. „Seda põhjusel, et
linnavolikogu istungitel käimise ja sisulise töö tegemise vahel on üksjagu vahet.
Mis loomulikult ei tähenda, et istungitel käima ei peaks, ja kindlasti teen seda
oma tiheda ajagraafiku raames niipalju
kui vähegi võimalik,“ sõnas ta. „Ilmselgelt käib sisuline töö komisjonides.“

Rohkem kui käeviibe
Tulemusi poliitiliste jõudude lõikes
jälgides torkab silma, et pigem vasakule
kalduvad jõud näitavad nägu agaramalt.
Nii koguneb keskfraktsioonil ühe saadikukoha kohta puudumisi 1,0, sotsidel
ja Vabakunnal 1,3. „Ise kohapeal viibimine ja arutelude laadi tajumine on tegelikult oluline, et saada aru, miks üldse
mingeid otsuseid tehakse, mis on nende varjatud või mitte nii varjatud tagamaad,“ tõrjus Vabakunna esindajate
tööd korraldav Märt Põder väiteid, just-

kui käiks volikogus kätt tõstmas vaid
need saadikud, kel midagi targemat
teha pole. „Lisaks käib enne volikogu
ja vaheaegadel saadikurühmade ülene
suhtlus, vaieldakse ja täpsustatakse eri
asju, saadakse uut infot.“
Traditsioonilises käsitluses parempoolset ilmavaadet esindavate Reformierakonna, IRLi ja Isamaalise Tartu
Kodaniku vastavateks näitajateks on
2,9; 3,3 ja 3,7. „Mul on hea meel, et suur
osa meie fraktsiooni liikmetest on professionaalses elus väga aktiivsed ja kõrgelt hinnatud ning tunnustatud isikud,“ tõdes oravafraktsiooni esimees
Raimond Tamm. „Samas tingib see aegajalt vajaduse oma igapäevase töö tõttu linnavolikogu istungipäeval Tartust
eemal viibida. Loomulikult on teatud
üksikutel juhtudel puudumise põhjused olnud ka volinike eraelust tulenevad, kuid kõik me oleme siiski lihast ja
luust inimesed.“

Viie parima sekka
Ka IRLi fraktsiooni esimees Jüri Kõre
kinnitas, et üheksal juhul kümnest on
puudumise põhjused tööga seotud. „Eks
me lähtume hästi teada mõõdupuust
olla viie parima hulgas,“ naljatles ta.
ITK nõunik Toomas Kalmus möönis
samas, et lisaks tööle komisjonides ja
muudel ühiskondliku elu rinnetel tuleb
edaspidi pöörata suuremat tähelepanu
volikogule. „Tõsi on, et meie tegusatel
saadikurühma inimestel on volikogu
päevadega kattunud välislähetusi, esinemisi ja teisi töökohustustega seotud
tegemisi, mida volikogus nimetatakse
põhjusega puudumiseks.“
KAUR PAVES
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Miks pean alkoletti imetlema?
Kivilinna Konsumis võiksid
ostukärud olla kättesaadavaks
tehtud ka poodi (Premiumi
tankla poolsest) peauksest
sisenejatele, et ei peaks neid
poe tagumisest osast võtma
hakkama.
Praegu on peauksest sisenejaile eksponeeritud vaatlemiseks alkohoolsete jookidega
klaasvitriin, mille ees on kolmneli lastekäru. Kui keegi sinna
ette unustab poest väljudes
ostukäru, on turvamees varmas seda sealt kohe minema
sõidutama, ehkki mõni järgmine klient oleks väga tänulik, et
käru on kättesaadavas kohas.
Kas tõesti on alkoholivitriin
nii tähtis vaatlusobjekt, et sinna
kõrvale pole võimalik ostukärusid paigutada? Oleks igati loogiline, et peauksest sisenedes
oleks võimalik ka kohe ostukäru võtta, praegune olukord on
imelik ja häiriv.
Imre Lepp

Madis Suiste
Tartu Tarbijate Kooperatiivi
juhatuse liige kaubanduse alal
Kivilinna keskusesse pääseb
kahest uksest – nii linna kui
Räpina maantee poolt. Keskuses asuva Konsumi müügisaali
on aga ainult üks sissepääs.
Tanklapoolsest uksest keskusesse sisenedes peab klient
mööduma kassadest ning
seejärel jõuab ta Konsumi sissepääsuväravateni, mille kõrval
asuvad kohe nii ostukärud kui
-korvid.
Me ei pea otstarbekaks jätta
kärusid ukse lähedusse, sest
need segavad kliente ja takistavad liikumist. Keskuse planeering on selline, et kliendi
viidatud alale ostukärude jaoks
vastavat kohta luua pole ruumipuudusel võimalik. Seetõttu
viib ka turvamees ostukärud
alati ära selleks ettenähtud kohta vahetult Konsumi müügisaali
sissepääsu kõrval.
Ostukärude paiknemine sissepääsu juures on omane kõikidele kauplustele. Nii eeldame
ka meie, et kliendid soovivad
käru võtta siiski alles müügisaali sisenedes, mitte mõnikümmend meetrit varem, et sellega
mööda keskuse ala Konsumisse suunduda.
Alkohoolsete jookide vitriin
ei ole kindlasti seatud ostjatele eksponeerimiseks, see on
müügisaalis asuva vitriini tagakülg, mis on osaliselt nähtav ka
poodi sisenedes.
Allikas: Tartu LV
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„Kedagi ei huvita,“ resümeerib Veera Hüneva üha intensiivsemalt
lagunevalt seinalt karguga krohvi toksides. 
KAUR PAVES

LAUSEGA

Duode õhtu

25. märtsil kell 20 leiab Tartu tantsuklubis (Tiigi 11) aset käesoleva
hooaja viimane duode teemaõhtu. Laval musitseerivad duod Janne Suits ja Kristi Kool ning Kadri
Laube ja Marju Varblane.

