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Pitsapoe röövlid pääsevad?
Aasta hakul Võru tänaval
poeröövi toime pannud kaks
meest on siiani tabamata.
Uurijate esmane versioon
jooksis liiva ning juhtniite,
millest kinni hakata, jääb üha
vähemaks.
19. jaanuari jääb Võru tänava nn
pitsapoe müüja mäletama ilmselt
pikaks ajaks. Pool tundi pärast südaööd marssisid uksest sisse kaks
meest, näod salli-rätikusse mähitud. Üks neist nõudis noaga vehkides eesti keeles sularaha. Saanud
kassast 150 eurot, tegid kurikaelad
vehkat. Alles seejärel meenus müüjale häirenupp. Kohale tõtanud
turvaekipaaž prokuratuuri pressinõuniku Kristina Kostina sõnul lähiümbruses inimesi ei näinud. Samuti ei märganud kedagi liikumas
samal ajal kesklinna poolt mööda
Võru tänavat sõitnud taksojuht.

Udune tõendusmaterjal
„Kannatanu ei osanud kurjategijate välimust väga detailselt
kirjeldada,“ täpsustas Kostina juhtunu detaile. „Meestel olid seljas
tumedad riided ning näod kaetud.
Politseile edastatud turvakaamera
salvestusest on näha, et röövimise ajal oli poes kolm inimest ning
sündmus on kestnud kokku umbes
paarkümmend sekundit.“
Tartu Ekspress püüdis politseilt
nii röövi kui sellele järgnenud päevadel korduvalt saada lisateavet,
mis võiks röövlite edasist liikumist juhuslikult pealt näinuid aktiveerida. On ju raske uskuda, et
Tartu-suuruse linna ühel suurema
liiklusega tänaval on võimalik liikuda nõnda, et see absoluutselt kõigile märkamatuks jääb. Paraku jäid
jõuorganid toona äärmiselt napisõnaliseks – uurimine käivat suurtel
pööretel ning iga infokild, mis avalikuks saab, pigem takistaks, kui aitaks kaasa röövlite tabamisele.
Kinnitamata andmetel arvati esmalt asi olevat kohalike narkosõprade etüüd. Nüüd, mil esimene
rasvane jälg jooksis liiva, ei ole aga
uurijail ühtki teist arvestatavat alternatiivi lauale lüüa. Kuigi uurimine ametlikult veel käib, võib üsna
tõenäoliseks pidada versiooni, et
asi pannakse riiulile ning kurjamid
jäävadki karistuseta. Sest lihtsalt
pole millestki eriti kinni hakata.

Veerand sajandit kestnud tegutsemisaja jooksul puutumatuna püsinud legendaarne Pizzapood
langes jaanuaris koletu röövi ohvriks. 
VIKTORIA ARRO
Poes oli küll turvakaamera, ent
väidetavalt olla selle salvestise kvaliteet pehmelt öeldes lahjavõitu.
Nii rõhutab ka Lõuna prefektuuri
menetlusteenistuse politseikapten
Anita Peiponen röövist rääkides
soovitust poepidajatel oma vara
kaitseks investeerida kvaliteetsetesse turvaseadmetesse ning aeg-ajalt
kontrollida ka nende töökindlust.
„Turvakaamerast ja signalisatsioonist ei ole kasu, kui need seadmed
vajalikul hetkel tööle ei hakka. Samuti võiks turvakaameraid olla
piisavalt palju, et kaetud oleks kogu
valvatav territoorium. Ühtlasi soovitab politsei öisel ajal mitte hoida
kassas suurt hulka sularaha.“
Pizzapoe omanik Tartu Ekspressi küsimustele vastata ei saanud,
kuna on andud politseis allkirja, et
ei tohi juhtunut kommenteerida.
Mees lisas, et nüüdseks on nad tõepoolest välja vahetanud kogu poe
turvavideosüsteemi.

Röövide arv kahaneb
Sarnaste sündmuste statistikasse
piiludes leiab analoogse juhtumi 14.
veebruarist. 17-aastane noormees
otsustas, lõhkilöödud pudel relvaks, Jaama tänava tanklakassast

80 eurot röövida. Sealne töötaja
jõudis häirenuppu vajutada ja uksed lukustada. Sõbrapäeva edasist
osa sai kangelane juba koos politseinikega pidada.
Lähiajaloo värvikam juhtum oli
2012. aastal, mil kolm meest röövisid pandimajast ehteid ja elektroonikaseadmeid ning põgenesid.
Politsei selgitas üsna kiiresti mehed
välja ning pidas nad kinni, samuti
õnnestus pandimajale tagastada
osa ehteid, meenemünte ja mobiil-

kui kolm korda väiksem,“ kirjeldas
Peiponen.
Suurema osa nendest moodustavad tänavaröövid, kus valdav
osa kannatajaist on nooremad või
keskealised purjus mehed, kes langevad võõraste sookaaslaste rünnaku ohvriks. Peiponeni meelest
päästaks, kui inimesed tarvitaks
alkoholi koguses, mis võimaldaks
säilitada elementaarse enesekaitsevõime: märgata võõrast lähenejat, aegsasti reageerida ja vastavalt
olukorrale rünnak
või põgeneTurvakaamerast ja signalisatsioo- tõrjuda
da. Kindlasti tuleks
nist ei ole kasu, kui need seadmed vältida ka üksinda
vähevalgustatud kõrvajalikul hetkel tööle ei hakka.
valteede kasutamist
telefone. Toona oli suureks abiks ning suuremas summas sularaha
just turvakaamera salvestus. Kohus kaasas kandmist.
saatis kaks röövlit trellide taha. Üks
„Mis puudutab aga konkreetset
neist sai priileivale lausa kuueks poeröövi, siis uurijad ei ole looaastaks.
tust kaotanud. Mõned lahendused
„Kuritegevusandmeid analüüsi- kuritegude avastamiseks tulevad
des ilmneb, et röövide hulk Tartu- kuumadelt jälgedelt ja võrdlemisi
maal on aja möödudes märkimis- kiirelt. Teistel juhtudel tuleb aga
väärselt kahanenud. Näiteks kui otsida nõela heinakuhjast ning sel2008–2012. aastal pandi Tartumaal leks kulub enam aega, kui tänaseks
ühe aasta vältel toime keskmiselt poeröövist möödunud on,“ avaldas
poolsada röövi, siis viimasel kahel Peiponen lootust.
aastal on see näitaja olnud enam
RASMUS REKAND
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LUGEJA KIRI

Uued kodud ja nendesse kolinud elanikud, 2001–2011. 4052 uut kodu läks 8651
elanikule (leibkonnas 2,1 liiget). 
GEOMEDIA OÜ / TARTU ÜLIKOOL

Kaitseliitlased
ei mahu teele
Lehola tänava alguses on
juba aastaid probleem parkimisega.
Lehola 1 paikneva kaitseliidu territooriumi ees on väga
lai kõnnitee, mis on madala
äärekiviga ja mis oligi vanasti
mõeldud autode parkimiseks. Praegu on seal parkimist keelav märk, aga praktiliselt igal nädalavahetusel
on kõnnitee kaitseliidu õppustel olevate autoomanike
poolt täis pargitud. Pidevalt
pargitakse ka kohalike elanike väravate ette. Politsei
selle probleemiga ei tegele
ja palus pöörduda linnavalitsuse poole.
Samas kasutavad seda tänavat ka Tartu Milli rekad.
Parkijate poolt on üks rida
kinni ja pidevalt on ummikud
või liiklusohtlikud olukorrad.

Martin Nelis
liikluskorraldusteenistuse
juhataja
Kõnniteede alused ei ole arvestatud sõidukite raskusele,
lisaks kahjustavad sõidukid
ka kõnniteede katendit. Samuti suurendavad kõnniteel
liiklevad sõidukid liiklusohtu
jalakäijatele. Seetõttu ei ole
võimalik olemasolevate tingimuste korral sõidukite parkimist kõnniteel korraldada.
Nimetatud kohas on kõnnitee ligikaudu viis meetrit lai
ning parkimist oleks võimalik
korraldada juhul, kui sõidukitele oleks välja ehitatud parkimistaskud.
Alternatiivina saab parkimiseks kasutada raudteeülesõidu pool saja meetri kaugusel
asuvat Näituse tänava äärset
tänavalaiendust, kus parkimiskohtade maht on ligilähedane Lehola tänava kõnnitee alaga (20 sõidukit).