10 000

euroga premeerib linn Bigbanki
võrkpalliklubi Schenkeri liiga võidu puhul.

Voodihaiged tuleohus

Ajutine leevendus ja
kuuendik pensioni
Kaasatundjate suur hulk
liigutas Veera Hüneva vana
ja väsinud südant ning viimaks ka linnaametnikke,
ent kurti tütretütart kasvatava proua probleemide
süvapõhjused uuristavad
endiselt uut õnnetust.
Jõulude eel kirjutas Tartu Ekspress Kruusamäel elutormidega
võitlevast Hünevast, kelle korteri uks oli katuselt sisse voolava
vee tõttu pundunud staadiumisse,
kus see vaid nööri abil kinni seisis.
Mitu kodanikku avaldasid seepeale valmisolekut oma tengelpungaga raskes seisus duole appi tõtata.
Peeti siis ka sõna?

Kadedus lokkab
Mingil määral küll. Kaks idee
initsiaatorit andsid netipangale
valu ja läkitasid Hüneva arvelduskontole EE582200221017481996
kahepeale 55 eurot. Paraku sellega toetus ka piirdus. „Suur tänu,
andku jumal tervist mõlemale,“
kiitis proua. „Selle raha jätsin panka, kus mul juba 500 eurot matuseraha koos on. Välja seda võtma
ei hakkagi.“
Samas tõmbas osaks saanud
tähelepanu ligi pahatahtlikke
kiibitsejaid. „Kui lugu lehes oli,
hakkasid kõik rääkima, et sina
olid siin ja seal. Ei tea, kas inimesed on kadedad?“ küsis Hüneva. „Praegu on muidugi raske aeg

kõigil vanadel inimestel, mitte
minul üksi.“

Haisvad naabrid
Abikäe ulatas ka linna sotsiaalosakond, kelle eestvedamisel
vahetati oma funktsiooni minetanud uks lõpuks välja. „Aitäh sellegi eest, suur asi, et enam külm ei
ole. Linnavalitsus leidis mulle firma, kes asja odavalt ära tegi,“ meenutas Hüneva. „Noormehed aga,
kes ukse üles panid, ütlesid küll, et
ega see kaua ei püsi, kui katust ära
ei tehta. Kasu pole midagi, kui uks
uuesti laguneb.“
See lahendus ei rahulda Hüneva leibkonda kuidagi. „Vaadake,
mis nad väljaspool tegid!“ viitas
ta ukse ümber kooruvale krohvile. „Kas nii tohib tänapäeval tööd
teha? Krohvi kukkus suurte tükkidena maha ja osa seina on täiesti hallitanud. Aga ega see neid ei
huvita – panid ukse poole tunniga ette ja läksid ära. Remonti oleks
vaja teha, kolm-neli päeva ja valmis!“
Muidugi pole kortermaja laguneva katusega seonduv vaid Hüneva teha. „Naabritel läks ka varem
uks kinni, enam mitte. Kuidas
võib sellist poolikut tööd teha,
mina aru ei saa,“ märkis ta. „Kõrval elab üle 60-aastane meesterahvas. Tal on kodus kõik nii korrast
ära ja ise ka haiseb, sest truubid
lasevad kõik halba haisu läbi. Aga
ta ei võta midagi ette.“
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Eluheidikutest enam initsiatiivi ei kipu proua sõnul üles näitama ka ühistu juhtkond. „Viimane kord, kui selle jutuga ühistu
esimehe juures käisin, ütles tema
naine, et pane uks kinni ja mine
välja. Enam sinna ei lähe, kuigi
varem nendega ikka vahel vestlesin, kui kord kuus kirikus käisin,“ kurtis ta. „Küsisin, et mis te
siis teeksite, kui teie koha pealt
katus läbi laseks. Ta vastas, et muidugi teeks kohe remondi ära. Aga
minul jookseb pidevalt! Mis mul
temaga siis enam rääkida.“

Lunastav kevad
Kommunaalraskusi pisutki leevendada aitab Hüneval kuulmispuudega tütretütar. „Tüdruk on koolis tubli, väljas ei käi,“ kiitis ta. „Väga
hoolikas on, koristab ja käib poes.
Aga kaua ma teda toetada saan?
Pean võtma kuus tabletti hommikul
ja kolm õhtul – arstid on öelnud, et
uut operatsiooni ma üle ei elaks.“
Veidi hõlpu annab ka saabuv
kevad. „Arvan, et vast ei hakka
enam jooksma see vesi ja saame
enne remondi ära teha ja seinad
jälle valgeks värvida,“ uskus Hüneva. „See hallitus paneb ju tervisele
sellise põntsu, et hoia alt. Juba üle
aasta hingame seda omale sisse.“
KAUR PAVES

Vaata videot
tartuekspress.ee

Esmaspäeva pärastlõunal teatati
häirekeskusele, et Ülenurme vallas Uhti külas on lõkketuli kontrolli
alt väljunud ja süüdanud kulu ning
kõrvalhooned. Tuli oli üle käinud
ka vanast saekaatriplatsist ning
õuel seisvast 10 meetri pikkusest laevast. Tartu päästjad, keda
abistasid Kambja vabatahtlikud,
hoidsid ära tule leviku elumajale, kus elasid voodihaiged eakad
inimesed.

tarbeks ka avalik vaatlus. Järgmine sama suure ulatusega varjutus
toimub alles 2022. aastal.

Kanad lahti
Laupäeval kell 11.30 korraldab linnaraamatukogu laste- ja noorteosakond lemmikloomaringi, kus
on kohal märtsikuu lemmikud
– siidikanad Mamma ja Punapea.

Luunja kutsub
kabetama
Pühapäeval kell 11 toimub Luunja
kultuuri- ja vabaajakeskuses taas
kabevõistlus, mis kannab Luunja
mõisaaida turniiri nime.

Koolitee määratud

Tippnõid Taaralinnas

Haridusosakond avalikustas andmed lastele määratud elukohajärgse kooli kohta e-keskkonnas
ARNO, kust vanemad saavad vaadata, millise kooli esimesse klassi
peaks tema laps minema. Muudatustaotlusi saab samas portaalis
esitada 15. aprillini.

Selgeltnägijate saate tuleproovis
finaali jõudnud Veet Mano jõuab
Eesti tuuri raames ka Tartusse.
Täna kell 17–22 peetakse Anne
noortekeskuses (Uus 56) maha
energeetiline seminar ning homme kell 18–21 AUM meditatsioon.

Kivastiku autoportree

Gaasiautod viibivad

Reedel kell 17.30 esitletakse Tartu
ülikooli raamatupoes Mart Kivastiku uut novellikogu „Autoportree
naise ja hobusega“.

Linna riigihange ametnikele gaasiautosid osta sai ootamatu tagasilöögi – ühe osaleja pakutud
tasuta hooldus jooksutas paremust selgitavad valemid errorisse
(nulliga jagamine). Jabur või mitte, aga hange läheb kordamisele.

Promill roolijoodikuid
Esmaspäeval läbi viidud kainuskontrollil tuvastas politsei 1970
autojuhist alkoholi tarvitamise
tunnused kahel roolikeerajal.

Looduse ime
Reedel alates kella 11-st saab Eestis näha osalist päikesevarjutust
ning Tartu tähetornis toimub selle

Kultuurne šnaps
Linnavolikogu kultuurikomisjoni
ettepanekul kerkib Pirogovi platsil
napsitamist lubavas määruses esialgne 6 mahuprotsendine määr
22ni, mis eeldatavalt pakub meelepalsamit peale õllenautide ka
veini- ja kokteilisõpradele.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

KINNAS VISKISÕPRADELE:
ainult lahjemale märjukesele
keskenduv tarbija ei tee ehk
tuntud Šoti viski päritolust
suuremat numbrit. „Korgialuste küsimuste koostamise tellis
meie agentuur Taevas allhankena ristsõnade koostajalt,“
selgitas A. Le Coqi tootejuht
Pilvi Tering. „Selgituseks niipalju, et meil on korraga korkide all 540 erinevat küsimust
ja hetkel on müügis juba neljas
erinev komplekt. Nii suure
hulga küsimuste koostamisel
võib kahjuks juhtuda ka eksimusi.“ 
LIIVO BERGMANN

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.
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Sten Karpov (paremal) esitleb Vanemuises mõnusa konformisti tüüpkuju, kes suudab iga riigikorra ajal mugavalt ära elada. 
ANDRES KEIL

Palametsa
pajatused
326.