Ühepereelamud

20%
Korterid

75%

Paaris- ja ridaaelamud

5%

LAUSEGA
Sõprus värskemaks

Raamat roosi eest

Dorpatit väisas sõpruslinna
Tampere meer Anna-Kaisa
Ikonen, kes uuendas kahe
linna vahelist koostööprotokolli aastateks 2015–
2016. Värskete suundadena
on maha märgitud ühised
pingutused innovaatiliste
lahenduste arendamisel ja
loomemajanduse valdkonnas.

Täna tähistatava rahvusvahelise raamatupäeva puhul
kingivad Apollo raamatupoed kaubamajas ja Lõunakeskuses kõigile külastajatele, kes viivad kassasse
roosi, tasuta raamatu.
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Elamuturg – jätkuvalt
PISIKE JA TUNDLIK
Vaatamata stabiilsele tudengite massile
ja vohavale avalikule
sektorile kipub Taaralinnas elamispindadega
kauplemine kiratsema,
leiavad statistikaameti
palvel teemasse süüvinud teadlased.
Inimgeograafi ja OÜ Geomedia juhatuse esimehe Rivo
Noorkõivu sõnul on Tartu
linnapiirkonna – Tartu linna,
Luunja, Tartu ja Ülenurme
valla – elamufond hüppeliselt
suurenenud, nagu on paranenud ka elamistingimused.
Aastail 2000–2011 kasvas linnapiirkonna eluruumide üldarv 6567 võrra ehk 14%, tänu
eramuehitusele aga eluruumide kogupind 3,72 miljoni
m² võrra ehk lausa 52%.

Ülejõe tähelend
Kõige enam uusi eluruume sai juurde Luunja (64%),
aga ka Ülenurme (60%),
väiksemal määral Tartu vald
(33%). Kui Ülenurmes suurenes ühepereelamute arv, siis
Luunja vald kasvas eeskätt
ridaelamute arvel. „Tänu eeslinnastumisele on elamine
muutunud ühelt poolt ruumikamaks, teisalt privaatsemaks,“ üldistas Noorkõiv.

Kümne aastaga on piirkonnas uude koju kolinud
17 000 inimest ehk iga seitsmes perekond. Kokku on rajatud üle 1200 ühepereelamu
ja ligi 3600 korterit. „Majanduskriisi järel on hoogsalt
arenenud jalgsikäiguvööndis
asuvad miljööväärtuslikud
Karlova, Ülejõe ja Supilinna
asumid,“ selgitas teadlane.
Hoolimata regionaliseerumisest, tudengite üüriturust
ning suurest ja stabiilsest
avalikust sektorist kipub aga
Tartu elamuturg tehingute
arvult ja käibelt võrdlemisi
väikseks ning tundlikuks jääma. „Uute kodude pakkumised suudavad kinnisvaraturu
kiiresti küllastada. Põhjuseks
on ka see, et linn ja eeslinn
käituvad terviklikul turul
ühendatud anumatena,“ rääkis Noorkõiv.
Investorid ja arendajad on
Noorkõivu sõnul aru saanud,
et kauglinna elamukruntide
järele puudub nõudlus ja hinnad langevad veelgi. „Täiesti
uus elamuehituse ajastu peaks
aga saabuma 2020. aastal,
mil Euroopa Liidus hakkab
kehtima liginullenergiamaja
nõue,“ ennustas ta. „Ka teised energia- ja kliimapoliitika
meetmed survestavad vana ja
amortiseeruvat elamufondi.“

Pidev kiirenev hinnatõus
on aga aastatel 2013–2014 vähendanud iseäranis uute eluruumide taskukohasust, tänu
millele on arengus püsinud
renoveerimine. „Lähiaastatel
väheneb oluliselt tudengite
arv, mistõttu vabaneb turul
arvukalt väiksemaid kortereid,“ lisas Noorkõiv.

Neli valikut
Noorkõiv rõhutas, et niinimetatud väikese buumi käigus on turule jõudnud palju
kunagisi tüüpkortereid ja teisi
vanemaid elamispindu. „Tekkinud rendi- ja müügisurve
peaks hakkama ohjeldama
viimase paari aasta hüppelist
hinnatõusu, kuid eeldatavalt
suureneb ka tühjade eluruumide osatähtsus,“ märkis ta.
Pikemas perspektiivis jätavad arengud peredele uue
kodu valimisel Noorkõivu
hinnangul laias laastus neli
valikut. „Laual“ on eksperdi
sõnul renoveeritud või uus
korter vanas, miljööväärtuslikus linnaosas Karlovas, Supilinnas või Ülejõel, amortiseerunud eramu linna servas,
eeslinnakorter Vahis, Ülenurmel või muus linnaga külgnevas uusasumis ja eeslinnaeramu linna piirist kaugemal.
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eurot maksnud vaiba panid
seni tundmata kurikaelad
ööl vastu 12. aprilli pihta
Raekoja platsi söögikoha
eest.

Monoloog
noorusega
Täna avab kunstimuuseum
Tartmus Kunstikabinetis
uue näituse „Monoloog
noorusega“, mille on muuseumi kogude põhjal kokku
pannud grupp Miina Härma
gümnaasiumi õpilasi. Näitus keskendub eneseotsingutele nooruse värvikatel
etappidel.

Lidu tüsedate nimel
9. mail toimuva Tartu jooksumaratoni raames korraldatav Heateo Jooks ulatab
sel aastal abikäe ülekaalulistele lastele, kellel aidatakse jõuda tervislike eluviisideni, tasudes nende
osaluse eest tervisekooli
treeningutes ja töötubades.

SÄHVATUS

Läheb võitluseks
EKRE noorteliikumine Sinine Äratus korraldab 1. mail
kell 14 Raekoja platsil meeleavalduse kütuseaktsiisi
tõusu vastu. „1. mai on ikka
olnud eraomandit vihkavate punaste päev, seekord
aga läheme me tänavale ja
näitame, et ei lase käsi enda
rahakotti ajada,“ teatas aktivist Ruuben Kaalep.

Naispallurid teevad
head
JK Tammeka naiskond käivitas koostöö Lastefondiga,
keda toetatakse reklaamiga
oma võistlussärkidel ning
võimalusega koguda annetusi kodumängudel Tamme
staadionil. Eesmärgiks on rahastada tänavust põhikampaaniat „Katkised hinged“,
mis keskendub asenduskodu lastele terapeutilise toe
võimaldamisele.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

TASUTA LÄHEB KAPSASKI: kas mekivad mehed
samal ajal palgalõhet, et prii köögiviljaroa sabas vaid
18 õrnema soo esindajat seisab? 
KAUR PAVES

SUUR LEHT
LEHT SUUR
KAUR PAVES

7. mai

trükiarv 43 000, kanne Tartu, Elva ja Luunja postkastidesse
reklaam: malle@tartuekspress.ee
kaupo@tartuekspress.ee
521 3038
511 6923
reklaamisoovist teata 5. mai õhtuks

Kui leht 7. mail sinu postkasti ei jõua, palun teata info@tartuekspress.ee või 730 4455
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Nepaali mägironija pürgib
TARTU RESTORANIÄRI TIPPU
Laupäeval avas Raekoja
platsi vahetus läheduses
uksed Nepaali traditsioonilist kööki esindav
uus restoran Mandala.

Peakokk Khadka Bahadur Khatri (vasakul) ja end
lihtsalt Kapteniks hüüda
tavatsev omanik lubavad
iga toidu juurde rohelist
pakkuda.  JANARI KINTSIRAUD

Omanikuks on Nepaalist
pärit mägironija Kaptan Bahadur Tamang, kes pärast
kümmet Eestis elatud aastat
oma unistuse täide viib ja lõpuks kodukoha traditsioonilist kööki esindava toidukoha
avamiseni jõuab. Kurikuulsal
vabaajatänaval endise Tiki
baari ruumides (Rüütli 3) pakub umbes 40-kohaline restoran päevapraadi hinnaga 3,40
ja kõikide tudengite rõõmuks
saab maitsva päevasupi kätte
lausa kahe euroga.
Sõna „mandala“ tähendab
budistlikus kultuuriruumis
maailma projektsiooni. Eestlastel oli võimalus selle religioosse meditatsiooni sümboliga lähemalt tutvuda 2011.
aastal, kui dalai-laama mungad valmistasid otse Tallinna
südamesse liivamandala.