Sada aastat õhusõja
algusest Eestis
Esimestena puutusid taevast ähvardava ohuga kokku 1915. a algul
Varssavis ja selle lähikonnas viibinud tsaariväkke mobiliseeritud
eestlased. Nende hulgas ka proviisoriabi Oskar Luts, kes 1938. aastal
kirjutas oma mälestustes järgmist.
Ühel jaanuarikuu hilisõhtul klopitakse minu kesklinnas asuva
korterinatukese uksele ja siseneb kolleeg Loding ning teatab: „Nägin
teie aknast küünlanatukest ja tulin teatama äsja saadud käsust:
kogu Varssavi peab öösel olema kottpime. Muidu annavad sõjaväepatrullid kohe ilma hoiatamata tuld valgustatud akna pihta. Sest
linna lähikonnas olla nähtud õhus uitamas Saksa sigarit, st tsepeliini, mis võib just pimeduse varjus hiilida linna kohale ja oma surmakoorma alla puistata.“
Luts kogeb, et Saksa aeroplaanide ohu tõttu on elu linnas muutunud õige närviliseks. Allaheidetud pommid pööravad meetrite kaupa uulitsasillutust pahupidi ja muudavad nii mõnegi suurema kivihoone rusuhunnikuks. Linnas kõndides ei jõua loetledagi purustatud aknaid ja vitriine. Klaasikillud aina pragisevad igal sammul
ning kaupluste plekksildid on keeratud kokku nagu papüüruserullid. Venelaste alt tulistamine ei ole veel ühtegi Saksa aeroplaani alla
toonud. Niipalju siis Lutsult.
Varssavi Varssaviks, see langeb niigi pea sakslaste kätte, aga suve
lõpul kipuvad Wilhelm II sigarid juba Tallinnale kallale. Tõsi, esialgu piirduvad Paldiskiga, aga paljukest sealt kubermangulinnani on.
Ajaleht Tallinna Teataja teadustab oma 1915. a 1. septembri numbris. Öösel vastu 28. augustit äratas Paldiski elanikke propellerite
põrin ja pommi plahvatus, mis purustas aknaruute. Inimesed jooksid uulitsale, sest peale hirmu valitses veel suur uudishimu, et näha
õhulaeva ja sellelt pommide allaheitmist.
Saksa tsepeliin tegi kõrgel õhus suuri ringe ümber linna. Alguses
viskas alla maapinda valgustavaid pomme ja seejärele suuri lõhkepomme vaheldumisi süütepommidega. Nii kestis see ligemale tunni. Kella nelja ajaks, kui oli läinud juba täiesti valgeks, (jälgige nüüd
stiili!) „tundsid sakslased hirmu meie tuleandmise pärast ja pöörasid
kurvalt Tallinna poole, kadudes peagi udusse. Tsepeliini oodati Tallinnasse, kuid nähtavasti ei julgenud sakslased sinna lennata, vaid
pöörasid merele“.
Paldiskis olnud tol ajal tsaarisõdalasi õige napilt – vaid 40 piirivalvurit-ratsanikku, kes siis oma vintpüssidest „Saksa sigari“ pihta
kõmmutasid. Vaevalt, et Saksa aeronaudid taolist tuleandmist üldse
märkasid ja äralennu pärast mingit kurbust tundsid. Pigem oli neil
hea meel, et saavad keskhommikuks koju tagasi.
Paldiski elanikud kiirustasid suurest uudishimust plahvatuskohti vaatama. Pommidest tekitatud kraatrid olnud läbimõõdus
üle 2 ja sügavuselt 1 sülla suurused. Meetrites siis ligi 5 ja 2,5 meetrit, mis andis tunnistust õhurünnaku ohtlikkusest. Ilmselt sooritasid sakslased luurelendu, et näha, kus tsaari Baltimere laevastiku
alused paiknevad. Ja selle üevaate – vähemalt Paldiski osas – nad
ka said.
Esimene õhurünnak Tallinnale toimus aasta hiljem – 1916. a
kesksuvel, kui 4 vaenlase lennumasinat mere poolt linna kohaleilmusid. Siin tiiru tegid, 13 pommikest alla pildusid, sel moel trotuaarikive vigastasid ja siis jälle kadusid. Ja järgmisel suvel olid tsepeliinid aktsioonis Pärnu kohal. Õhusõda kogus aegamööda, aga
visalt jõudu.

Tuvide kindla
peale minek
Snoobide vingumisele
vaatamata teeb „Kui tuvid
kadusid“ keskmisele teatrisõbrale ilusti selgeks, mis
värk selle okupatsiooniajaga ikkagi oli.
Sofi Oksaneni samanimelisel hittromaanil põhinev lavastus võtab kahtlemata suurelt ette.
Kahe ja poole tunnise tüki sisse tuleb ju mahutada 25 aastat ja
kolm okupatsiooni, sealjuures
tegelaste sisemaailma ära unustamata. Pole siis ime, et kriitikute
armee etendust pealiskaudsuses ja
etteaimatavuses süüdistab.

Aatemees ei lenda
Tõsi, allakirjutanu Oksaneni lugenud ei ole ega kavatsegi lugeda. Kuid vaevalt oli seda
ka teinud suurem osa 28. veebruari esietenduse külastajatest.
Raamatu taga pole end valimiste eelõhtul ju sugugi nii lihtne
avalikkusele esitleda kui säravas
teatrisaalis. Sestap panevad õlgu
kehitama ka väited, nagu hoitaks
liiga kramplikult originaalteosest kinni ega lubataks publiku
fantaasial vabalt lennata. Vaheajanapsu järel enda näitamisest
väsinuna tooli vajudes töötabki
aju poolel tuuril.
Mitme- ja samas nii ühepalgeline peakangelane Edgar Parts
(Sten Karpov) näitab rahvale, kuidas tuleb elada, esinedes vastavalt vajadusele ühtaegu edukalt

nii soomepoisi, natside kaastöötaja kui KGB agendina. Muidugi tähendab see uue režiimi ajal
nii mõndagi ebameeldivat päringut, kuid pühendunud tallalakkuja saab igast vastuolust edukalt
üle, selle nimel mõistagi üha enam
lähedasi ohverdades. Partsi antipoodil, põhimõttelisel patrioodil
Roland Simsonil (Reimo Sagar)
jääb üle vaid pelgupaikades tabamist ja surma oodata.
Huvitava käiguna, mida võib
ka pahatahtlikult säästuvõtteks
nimetada, mängib Partsi ülemusi
kahe võõrvõimu ajal sama näitleja
– Margus Jaanovits. Samas toimib
kordus Partsi olemust avades hästi
ning see just ongi see kogus allegooriat, mida tavaline teatrikülastaja vastu võtta suudab.

lavastaja

Kahe tule vahel
Sama efekti huve teenib eri
ühiskonnakihte keerutav pöördlava, mida samuti on ajastu eripärasid liialt puust ja punaseks
raiuvaks elemendiks tembeldatud. Siiski kütavad pahaendeliste timpanilöökide saatel vahelduvad tegevuskohad uimase publiku
aeg-ajalt jälle üles.
Kohustusliku poliitkorrektse juhtmõtte, mille kohaselt oli
mõlema okupandi valitsusaeg
ühtviisi õudne, teeb lavastus
ilusti selgeks. Ilmselt tabab aga
nii mõnigi külastaja end ketserlikult sümpaatialt Natsi-Saksamaa viisakate ja vaoshoitud

ohvitseride vastu, kes sündmustiku jooksul otseselt kellelegi
kurja ei tee. Mida see äratundmine metatasandil tähendama
peaks, jääb primitiivsevõitu vaatajale siiski segaseks.
KAUR PAVES

Pál Ábrahámi operett

Dirigendit: Lauri Sirp
Lavastaja ja kunstnik: Mart Sander
Koreograaf: Ingmar Jõela
Valguskunstnik: Anton Kulagin
Osades: Janne Ševtšenko, René Soom, Mart Laur, Aare Saal,
Hanna-Liina Võsa, Märt Avandi, Juuli Lill, Tõnu Kilgas jt.

Teatris Vanemuine
24. märtsil kell 13 ja 19
Piletid müügil Piletimaailmas, Piletilevis, Estonia ja Vanemuise kassas.
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AS Tartu Graanul
müüb

PELLETEID

Premiumklass
6 ja 8 mm, 15 kg/kott
Hind al 155 €/tonn
Transpordi võimalus
Tel 5300 5959
info@tartugraanul.ee
Kui soovid kindlat töökohta pidevalt laienevas
ettevõttes, siis tule tööle Maximasse!
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.
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Müürsepp pakub teenuseid. Tel
5823 0884, sudachek03@list.ru.

2-3toal korter Tartus. Võib vajada
remonti. Tel 5673 3922.

Plaatimistööd. Propüleed OÜ,
tel 5646 5323.

Soovin osta põllumaad LõunaEestis. Tel 5620 4096.

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

2-toal korter Kalda tee 2.
Tel 504 4023.
Ahik korter. Tel 5606 1330.

Sobilik käitumine

Kööktuba Marja tn (15 m², dušš,
ahiküte, jagatud WC koridoris, üür
145 €, tagatis 200 €, omanikult).
Tel 5664 7248.
Puit/palk- ja krohvmaja fassaadide, katuste pesemine, värvimine,
õlitamine, välisilme taastamine.
Tel 5872 8769.

Kino
CINAMON

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

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!

29.03 kell 18 Pimedus enne
valgust / Tenebrae Ante
Lucem

20.-22.03 kell 12 6 kangelast

KARLOVA TEATER

20.-24., 26.03 kell 15.15,
18.30, 22; 25.03 kell 15.15, 22
Lahkulööja sari: Mässaja

26.03 kell 19 Kaunimate Aastate Vennaskond: Kaunimad
laulud kinolinalt

20.-26.03 kell 13.10 Teine
parim hotell terves Indias

SÕBRA PUBI

20.-24., 26.03 kell 14.45,
16.45, 21; 25.03 kell 12.45,
14.45, 17.15, 19.30 1944

26.03 kell 21 Bluusiklubi

20.03 kell 21 Rebecca Kontus & Band

20.-24., 26.03 kell 19.35;
25.03 kell 19.35, 21.45 Viiskümmend halli varjundit

21.03 kell 20 Sven Kullerkupp

20.-26.03 kell 22.15 Sobilik
käitumine

TARTU ÜLIKOOLI AULA

20.-22.03 kell 11.15; 23.26.03 kell 14.15 Paddingtoni
seiklused
20.-25.03 kell 18.45 Kingsman: Salateenistus
20.-26.03 kell 20 Fookus
20., 22., 25.03 kell 10.30,
12.45; 21.03 kell 12.45, 16.30;
23., 26.03 kell 12.45, 14.30;
24.03 kell 16.30 Lammas
Shaun. Film
20., 22.03 kell 14.15, 18, 20.30;
21., 23., 26.03 kell 16.15, 18,
20.30; 24.03 kell 11, 16.15, 18,
20.30; 25.03 kell 11.15, 16.15,
18, 20.30 Vehkleja
20.-26.03 kell 13, 17.30 Tuhkatriinu
20.-22., 25.03 kell 10.45; 23.,
26.03 kell 11.30 Muumid
Rivieral
20.-26.03 kell 18.15, 22.30
Ex_Machina
20., 22.03 kell 12.30, 14.30,
16.15; 21.03 kell 10.30, 11,
12.30, 14.15; 23.03 kell 11.45,
12.30, 16.30; 24.03 kell 11,
12.45, 14.30; 25.03 kell 11, 15;
26.03 kell 11.45, 16.30 Kodu
21.03 kell 14.30 Eellinastus:
Käsna-Kalle Kantpüks
26.03 kell 18.45 Esilinastus:
Kingsepp
24.03 kell 11 Põnnihommik:
Vehkleja
24.03 kell 11 Põnnihommik:
Kodu

Kontsert
JAANI KIRIK
20.03 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esineb Elke Unt (orel)

Aukude puurimine postvundamentidele (palkmaja, terass).
Tel 509 3454,
www.vahvameeskond.ee.
Ehitus, remont, siseviimistlus
Lõuna-Eestis. Pikaajaline kogemus!
Soovitud tulemus garanteeritud!
Tel 5622 9840,
e-post: meelis@kevori.ee.
Ehitusmeeskond teeb kõiki ehitustöid. Tel 5820 2040.