Hiina, Tai... ja mitte
India
„Meil on iga toidu juures
värskeid juurvilju ja rohelist,
näiteks bambusevõrsed. Mina
olen pärit budistlikust perest
ja seega pakume erinevalt
hinduistlikust traditsioonist
kana-, sea- ja ka loomaliharoogasid,“ selgitas Kaptan Nepaali
köögi erinevust India omast ja
kiitis peakokka, kes alles hiljuti Nepaalist Eestisse saabus.
Valik on piisavalt lai, pakkudes ülalkirjeldatule lisaks ka

võetud, kõik on tasapisi kogutud, kuid siiski kujunes lõplik
summa plaanitust suuremaks.
„Saame hakkama! Esimesed
päevad on näidanud, et inimesed tulevad ja keegi ei lahku ilma kiidusõnadeta,“ nägi
eestlanna Helenaga abielus
olev kahe poja isa tulevikku
helgena.
Peagi saabub kööki tandoori
ahi. Ilmade soojenedes peaks
tänavale ilmuma paar lauda
ja interjööri elavdamiseks on
ehtsad budistlikud mandalad
juba Nepaalist kohale toodud,
ootavad vaid seinadele asetamist.

Püha nime ei solva

tartlastele juba vanadest Aasia
söögikohtadest tuntud Hiina
ja Tai roogasid. Samas ei ole
menüüd sirvides tunnet, nagu
loeks kulinaariaentsüklopeediat ning meelisroa peaks suutma leida loetud minutitega.
Esmapilgul tühjavõitu ja tavalisena mõjuv interjöör osutub heas mõttes rahulikuks
vahelduseks ning mitte-eestlaslik teenindus, mis tunduks
muus kontekstis üle pakutud,
mõjub Mandalas loomulikuna. Paarikümneeuroseks kujunev nädalavahetuse lõuna-

söök kahele hõlmab Nepaali
pearoogade tipust Kuninglikku Kana, Tai Rohelist Karrikana ja kannuteed. Kliendid
on meeldivalt rahul ja näha on
juba avamise teisel päeval parajat hulka teisigi külastajaid.

Kulud planeeritust
suuremad
„Paberimajandus on Eestis
lihtsam kui Lääne-Euroopas,
samas tervisekaitse nõuded
on ranged, mis on muidugi ka
oluline,“ ütles Kaptan ja lisas,
et restorani tarbeks laenu pole

AKNAD OTSE TEHASEST

AKNAD, AKNALAUAD, PAIGALDUS,
SISEPALEDE TAASTAMINE
JÄRELMAKSU VÕIMALUS
KUNI 6 KUUKS (ILMA PROTSENDITA).
Paljud valmis aknad kohe laos saadaval
(erinevad mõõdud).

736 6886, 5645 2502, 501 6158

aknaari@city.ee

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

Tartu Aleksandri 1- 4

„Tean neid inimesi väga
hästi, mahume ikka siia koos
ära. Pole veel aega olnud külastada, millalgi ehk lähen,“
kommenteeris samuti Nepaali-Hiina-Tai köögile keskendunud Vaga Mama ja Mandalast
mitte kaugel asuva Tiibeti-India Himaalaja Juttude omanik
Kamal Prasad Chalice turgu ja
uut konkurenti, kinnitades, et
ka endal läheb hästi.
Seevastu Mandala ruumide
endine baaripidaja Ove Tombak ei soostunud uuele üürnikule ühtegi soovitust pärandama ega soovinud ka Tiki baari
sulgemist kommenteerida.
„Munamägi ei ole mägi, seega Eestis pean millegi muuga
tegelema ja oma kultuuri esindamine läbi toidu on tõesti
unistuse täitumine,“ väljendas
Kaptan Tamang siirast rõõmu
ja rahulolu saavutatu üle.
JANARI KINTSIRAUD

RAHVA HÄÄL

Neljapäev, 23. aprill 2015
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Linlased jooksevad sinililledele tormi
Vigastatud veteranidele vajaliku mobiilse kõnniroboti ostuks müüdavad sinilillemärgid
lähevad R-kioskites müüjate
sõnul kui soojad saiad. Mida
aga arvavad kampaaniast ja rahuajal sõjapidamisest üldiselt
meie linnakodanikud?

Kristi (19)
õpilane

Selle märgiga toetatakse veterane.
Ostmisele mõelnud ei ole. Väga tihti kedagi kandmas näinud samuti
pole. Vist müüakse toetuse kogumiseks, aga summadest ei tea ma
midagi.

Kerttu (24)
eripedagoog

Asta (88)

Marko (28)

pensionär

jurist

Timo (67)

Asko (29)

tänavamuusikust
kirjanik

eesti keele õpetaja

Mul on ka see märk, ise ostsin Jõgeva
Selverist. See raha läheb ju sõjaveteranide hüveks. Sõdureid on vaja niisugustes riikides, kus peetakse ilgeid tapatalguid, näiteks Ruanda ja Uganda,
kus on täiesti mõistusevastane sõjategevus. Hea, kui läheks sinna niisugune seltskond, kes lööks korra majja. Ega Putinil ei jagu mehi kõikjale,
kuna tal on vaja võidelda oma rindel.
Jälgin maailma arenguid hoolega.
Saaksin hakkama üsna radikaalse
teoga, kui hakkaksin siin mängima mingit Vene hümni või töörahva
marssi. Putin tuleks kohe vaatama, et
siin on meie mees. Aga seda ma loomulikult tegema ei hakka. Ma mängin ainult meie hümni ja õnneks on
see Eestil ja Soomel sama.

Meene ostmisest saadav raha läheb
veteranide heaks. Hetkel osta ei
plaani, aga seda saab igast R-kioskist. Suhtumine välismissioonidesse on keeruline teema, mida paari
lausega kirja panna. Ühelt poolt on
meil liitlaskohustused, teisalt mina
ise olen üsna mittemilitaristlikult
meelestatud, isegi kui see pole otseselt ründav sõdimine. Pigem olen
natuke vastu, kuigi ma ei mõista sõdureid hukka, see on nende valitud
amet.

Mark (17)
õpilane

Märk on veteranide toetuseks. Endal
on see samuti olemas, teise jope küljes, mulle osteti ta Tallinna loomaaiast. Arvan, et Eesti poisid on tublid,
et on valmis sõdima ja tahavad seda
teha. Kampaania konkreetsesse eesmärki ma süvenenud ei ole, ei kujuta ette ka, mis need masinad maksta
võivad. Sinililli müüakse igal pool:
toidupoodides, üritustel.

See on abistamise märk, vist sõjaväe
oma. Ega vanainimesel ju hästi meelde ei jää, aga näinud ikka olen. Kuskil müügil küll mitte, aga televiisoris. Seal öeldi ka, et lill maksab kaks
eurot. Ise ostaks küll, aga teate ju, et
pension on väike. Arvan, et Eesti mehed ei peaks võõrsil sõdima. Miks nad
peavad ohtu minema, eluga riskima?

Toetatakse välismissioonidel käinud
Eesti sõjaveterane – internetist olen
lugenud. Ise märki osta ei plaani. Vaja
on ju sõdida, liitlased oleme ja järelikult peame mingil määral oma kohalolekut näitama. Siis saame oodata
ka teistelt riikidel, et nemad vajadusel
meile appi tuleks. Aga ma ei näe, et
minu toetus otseselt vajalik oleks.

Päris täpselt ei oska öelda, millega tegemist on. Kuskil näinud olen,
äkki mingitel riigikogu inimestel. Ei
oska pakkudagi, miks nad seda kannavad. Äkki oli neile sõjaveteranidele
heategevuseks? Tänavatel neid müügis ikka on.