TARTU JAZZKLUBI

20.-26.03 kell 15.30 Chappie

20.-26.03 kell 21.15 Öine jaht

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

27.03 kell 18 Tartu ülikooli
akadeemilise naiskoori 70.
sünnipäeva pidulik juubelikontsert Ela. Kasva. Õitse.
28.03 kell 15 Tartu ülikooli
akadeemilise naiskoori juubeli kontsert-etendus Kasvu.
Hoone

TARTU ÜLIKOOLI
MUUSEUM
27.03 kell 19 Eesti Interpreetide Liit kutsub: Kädy PlaasKala (sopran) ja Martti Raide
(klaver). Kavas: Bolcom,
Sumera, Kõrvits jt. Piletid
hinnaga 6/4 € saadaval Piletilevis ja tund enne kontserti
kohapeal

Näitus
ANNELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 2.04 näitus Kultuurilugu
kivis
kuni 30.06 näitus Tabamata
Vilde

KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU
kuni 30.03 Tartu Rukkilille
lasteaia loovtööde näitus
Lõbusad talvepildid
kuni 4.04 Kristi Neideri maalinäitus Kas kaduma läinud
talendid?
kuni 16.04 näitus-viktoriin
Vildet tabades

LINNARAAMATUKOGU
kuni 23.03 raamatunäitus
Küberpunk ja aurupunk

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 6.04 Riin Liivamägi digimaalide näitus iMaal

Sanitaar- ja kapitaalremont. Ehitusja lammutustööd. Tel 5837 2544,
viimistlus.lammutus@mail.ee.
Soojustamine puistevillaga.
Tel 5665 0604, 502 0066,
puistevill@gmail.com.
Teeme erinevaid üldehitustöid
üle Eesti. Tel 5683 5395,
siseehitus@gmail.com.

Erinevad üldehitus- ja renoveerimistööd. Viil- ja lamekatused,
terassid, fassaadid, plaatimine
jne. Tel 5662 9930,
atapehitus@gmail.com.
Erinevaid ehitus- ja remonditööd. Üldehitus, krohvimistööd,
siseviimistlus. Tel 5633 3258.

1-toal korter. Tel 503 2345.
2-3-toal korter. Tel 5561 4114.
Üürin otse omanikult pikemaks
ajaks remonti vajava 2-toal
rõduga korteri (2. või 3. korrus,
180-200 €). Tel 5683 0460.

Koolitus

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.

Tänavakivide paigaldus, teede/
parklate ehitus, haljastustööd,
piirdeaiad/väravad.
Tel 5623 3867,
www.clinkerservice.ee.
Väike ehitusfirma teeb puusepatöid. Tel 5691 6063.

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.

Küte

Katuste ja puitfassaadide ehitusja remonditööd. Tel 515 7062.
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.

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

LÕHUTUD KÜTTEPUUD
toores / kuiv

Tel 514 2173

Kinnisvara ost
1-toal korter. Tel 503 2345.
2-toal keskküttega korter Elva
kesklinnas. Tel 5849 2315.
2-3-toal korter. Tel 5561 4114.

KLASSIKALISE PILATESE
TUNNID TARTUS
teisipäeval 17.30–18.30
neljapäeval 17.30–18.30 ja
18.30–19.30
Vasara 50 (4. korruse saal), tel 559 4542
infopilates7@gmail.com
www.pilates7studio.ee
www.facebook.com/Pilates7Studio

Puitbrikett, pellet, kütteklots!
Tel 5304 9599.

Mööbel

30 cm, 1 ruum = 35 € / 40 cm, 1 ruum = 32 / 40 €
50 cm, 1 ruum = 30 / 38 €

Maja Haaslava vallas (23 km
Tartust, krunt 2,54 ha, üp 240 m²,
ep 156 m², võimalik elada sees
kahel erineval perekonnal).
Tel 5632 3579.

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

Lemmikloomade ravi, vaktsineerimine ja kiibistamine.
Tel 514 8998.

Müüa soodsalt saematerjali. Tasuta transport Tartu ümbruses. Tel
5656 4624, oliver@puiduplats.ee.

Korterid, majad, majaosad Tartus
ja maakonnas. Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel. Meelis
Karu, tel 742 0656, 511 5949.

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.

Loomad

Ehituslik saematerjal. Servamata
pruss ja laud, majapalk ja talad.
Tel 511 2625.

Kinnisvara müük

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

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

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

Katuse- ja fassaaditööd, vundamentide remont ja soojustamine,
vihmaveesüsteemid.
Tel 5620 2333.
Katuse-, ehituspuusepa- ja
remonditööd, ehitusabi jne.
Ehitus Kiirabi OÜ. Tel 5919 8885,
info@ehituskiirabi.com,
www.ehituskiirabi.com.

Kaseküttepinnud, pikad ja tükeldatud. Tel 5662 5014.

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

Materjal
Fassaaditööd, lamekatusetööd,
hüdroisolatsioonitööd, vundamenditööd, tööd korteriühistutele. Küsige pakkumist!
Tel 5323 4050, www.proofex.ee.

Halupuud kask ja lepp (30, 40,
50 cm). Tel 557 6177,
www.kuttepuud.com.

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

Tselluvilla paigaldamine puistena – pööningud (ka lamekatused),
seinad, põrandad. Tel 503 7220.
Ehitus-viimistlustööd, katused,
fassaadid, torutööd. Ragan OÜ,
tel 5749 4994, ragan@ragan.ee.

Üürile võtta

Halupuud (50, 40, 30 cm), küttepinnud (3 m või tükeldatud), kütteklotsid, pelletid. Tel 529 0183,
www.elevus.ee.

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.

KEEVITUSTEENUS
• malm
• alumiinium
• roostevaba

Sisustuspood müüb kasutatud
mööblit ja võtab komisjonimüüki. Tel 5342 7690, Teguri 30.

Otsin tööd
Staažikas müüja otsib tööd Tartus
(tööstuskaupade kpl, sobib ka osaline tööaeg, kodus töötamine jne).
Tel 5632 3579.

Pakun tööd
Pakume Annelinnas
päevast ja õhtust tööd
kaubanduspinna
puhastusteenindajatele. Teeme tööks
vajaliku koolituse.
Info tööpäeviti
tel 602 8062.
OÜ Greeny pakub tööd haljastusja teetöölistele. Tel 737 1770.
SA Aarike Hooldekeskus ootab
oma töökasse ja sõbralikku kollektiivi hooldustöötajat. Juhataja tel
511 6113 või 735 1534.
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kiire ja korralik. Hinnasula -20%.
Tel 5559 3732, info@vikatimees.eu.
Ohtlike puude raie ja puude
hooldustööd. Tel 5686 6157,
info@nordicarb.ee.

Tallinna vanalinnas asuv härrasmeeste klubi Casanova ootab
tööle kenasid striptiisitantsijaid!
Vajadusel postitantsu õppimine ja
treeningklubi treeneri juhendamisel. Info tel 631 4900 (alates kl 21st)
või info@casanovaclub.ee.
Vajame osalise tööajaga lillemüüjat-floristi. Palun saata CV
genista@hot.ee.

Põllundus
Hekkide ja õunapuude lõikus.
Tel 525 2862, www.kobruleht.ee.
Kartuli, sibula, kapsa, porgandi,
peedi, kaalika ja mee kojuvedu
Tartu linnas. Tel 5356 8382.

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

Invatakso - transport ratastooli ja
raamiga. Suno OÜ, tel 5849 4588,
invataksoteenus@gmail.com.

511 6923 • aurel.ee/buss

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

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

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

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

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

Jõe butiigis kasutatud meesteriided: teksad, dressid, rattariided!
Vaata meid ka Facebookis!
Aastaaruanded ja raamatupidamine. Tel 736 7077 või 513 8668.

Jõe butiiki saabus suur kogus
kvaliteetseid kasutatud käekotte!
Soola 10 (Dorpati poolt).

Arvutite hooldus ja remont Tartus
Tiigi 19 ja Küüni 5b. OÜ Maxi IT, tel
5452 2200, 710 0610.

Jõe butiiki saabusid müüki uued
meeste botased ja dressipüksid!
Soola 10 (Dorpati poolt).

Autoelektrik, diagnostika Tartus.
Tel 5853 3080.
Autokorvtõstuk 18 m, kõrgpuulõikus, kaevetööd, multiliftkallur 15 t, liiv, killustik.
Tel 505 4074.

Pottsepatööd. Tel 507 9037.

Müü oma auto meile. Sobiva
tehingu puhul raha kohe kätte.
Info telefonil 5823 2707.
Rentida autoveotreiler või konn
hind 20 €/päev. Asun Tartumaal.
Tel 5564 7789.
Veo- ja sõidukite keretööd ja
taastamine. Uued ja kasutatud
detailid. Tel 504 0334, allroads.ee.

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.

Müügi- ja kolimiseelne tühjendusost. Utiliseerimine ja transport. Tel 5395 8295.
Ohtlike puude langetamine ja
puude hooldus. Tel 5664 1413,
info@treeservice.com.

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.
Elektritööd. FIE. Tel 5608 0582.
Firma koristab krunte, pügab
hekke, teeb san-tehnilisi töid.
Tel 509 0750.
Väljaandja: Ajaleht OÜ
Aadress: Ülikooli 1, 51003 Tartu
E-post: info@tartuekspress.ee
Internet: www.tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress

Ohtlike puude langetamine ja
äravedu, okste purustamine. Töö

Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.

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

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

Suur Piibel (1938-1940) 100-500 €
ja nahkköites raamatuid. Maksan
hea hinna. Tel 5649 5292.

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

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.

Veo- ja tõsteteenus Tartus ja
Tartumaal. Big-bag kottide müük
ja vedu, ehitusmaterjalide vedu,
lehtede ja okste vedu.
Tel 5376 9999.
Veoteenus kaubiku ja treileriga:
kast 2x4 m, kuni 1,4 t. Tel 509 3454,
www.vahvameeskond.ee.

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.

San-tehnilised tööd, likvideerin
ummistusi, torustike, pottide,
kraanide, jne vahetus, remont.
Tel 553 7638.
Santehnilised tööd, vannitubade
remont, torustike ehitus.
Tel 5813 5496.

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

Summutite remont, autoremont
Tartus. Tel 5853 3080.

Tutvus

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

52 a korralik naine otsib head
sõpra kuni 55 a. Hiljem kooselu
võimalus. Tel 5462 0017.

Teen elektritöid (FIE).
Tel 5673 2812.

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

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

Aknad, aknalauad, paigaldus,
sisepalede taastamine.

• Järelmaksu võimalus
kuni 6 kuuks (protsendita)
• Paljud valmis aknad kohe
laost saadaval (erinevad
mõõdud).