Andres (63)
puidutööline

Veteranipäev on mõeldud vigastatud
sõdurite toetamiseks. Märki olen
kas või televisioonis paljudel küljes näinud. Ausalt öeldes ei tea, kust
seda osta saaks. Sellesse, et Eesti sõdur on võõral pinnal, suhtun täiesti
normaalselt. Probleemid on ju kõik
globaalsed ja ka Eesti peab neist osa
võtma.

Vaata videot
tartuekspress.ee

TULE TARTU PARIMASSE FOTOPOODI!
FOTOLUKS, Ülikooli 6a aadressilt leiad:

* Dokumendi- ja stuudiofotode pildistamise
* Vanade must-valgete fotode taastamise
* Slaididest paberfotote trükkimise
* Tartu ilusaima valiku pildiraame ja -albumeid
* Suureformaadiliste fotode trükkimise
* Kvaliteetse foto- ja stuudiotehnika
SOODSAD PILDID FOTOLUKSIST!

Kuni 15.05.2015 kehtib kuulutuse ettenäitajale
10x15 5-päeva foto hinnaks vaid 0,13€!

Fotoluks Tartus, Ülikooli 6a, tel 730 9540, tartu@fotoluks.ee
Avatud E-R 9-18, L 10-16 www.fotoluks.ee
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Palametsa
pajatused
331.

Jazzkaarel selgub elu mõte –
täna Türgi, homme Eesti moodi
Juba 26. aastat järjest
toimuva üle-eestiliseks
kasvanud festivali Jazzkaar raames avaneb
Tartu publikul kahel järjestikusel õhtul võimalus
rännakuteks eksistentsi
mõtte ajatutel radadel.

Oleg Pissarenko kinnitab Jazzkaarel, et universum püsib koos vaid tänu armastusele. 
HEITI KRUUSMAA

Täna kell 21 astub Jazzklubis
üles Türgi ja Aafrika traditsiooniliste instrumentide virtuoosidest koosnev kollektiiv
Mehmet Polat Trio. Esitamisele tuleb peamiselt debüüt
albumi „Next Spring“ (2014)
looming. „Soovime, et kuulaja sulgeks silmad, avaks oma
südame ja tuleks koos meiega
sellesse sügavasse maailma,
kus meloodia ja energia jutustavad erinevaid lugusid meie
kultuurist ja ajaloost,“ väljendas Polat siirast ootust.

Avatud südametega
pillivirtuoosid
Laval kõlavad instrumendid
on muusikaajaloohuvilisele
tuttavad kui mitmete kaasaegsete instrumentide eelkäijad.
Ud`i juured ulatuvad 5000
aastat tagasi, tegu on Araabia
kultuuri ühe peamise pilliga,
millest hiljem arenesid lauto
ja kitarr. Kora on umbes 700
aasta vanune Mali aladelt pärit harfi Lääne-Aafrika eellane. Ühe vanima muutumatul
kujul tänini kasutatava pillina
kuuleb laval 5000-aastase ajalooga Lähis-Ida päritolu puhkpilli nei`d.
„Oma kultuuriruumis on
need instrumendid laialt tuntud ja tavalised. Trio liikmed
on Euroopas aastaid esinenud
eksootiliste sooloartistidena.

BUSSI RENT alates 50€ päev

Citroen Jumper (2014) • 9 kohta • püsikiirushoidja
diisel, 110 kW, raadio-CD, USB,
AUX, bluetooth, konditsioneerid,
2. ja 3. rea istmeil reguleeritavad
käe- ja seljatoed, kõrge, mahukas

511 6923
info@aurel.ee
aurel.ee/buss

Otsustasime moodustada trio,
andes pillidele loomuliku raamistiku kollektiivi koosseisus.
Nii ühendabki puhkpill nei
oma õhulise hingestatusega
kaks keelpilli spirituaalseks
tervikuks,“ selgitas Polat trio
tekkeloo tagamaid ja lisas, et
nende muusika eksootilisus
väljendub muusikakäsitluses
ja iga liikme erilises elutees.
Homme kell 19 toimub Vanemuise kontserdimajas Oleg
Pissarenko bändi kolmiksarja
viimase plaadi „Point“ (2015)

esitluskontsert, mis võtab kokku „Prii Laps Ilm“ (2009) alustatud ja „Kes Sa Oled“ (2012)
formuleerunud filosoofilised
teemad.

Vägagi salajane
vaimne teekond
„Ma olen selles mõttes hull,
et armastan inimesi nii väga,
et kogu minu tegevuse eesmärk seisnebki selle armastuse
väljenduses. Olen muide kindel, et kogu universum püsib
koos ainult tänu armastusele,

nii mikro- kui makrotasandil.
Sellest uus plaat räägibki,“ selgitas Pissarenko ning kinnitas,
et maailma parandamist tuleb
endast alustada ja sellega ta ka
pidevalt tegeleb.
Bänd koosseisus Oleg Pissarenko, Raun Juurikas, Mihkel Mälgand ja Ahto Abner
on koos musitseerinud kümmekond aastat. Tulemuseks
on tunnetuslikult laetud ja
sünergilise kõlaga kooslus,
millest leiab varjundeid minimalismist, 70ndate instrumentaalrokist, postpungist ja
džässist.
„Plaadiks saab lugude kogum siis, kui mõistan, mida
inimestele öelda tahan ja sisu
leiab vormi,“ avaldas bändi liider Pissarenko loomeprotsessi
tagamaid. Lood pärinevadki
muusiku erinevatest eluetappidest ja nii leiab albumilt 15
aastat tagasi Tallinnas kirjutatud lugusid ja päris viimase
aasta loomingut. „Neljaosaline
tsükkel „Point“, mis ongi plaadi kese, sündis minu esimestel
Tartu aastatel 2005–2006,“
kirjeldas Pissarenko ja lisas, et
inspiratsiooni leiab ta kõigest,
mida elu toob – tuleb osata
vaid ridade vahelt lugeda.
„Muusikaloome on vaimne
teekond ja samal ajal vägagi salastatud. Pean silmas, et keegi
ilmselt ei tea, miks just selline
lugu selle inimese kaudu maailma jõuab, aga peamine on, et
mõte saab heliks ja heli jõuab
kuulajani. Tulge kontserdile,
räägime elust ja otsime vastuse
küsimusele – milles on point!“
kutsub Pissarenko bänd kõiki
kaasa mõtlema.
JANARI KINTSIRAUD

KULTUUR
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Idahuumor tõmbab käima küll
Kartused, justkui osutuks Jaapani komöödia
„Naeru akadeemia“ näol
põhjamaisele hingelaadile mõistmatuks, osutuvad asjatuks.
Kaks tundi ja 20 minutit
vältav kahemeheduo paneb
esmapilgul kahtlema, kas
pinget ikka veab välja. Pole
ju jänkide naljaseriaalidest
tuttav lakkamatu pealesunnitud lagistamine eestlastele
just omane, mis on nii mõnegi enda arvates ülivaimuka
stand-up-humoristi siinmail
kuivale jätnud. Seda enam,
et tuumarünnaku üle elanud
tõusva päikese maa huumorisoon tavatseb teinegi kord
sootuks veidratel radadel tukselda.
Riho Kütsari ja Hannes
Kaljujärve filigraanne kokkumäng paiskab skepsise aga
põrmu. Ilmselt pole vaja erilist mõttelendu, et ära arvata,
kumb kahest mehest õhinas
näitekirjanikku ja kumb tõredat tsensorit kehastab. Ning
kultussarjast „Õnne 13“ tuttav
torisemine rahvast külmaks ei
jäta, saal vappub naerust.
Torin tuleneb põhjusest, et
teatritrupi „Naeru akadeemia“
lavastaja ei suuda sugugi aru
saada, et sõja ajal nalja teha ei
sobi. Kuigi tsensori valvas pilk
pole selleaegses Jaapanis mida-
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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

Näitekirjanik (Riho Kütsar) ei pea paljuks teose lavastamise nimel tsensorile (Hannes Kaljujärv) altkäemaksuks
ka linnumaja ehitada. 
AHTO LUUD
gi ebatavalist, on kunstihing
sedapuhku sattunud erilise
kuiviku otsa, kellel igasugune
huumorimeel üldse puudub.
Nagu paradoksaalsel kombel
ajapikku tõdetakse, sellest just
tõeline huumor sünnibki.

Muudatuste
muudatused
Kuna tsensor ei söanda üritusele kohe resoluutset vetot
panna, vaid lükkab otsust üha
uute ja uute muudatusettepanekutega edasi, tuleb lavastajal neile järjepanu reageerida.
Üsna ootuspäraselt muudab
iga totter parandus, näiteks
kohustus lisada tükile täiesti
kontekstiväliselt hüüatus „Taevas hoia keisrit!“ teose üha naljakamaks. Nii saab tsensorist
omamoodi kaasautor. Sama

KEEVITUSTEENUS

III Tartu
rahvusvähemuste
festival
24. aprillil kell 16.30
näituste avamine ja ümarlaud
25. aprillil kell 11-20
rahvaste pidu ja simman
SISSEPÄÄS PRII!
Korraldab: Tiigi Seltsimaja
Toetavad: Kultuuriministeerium, Tartu Linnavalitsus

INFO:
kultuuriaken.tartu.ee

TarKÜL koostöös Tartu linnaga korraldab
17. aprillist 19. juunini 2015 vältava kampaania

«HOOLAS ÜHISTU»
Küüni 5b,
TARTU

Toit koju ja kaasa

KAUR PAVES

Tiigi Seltsimajas 24. - 25. aprillil 2015

Hea korteriühistu juhatus!

• malm
• alumiinium
• roostevaba

Tiibeti, t
restoranandoori ahju

loogiliseks sündmuste käiguks
võib pidada vastandliku paari
järkjärgulist vennastumist,
nagu sedagi, et aastal 1940 ei
saa muhe lõõpimine ometi
lõpmatult kesta.
Tulles aga tagasi potentsiaalse ohu juurde, et idamaine
naljategemisviis Maarjamaa
poegadele ja tütardele kohale
ei jõua, siis tuleb tunnistada,
et liigagi hästi jõuab. Vaadates
kodanikke, kelles iga Kütsari ja eriti Kaljujärve mühatav
repliik hüsteerilisi reaktsioone
tekitab, kerkib paratamatult
küsimus, ega soojenduseks üks
pits ülearu valatud ei saanud.
Või on 25 aastat teleekraanil
jooksnud kohustuslikku taustanaeru sedavõrd tõhusalt oma
töö teinud?

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
aa
ovima j
Tel 740 1606, 5668 3044
o
r
p
e
g
l
Tu
kam296@hotmail.com
himaalajajutud.ee
restoranhimaalajajutud

KAMPAANIA AJAL SAAB TELLIDA KEVADISE
SUURKORISTUSE TARBEKS SOODSA HINNAGA
7 m³ JA 10 m³ PRAHIKONTEINEREID.
Korteriühistutele, kes on TarKÜL-i või EkÜL-i liikmed,
kehtib EKSTRA HIND! Vaata täpsemalt: www.tarkyl.ee
Registreerimine info@tarkyl.ee või tel 5342 7912.
Telli numbril 5566 1888 abijõudu, et laadida
konteinerit ning koristada keldrid ja panipaigad.
NB! Keldrite koristus tolmuimejaga ekstra hind!

Bokside rent, komisjonimüük
Suur valik rõivaid, kodukaupa ja kasutatud mööblit. Külastage meid!
Kastani 38, Tartu • E–R 10–18, L 10–15
https://www.facebook.com/TaaskasutuskeskusSahtel
Info: 5680 4451, tartu@sahtel.net
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Kino

ANEKDOODID
Õhtul käib mees närviliselt
oma maja ees edasi-tagasi ja
vaatab kogu aeg kella.
„Ma muretsen oma naise pärast,“ seletab ta naabrile.
„Mis temaga on?“
„Temaga on minu auto...“
***
Kohvikus istuvad füüsik, bioloog ja matemaatik, joovad
kohvi ning silmitsevad teisel
pool teed asuvat maja. Kõigepealt siseneb majja kaks inimest, mõne aja möödudes aga
väljub kolm inimest.
„Mõõdud polnud võrdsed,“
tähendab füüsik.
„Nad paljunesid,“ pakub bioloog.
„Juhul, kui üks inimene peaks
veel sisenema, on maja jälle
tühi,“ teatab matemaatik.
***
Naine armukesele:
„Pean sulle tunnistama, et
olen Neitsi.“
„Jah? Päriselt?“ imestab mees.
„Ei, horoskoobi järgi. Aga mu
mees on oinas.“
„Jäär? Horoskoobi järgi?“

„Ei, päriselt!“
***
Töötaja firmajuhile:
„Teeniksin ma kas või nii palju,
kui teie makse maksate!“
„Ka mina oleksin õnnelik,
kui peaksin sama palju makse
maksma, kui teie palka saate!“
vastab firmajuht.
***
Direktor alluvaile:
„Te kurdate, et on kriis ja teie
majanduslik seis on halvenenud, aga muuseas, teie palk on
sel aastal 75% kõrgem!“
„Vabandage – kõrgem millisest aastast?“ küsib keegi.
„Järgmisest!“
***
Öösel heliseb arsti kodus telefon.
„Palun teid, te peate otsekohe siia tulema,“ räägib närviline naishääl, „mu laps neelas
kondoomi alla!“
Arst riietub kiiresti ja on juba
uksest välja tormamas, kui telefon heliseb taas.
„Teil ei ole siiski tarvis tulla,“
teatab seesama naine kergen-

datult, „mu mees leidis juba uue!“
***
Varastel õnnestub avada viiekümnes seif, kuid see on tühi,
nagu kõik eelmisedki.
„Jälle tühi kapp!“ hüüab üks
varastest.
„Ega siin midagi imestada
olegi,“ vastab teine. „Me oleme
ju seifivabrikus!“
***
Elevant vaatab põlglikult hiirt
ja ütleb:
„Sa oled kõige tühisem ja armetum olevus, keda ma kunagi
kohanud olen.“
„Palun korrake,“ piiksatab hiir.
„Ma tahaksin need sõnad meelde jätta ja ühele tuttavale kirbule öelda.“
***
Neiu on hambaarsti juures:
„Teate, doktor, ma kardan jubedalt. Ma isegi ei tea, mis on
hirmsam, kas hamba väljatõmbamine või sünnitus.“
„Kuulge, neiu, see tuleb nüüd
küll kiiresti ära otsustada!“ ütleb
arst. „Ma pean täpselt teadma,
millise nurga alla ma tooli panen!“

CINAMON
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
24., 28.–29.04 kell 12, 19.45,
22.15; 25.–26.04 kell 19.45,
22.15; 27.04 kell 11.45, 19.45,
22.15; 30.04 kell 12, 20.15 Ole
tugev!
24.–28.04 kell 12.45, 15.30,
16.30, 19.15, 21.45; 29.04 kell
12.45, 15.30, 16.30, 22; 30.04
kell 12.45, 15.30, 16.15, 19.45,
22.30 Kiired ja vihased 7
24.–30.04 kell 21.30 44. laps
24.–26., 28.–29.04 kell 20.15;
27.04 kell 13.30 1944
24.–26.04 kell 16.45, 18.30,
20.30, 22; 27.04 kell 18.30,
20.30, 22; 28.04 kell 14.45,
18.30, 20.30, 22; 29.04 kell
16.45, 18.30, 20.30, 21.45;
30.04 kell 16.45, 18.30, 22.15
Unfriended: Ütle, kes on su
sõbrad

Ole tugev!