Tel 736 6886; 5645 2502; 501 6158
aknaari@city.ee • Aleksandri 1-4, Tartu
TOIMETUS • tel 730 4535
Peatoimetaja: Kaur Paves kaur@tartuekspress.ee
Reporter: Janari Kintsiraud janari@tartuekspress.ee
Reporter: Rasmus Rekand rasmus@tartuekspress.ee
Reporter: Sten Sang sten@tartuekspress.ee

Lõngapood: puuvillane lõim 10
€/kg, uus kogus linast niiti alates
17 €/kg. Ropkamõisa 10 (Dentese
hoov, väravast). E-R 10-16, L 10-14.
Tel 520 7727,
www.aardlakaubandus.ee.

Teated

Tervis

Soodne vedu VW kaubikuga!
Tel 553 1419.

AKNAD OTSE TEHASEST

Müük

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

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

Boilerite paigaldus, puhastus ja
remont. Tel 518 7207.
Boilerite puhastus, veemõõtjate
vahetus, san-tehnilised tööd. Tel
5646 9025, 734 8044.

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

San-tehnilised ja kõik torutööd,
likvideerin ummistusi, abistan
veeavariide korral. Tel 5621 7955.

Korterite remont. Tel 5802 2620
(vene k), 511 1242 (eesti k).

Ostan hõbedast esemeid. Kokkuostudest kuni kaks korda parem
hind! Raha kohe kätte!
Tel 5649 5292.

Vanad raamatud, märgid, diplomid, aktsiad, mündid, fotod, graafika jm vanavara. Tel 5649 5292.

Koostan äriplaane, küljendan üliõpilastöid, raamatuid. Kogemusi
25 aastat. Tel 502 2350.

Monoliittreppide, vundamentide
ja vahelagede ehitus.
Tel 5625 4171.

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

Autoremont Tartus.
Tel 5853 3080.

Veo- ja kolimisteenus, utiliseerimine, laadijad, klaverite vedu jne.
Linna parim hind. Tel 553 7638.

Raamatupidamisteenus. Majandusaasta aruande koostamine,
igapäeva dokumentatsiooni jälgimine, aruannete koostamine ja
esitamine, palga arvestus, jne.
Tel 529 2181, www.viher.ee.

Lõuna-Eesti Nõid võtab vastu.
Selgitan isikliku elu segadusi. Tel
501 1357, Tartus.

Autode ost. Tel 5839 5949.

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

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

Liiva, killustiku, mulla vedu ja
müük Tartus. Tel 505 7316.

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

Poksikotid,
Uppercut bag,
maadlusmatid,
Crossfit
sandbag,
speedballs ja muu
poksimiseks
vajalik.
www.facebook.com/poksikotid

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

Korstnapühkija. Tel 5805 0201.

Ostame enne 1980ndaid toodetud mööblit ja muid esemeid, nt
mänguasjad, nõud, lambid, vaasid jne. Tel 5347 5518, Margus.

Plaatimistööd Tartus. Tel 5605 4192,
web.zone.ee/plaatimine.

Pottsepatööd üle Eesti.
Tel 5192 7484.

Kauplus Inderlin ostab raamatuid,
hõbeesemeid, märke, postkaarte
jne. Raha kohe kätte! Tel 5803 6752.
Koguja ostab korporatsioonide
uuriripatseid (musta naha/vapiga)
kuni 200 €/tk. Tel 5649 5292.

Pakun raamatupidamisteenust.
Tel 5620 5355.

Kalluriga liiv, ehitusmaterjal,
metall. Tel 5648 8522.

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

Jõe butiigis väga hea hinnaga
uued kleidid, pluusid, pesu ja
sokid! Soola 10. Oleme avatud E-P.

Sõidukid

Tänava- ja äärekivide paigaldus,
piirdeaedade ehitus, haljastustööd. Tel 5852 0474.

Pakume arvutite transporti
remonti ja tagasi. Kergemad tööd
teeme kohapeal. Tartu, Status Invest
OÜ, tel 5657 7785, 5457 2787.

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

Riided

Odavad rõivad Kastani 121, E-R
10-18, L 10-15. Müügil ratta- ja
spordiriided, kilekad, meeste
ja naiste villased mantlid, uued
tööriided jpm.

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.

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

VÄIKEBUSSI RENT
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Tartu segakoor Heli lauljad!
Saame kokku 15. aprillil kl 12
laulupeomuuseumis (Jaama 14).
Meenutame ja ikka laulame! Tel
740 2372, 5634 5692.

HINNAŠOKK!
FUEGO

Export Design

Ost

999

ta
Vaahe!
ko
€
CE-sertifikaadiga,
(tavahind 2.000 €)
Soojustsalvestav
kamin otse tehasest
poole hinnaga!

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

TELLI
KUULUTUS
HELISTA +372 5044 188
info@ultimatemarket.com

1 kuulutus =1€
(90 tähemärki)

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

Kujundaja: Priit Kivisoo priit@tartuekspress.ee
Keeletoimetaja: Terje Jepiselg terje@tartuekspress.ee
REKLAAM • tel 730 4455
Müügiesindaja: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee
Kuulutuste vastuvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee

tartuekspress.ee/

LEHE TELLIMINE (12 € / 3 kuud)
telli@tartuekspress.ee
Vastutav väljaandja:
Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee

730 4455
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