24.–30.04 kell 14 See jälitab
sind

SUDOKU

24.–27., 29.04 kell 13.15,
16.15, 19; 28.04 kell 16.15, 19;
30.04 kell 13.15, 16.15, 18.40
Ristunud teed
25.–26.04 kell 12 Lammas
Shaun. Film
25.–26., 29.04 kell 12 Tuhka
triinu
24., 28., 30.04 kell 11.45;
25.–26.04 kell 10.45; 27.04
kell 16; 29.04 kell 10.45, 11.45;
30.04 kell 11.45 Kodu

jat

Väärismetalli
sümbol

ul

20461

UNO

Viskerelv

La

O NU

ar

RISTSÕNA
Linn
Punase
mere
ääres

Vene
mehenimi

Pill
Muinasmaakond

24.–26., 29.–30.04 kell 14.15;
27.–28.04 kell 18.05 Sügavasse laande

Tulekeel
Metsaand
Järjest
tähed
Pikk
vokaal

Soome
mehenimi
Käsklus
arvutile
Eestlane
OV 1980

Anna
Haava
luule- Sidesõna Sidesõna
kogu

Amet

Mööbliese

Raatus
Näitleja
Rooma
number
Prantsuse
mehenimi

Teletädi
eesnimega
Sadamaehitis
Plaatina

Salasepitsus
Sageliesinev
lühend
Endine
näitleja
en. + n.
Teatmeteos

Meid
inglise k

... love
you!

Laevnik
Tegelane
seriaalist
"Vaprad
ja ilusad"

Mihhail
Šolohhovi
jutukogu

Kontsert
RESTORAN ATLANTIS

kuni 20.05 näitus Baltisakslus
– soole rajatud kindlus
kuni 18.05 raamatunäitus
„Endisaegseid muusikaraamatuid“

24.04 kell 20 Stig Rästa ja Silver Laasi akustiline kontsert

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU

TARTU JAZZCLUB

kuni 12.05 Ilmar Anvelti fotonäitus Portreed ja teekonnad

24.04 kell 21 Ivi Rausi Group

Näitus
ANNELINNA RAAMATUKOGU

24.–29.04 kell 22.30 Röövitud 3

kuni 30.04 näitus Naeratus!
Naivistid Iittalas

27.04 kell 17.40; 28.04 kell
13.30, 17.45 Fast Eddy vanad
uudised

KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU

24.–26., 29.–30.04 kell 18.15;
27.04 kell 20.15; 28.04 kell 16
Kaubanduskeskuse kangelane Vegases

kuni 30.04 näitus Marimekko
– Soome disainiklassika

30.04 kell 19, 21, 22 Eellinastused: Tasujad: Ultroni ajastu

kuni 20.05 Angela Reidla
maalinäitus 19 rohelist pilti

28.04 kell 11 Põnnihommik:
Ristunud teed

kuni 20.05 Maris Tuulingu
maalinäitus Ekslemised

LINNARAAMATUKOGU

TARTU ÜLIKOOLI
RAAMATUKOGU
kuni 12.05 Liive Koppeli
maalinäitus Õhtuvalgus.
Külastada saab raamatukogu
lahtioleku aegadel

Muu
ANNELINNA RAAMATUKOGU
29.04 kell 17.30 reisimuljete
õhtu Kevadised hetked Pariisis. Külas on loodusajakirjanik
Toomas Jüriado
LINNARAAMATUKOGU
30.04 kell 16 Linnaraamatukogu kirjanduskohvik, vaatluse all on Deborah Moggachi
raamat Parim hotell terves
Indias
TARTU ÜLIKOOLI
KUNSTIMUUSEUM

Arseen

Aroom

Mehenimi
Piirits

Endine
maadleja
Mehenimi
Valu
inglise k

Labemoll

Surmaheitlus

Linn

Naisenimi
2 x täht

24.04 kell 12.30, 14.30, 15.45;
25.–26.04 kell 10.30, 11.15,
12.30, 14.30, 14.45; 27.04 kell
12.30, 14.30, 15.45; 28.04 kell
14.30, 15.45; 29.04 kell 10.30,
11.15, 12.30, 14.30, 15.45,
17.45; 30.04 kell 12.15, 14.15,
15.45 Käsna-Kalle Kantpüks

28.04 kell 11 Põnnihommik:
Käsna-Kalle Kantpüks

Valimiskast
Rahaühik

Eesliide

LAATS

Kirjanik

Helilooja

Doonau
lisajõgi
"Olema"
vorm
Lennukimark
Riik
Aafrikas
Element
nr. 71

Eostaim
Kürii
Linn
USA-s

29.04 kell 16 Noorte pop-up
kirjanduskohvik, räägime
Rick Riordani raamatust Percy
Jackson ja välguvaras

HINNAŠOKK!
FUEGO

Export Design

1.198

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

HELISTA +372 5044 188
info@ultimatemarket.com

GALERII
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TSIRKUS
tuli linna
18. aprillil tähistati Ahhaa teaduskeskuses
rahvusvahelist tsirkusepäeva. Osa sai võtta
erinevatest töötubadest ja nautida tuleteater
Zerkala, Tartu Akrojooga ja noore andeka
mustkunstniku ettekandeid. 
KRISTA PALM
Töötuba Zerkala tuleteatrilt.

Köielkõnd Väikselt Balaganilt.
Tartu Akrojooga etteaste.

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

Pisikese tsirkusehuvilise
esimesed sammud.

Täitke tööotsija ankeet meie kodulehel: www.maxima.ee
Saatke CV: personal@maxima.ee, tel 602 3147.
Mustkunstnik publikut hullutamas.

2. mail 2015
toimub üle Eesti
taas ühine talgupäev.
Talguid saab kirja
panna ja valida
www.teemeara.ee

Leo, talguline:
Käisin kahe aasta eest Narva-Jõesuus
korstnapühkimise talgutel. Päev oli tegus
ja lõppes kosutava saunaga. Kuna korstnapühkija nägemine toob õnne, tahtsid kõik
talgulised ilmtingimata ka nööpi puudutada.
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Ehitus

Sanitaar- ja kapitaalremont.
Ehitus ja lammutustööd.
Tel 5837 2544,
viimistlus.lammutus@mail.ee.
Soojustamine puistevillaga. Tel
5665 0604, 502 0066, puistevill@gmail.com.

TANAVAKIVIDE
paigaldus ja muuk,
aedade ehitus,
haljastustood.
tel +372 5803 9214

1,6 ja 3,2 t ekskavaatorite rent
ja kaevetööd. 80-110 € päevarent juhita. Tel 511 5786.
Aukude puurimine postvundamentidele (palkmaja, terass). Tel
509 3454,
www.vahvameeskond.ee.
Ehitus- ja remonttööd. Puitfassaadid, katused ja lamekatused
jne. Tel 5662 9930.
Ehitus, remont, siseviimistlus,
kuurid, aiamajad, terrassid.
Pikaajaline kogemus! Soovitud
tulemus garanteeritud!
Tel 5622 9840, www.kevori.ee.
Ehitus, remont, viimistlus, lammutustööd. Tel 5858 6953.
Ehitusmeeskond teeb kõiki
ehitustöid. Tel 5820 2040.

Fassaaditööd, lamekatusetööd, hüdroisolatsioonitööd,
vundamenditööd, tööd korteriühistutele. Küsige pakkumist!
Tel 5323 4050, www.proofex.ee.
Fassaaditööd:
soojustamine
ja viimistlemine. Küsi
pakkumist tel
5850 9769,
info@auna.ee,
www.auna.ee.
Kaevetööd 7-22-tonniste eks
kavaatoritega. Kallurveod - liiv,
killustik, muld. Tel 512 5350.
Katuse- ja fassaaditööd, vundamentide remont ja soojustamine, vihmaveesüsteemid. Tel
5620 2333.
Katuste ja puitfassaadide ehitus- ja remonditööd.
Tel 515 7062.

Teeme ehitustöid. Korterite renoveerimine. Katused. Fassaadid. Vundamendid. Kaevetööd
(kopplaadur Volvo). Kvaliteeti ja
kogemust rohkem kui 15 a. Tel
511 6186,
akeron001@gmail.com.

Garaaž Tartus. Tel 516 5412.
Põllu- ja metsamaa üle Eesti!
Küsi hinnapakkumist või kirjuta
info@strategium.ee.
Väikeelamu krunt (eelistatud
Ihaste piirkond). Tel 551 7460.

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

Koolitus

Teeme erinevaid
üldehitustöid üle Eesti.
Tel 5683 5395, 5677 9397, siseehitus@gmail.com.

Tänavakivide paigaldus, haljastustööd, piirdeaida/väravad.
Tel 5623 3867,
www.clinkerservice.ee.
Vundamentide soojustamine,
uute ehitus, vanade remont,
hüdroisolatsioonitööd. Tel
5649 4929.

AM-, A-, B-, BE-, C-, CE-kat,
veokijuhi ameti- ja ADR-, lõppastme- ja esmaabikoolitused.
Tel 507 8230, Kalda tee 30,
www.sõiduõppe.ee.
Emajõe Keeltekool:
uued kursused aprillis.
Tel 740 4050, info@emajoe.ee,
www.emajoe.ee.

Küte

Killustik, liiv, kruus, muld veoga. Tel 5826 7949.

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!

Korstnate ehitus ja remont
koos vajalike plekitöödega. Tel
5625 1750, tomeli.ee.

• Alati hea nõuanne!
• Professionaalne abi kinnisvara ostul, müügil, üürimisel
• Kinnisvara komplekshaldus

Kortermajade renoveerimine,
katuse- ja fassaaditööd. Tel
5809 6966,
kristjan@krestonehitus.ee.

Riia 9, Tartu. www.eravara.ee
E-post: eravara@eravara.ee
Tel 742 7630 ja 506 6173.
1-toal ahik kap-remonditud
korter (kelder, aed, vaiksed
naabrid, pood lähedal).
Tel 5563 9452.

Aasta ringi laias valikus lõhutud
küttepuud veoga. Lepiko talu,
tel 5667 5750.
Ahju-, pliidi- ja katlapuu (lepp,
haab, kask). Hind al 26 €/rm
(laotud). Tel 525 7628.
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.
Kasepinnud 30, 40, 50 cm.
Vedu, tšekk. Tel 5594 7098.
Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.

Kõik ehitustööd ühest kohast:
www.innover.ee. Tel 5904 2174.
Lamekatusetööd.
Tel 5332 9491.

Plekksepatööd, vihmaveesüsteemid, teraskatused,
lisaplekid. Tootmine, müük
ja paigaldus! Tel 5341 8183,
tauno@tametek.ee,
www.tametek.ee.

Kinnisvara müügi- ja üürimisteenused Tartus ja Lõuna-Eestis.
Kutseline maakler Peeter Meus,
tel 506 2212, 786 8080,
www.aadlivillakv.ee.

Kinnisvara ost
1-toal korter. Tel 503 2345.
Pottsepatööd Lõuna-Eestis. Tel
5830 9490,
pottseppmeister@outlook.com

Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puit- ja turbabrikett,
küttegraanulid. Vedu tasuta. Tel
523 8332, 433 3130.
Kvaliteetne halupuu väga
soodsa hinnaga. Erinevad puuliigid. Tel 5551 0645.
Kütteklotsid (haab, lepp)
lahtiselt ja võrgus. Küttepuud.
Kojuvedu tasuta. Tel 5193 8862.

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

2-3toal korter Tartu kesklinnas.
Võib vajada remonti.
Tel 5622 8225.
2-3-toal korter. Tel 5561 4114.

Vana mööbel, müüa ja ära
anda. amredspan@hot.ee

60 a mees (pahedest prii, kohusetundlik, juhiload). Sobib hästi
valvuri koht. Tel 5563 9452.
Pensionärist turvatöötaja
soovib valve- või turvatööd (v.a
toidupoed). Tel 5803 7755.

Pakun tööd
Autojuht-klienditeenindajale
(vajalik müügitöö kogemus, hea
füüsiline vorm, arvuti kasutamise oskus, pingetaluvus ja
kohusetundlikus. Töö asukoht
Tartu vallas. Pakutav palk on hea.
CV saata aadressile lihapood@
rotaks.ee.

Lisatöö siseruumide koristajale
Reola külas E-R alates kl 17st (33,5 h). Tel 5823 0411.

Materjal

Kinnisvara müük

Müüa ja ära anda nõuka ajastu
mööblit (sh ka tigudiivanvoodi
tugitoolidega, vajab remonti,jm
pehme mööbel).
amredspan@hot.ee

Keskealine liikumispuudega
naisterahvas otsib kodukoristajat korterisse. Tel 5695 5076.

Üldehitustööd. Plekkide painutamine ja paigaldus. Ramest
Ehitus OÜ, info@ramest.ee,
tel 516 6152.

Veoga liiv, kruus, killustik,
muld. Tel 551 2811.

Mööbel

Otsin tööd

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

Kruusa, liiva ja killustiku müük
koos veoteenusega.
Tel 505 7316.

Lemmikloomade ravi, vaktsineerimine ja kiibistamine. Tel
514 8998.

Vanaaegne suur raamatukapp
ja 2 ümmargust lauda. Tartu, tel
5563 9452.

Telli välisuks! Tootmine Tartus,
paigaldus üle Eesti! Tel
5625 4169, www.askorpuit.ee.
Tselluvilla paigaldamine puistena - pööningud (ka lamekatused), seinad, põrandad.
Tel 503 7220.

Loomad

Trassiehitus OÜ pakub tööd
C-kategooria juhiluba omavale
mehele Tartus. Töö on kalluriga, millel on tõstekraana. Tel
5564 9350,
tiit@trassid.com.
Trassiehitus OÜ pakub tööd
teetöödel ning oskustega tänavakivide paigaldajale.
Tel 5564 9350, tiit@trassid.com.

Põllundus
(Vilja)puude, põõsaste ja hekkide pügamine. Üle 15 a
kogemusi. Tel 5699 9884, laur@
puujuuksur.ee.
Hei maasikakasvataja veel on
võimalik tellida frigomaasika
taimi. Tel 521 4050,
www.maasikataimed.ee.
Kartuli, sibula, kapsa, porgandi, peedi, kaalika ja mee
kojuvedu Tartu linnas.
Tel 5356 8382.
Müüa kartulit (seemnesuurus)
Laura, Quarta, Flavia (varajane).
Tel 5556 6600.
Müüa toidukartul Laura, Gala,
Vineta. Kojutoomisega.
Tel 5300 3523.
Viinamarjaistikud, suur valik
sorte, ka avamaale. Tartu kandis
kojutoomisega. Tel 506 7515,
viinamarjad@hot.ee.
Õunapuude hoolduslõikus kogenud tegijalt ja okste äraveoteenus. Tel 5344 1304, broneeri
aeg meilil viljapuuhooldaja@
gmail.com.

Riided

Lepp 30, 40, 50 cm. Tel 557 6177,
www.kuttepuud.com.

Anne 51 kpl Stiil: korralikud
riided Iirimaalt. stiilriided.ee

Lõhutud märg kask (pikkus
vastavalt soovile, min kogus
3 rm, hind al 33 €/rm).
Tel 5612 7434.

Ladu müüb Tartus hulgi kasutatud riideid (Norra originaal,
Oslo). Tel 5648 0844.

Okaspuu (võrgus 40 liitrit,
1,60 võrk, veovõimalus).
Tel 504 5307.
Puitbrikett, kütteklots, kaminapuu, kojuveoga! Tel 528 9398.
Puitbrikett, pellet, kütteklots!
Tel 5304 9599.

Odavad rõivad, Kastani 121.
E-R 10-18, L 10-15. Uued ja
kasutatud riided.

Sõidukid
1994.–2006. a sõiduautode
kokkuost. Väga kiired tehingud!
Raha kohe kätte! Tel 553 3060.
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Autode ost - kiired tehingud. Tel
5839 5949.

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

Autoremont, rehvitööd,
summutite remont, õlivahetus.
Tartu, tel 5853 3080.

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

Hiina rollerite, mopeedide ja
atv-de remont. Tel 5628 5260.

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

Kaubikute ja sõiduautode remont ja hooldus. Autoelektrik.
Tel 5609 6933.
Müü oma auto meile. Sobiva
tehingu puhul raha kohe kätte.
Info telefonil 5823 2707.
Rehvivahetus meilt, raha teilt.
Asume Annelinnas Kuuse tn. Töö
kiire ja soodne. Tel 5621 7955.

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

Sõidukite rent Tartus (alates
4,75 €/päev). Tel 5837 2544,
viimistlus.lammutus@mail.ee.

Korterite remont (kips, plaatimine, põrandakatted, maalritööd,
...). Tel 5802 2620.

BUSSI RENT
alates 50€ päev
Citroen Jumper (2014)
9 kohta, püsikiirushoidja

Invatransportteenus - transport ratastooli ja raamiga. Suno
OÜ, tel 5849 4588.

diisel, 110 kW, kõrge, mahukas, raadio-CD, USB,
AUX, bluetooth, konditsioneerid, 2. ja 3. rea
istmetel reguleeritavad käe- ja seljatoed.

aurel.ee/buss

Autobussiteenused (Baltimaad,
Venemaa). Peeter, tel 5373 8770,
www.noobelreisid.eu.

Jalgrataste müük, hooldus ja
remont. Master Sport OÜ Tartus
Võru 132a. Tel 659 1109,
www.mastersport.ee.

Ohtlike puude langetamine ja
puude hooldus. Tel 5664 1413,
info@treeservice.ee.

Plaatimine Tartus ja lähiümbruses. Tel 5605 4192,
web.zone.ee/plaatimine.
Planeerimistööd roomikbuldooseriga. Tel 5826 7949.
Printerikassettide kiire täitmine! E–R 9–17, Raekoja 13, Tartu.
Tel 744 1100, www.futari.ee.

Boileri puhastus. Tel 5340 6762.
Boilerite puhastus, veemõõtjate vahetus, san-tehnilised
tööd. Tel 5646 9025,
734 8044.
Ehitus- ja viimistlustööd,
akende-uste vahetus. Töö
kiire ja korralik. KÜ-d, eramajad,
kontorid-bürood. Tel 510 0645,
formcenter@gmail.com.

Matemaatikatunnid Tartus igale
tasemele suurte kogemustega
tunniandjalt. Tel 5559 5233.

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

Aedade, terasside, kuuride/
varjualuste ehitus, haljastustööd. Tel 5841 9964.
Arvutite ost, müük ja remont.
W. Struve 8, tel 5657 7785.

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

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

511 6923 • info@aurel.ee

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

Rakke-, salv- ja sahtkaevude
kaevamine, puhastamine,
süvendamine ja remont.
Tel 557 4792.
Rakkekaevude kaevamine,
puhastus ja remont.
Tel 5638 1774.

OÜ PLEKK-KATUS
• Katuse- ja seinaplekk
• Lisaplekid
• Roostevaba-, vask-, messingplekk
TARTU
Riia 136C
Tel: 5343 0334, 739 0196
katusplekk@gmail.com
www.plekk-katus.com

Ly Chini OÜ. Abi alkoholisõltuvuse korral. 98%. Hiina meditsiin. Tartu, Sõpruse pst 2, vajalik
eelreg. Tel 505 8381.

TALLINN
Kadaka tee 4
Tel: 506 5659, 65 65 782
info@plekiladu.ee
www.plekiladu.ee

Väljaandja: Ajaleht OÜ, Ülikooli 1, 51003 Tartu
E-post: info@tartuekspress.ee
Internet: www.tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress
Vastutav väljaandja:
Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee

fotod, mündid, paberrahad,
mööbel, kellad, maalid, graafika, märgid, medalid jne. Tel
5829 9810.

Tutvus
59 a majaga sale naine Elvast
otsib hoolivat autoga sõpra.
Sobivusel kooselu.
Tel 5846 4613.
Mees 68 tutvub naisega 60+
Tartust. Tel 5622 8987.

Septikute (2, 3, 5 m³) ja imbsüsteemide paigaldus ja müük. Tel
5757 0202.

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

Hauakivide ja hauaplaatide
valmistamine. Tel 5691 7488,
www.kiviraie.ee.

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

San-tehnilised tööd, sh ummistuste likvideerimine.
Tel 5622 9840.

Korstnapühkija (kasutan tuha
imurit, väljastan peale igat tööd
akti). Tel 5805 0201.

Teenused

Tervis

San-tehnilised tööd, likvideerin ummistusi, torustike,
pottide, kraanide, jne vahetus,
remont. Tel 553 7638.

Kopp-auto kalluri teenus (kandejõud 10 t, nelikvedu).
Tel 5826 7949.

Veo- ja sõiduautode keretööd
ja taastamine. Uued ja kasutatud detailid. Tel 504 0334,
allroads.ee.

San-tehnik. Tel 5344 8170.
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Soodne vedu VW kaubikuga. Tel
553 1419.
Tasuta tülikate kodumasinate,
tööriistade, vannide ja vanaraua
äravedu. Tel 5386 9008.

Ost
Kasutatud raamatud.
Tel 734 1901.

Teeme T-särke, kruuse, fotokristalle Teie soovitud pildi ja
tekstiga. www.estoniashop.umi.ru

Vanad raamatud, märgid,
mündid, postkaardid, hõbe,
ripatsid jne. Raha kohe kätte! Tel
5649 5292.

Müük
Klaver Brodrene Hals (korras,
musta värvi, küünlajalgadega,
häälestatud, 530 €, asukoht Tartu
linn). Tel 501 1357.
Müüa õlimaalid: kevad-suvine
loodus, positiivsed värvid. Tule
tutvuma! Tel 508 7457.

Torutööd soodsalt Tartus ja
maakonnas. Tel 5818 3498,
Viktor.

Vaba aeg

Vajad abi kirjastamisel,
ürituse korraldamisel või tahad
purjetada?
Vaata www.starsshop.eu.
Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.

Koguja ostab EW aegseid
korporatsioonide uuriripatseid
(naha/vapiga) kuni 200 €/tk. Tel
5649 5292.

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

21.04 kl 18–20 Tuleviku teraapia töötuba. Hinge eesmärgi
leidmine. Info ja reg tel
5457 8030. Reiki meister
Terje Tenno.
Tantsuõhtu ans Privil Dorpati
konverentsikeskuses 24.04 kl
20. Info tel 511 4081, Eva Tantsukool.

Teated

Veo- ja kolimisteenused!
Utiliseerimine. Head hinnad! Tel
5193 2738.
Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine (suur kaubik, parimad
hinnad). Tel 5621 7955,
kiiredkolijad.ee.

Suur Piibel (trükitud 1938-1940).
Maksan 100-500 €. Kõik pakkumised oodatud! Tel 5649 5292.

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

Vana samovar, kuld- ja hõbeesemed, raamatud, postkaardid,

Tartuelu.ee iga nädal uued
sooduskaubad. Osta, müü, tutvu, jaga infot Tartumaa elust;
vaata, kes mida teeb ja sõida
tasuta bussireisile. Kasutades
Tartuelu.ee veebikeskkonda või
tellides ScanetBaltic OÜ ehitusja remonditöid tegema, toetate
heategevusprojekti. Vaata järele!
Tartuelu.ee

Veoteenus suure kaubikuga.
Tel 502 2026, Toivo.
Väiksemad elektritööd.
Tel 5340 6762.
Õunapuude hoolduslõikus kogenud tegijalt ja okste äraveoteenus. Aedade koristusteenus
jm aiatööd. Tel 5344 1304,
broneeri aeg meilil
viljapuuhooldaja@gmail.com.

TELLI
KUULUTUS
1 kuulutus =1€
(90 tähemärki)

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

TOIMETUS • tel 730 4535
Peatoimetaja: Kaur Paves kaur@tartuekspress.ee
Reporter: Janari Kintsiraud janari@tartuekspress.ee
Reporter: Rasmus Rekand rasmus@tartuekspress.ee
Reporter: Sten Sang sten@tartuekspress.ee

Kujundaja: Priit Kivisoo priit@tartuekspress.ee

Keeletoimetaja: Terje Jepiselg
terje@tartuekspress.ee
tartuekspress.ee/
730
4455

REKLAAM • tel 730 4455
Müügiesindaja: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee
Kuulutuste vastuvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee
LEHE TELLIMINE (12 € / 3 kuud) telli@tartuekspress.ee
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www.refonda.ee

KÕIK KLIENDID / ВСЕ КЛИЕНТЫ
KES TOOVAD

/ КТО СДАСТ

mistahes
koguses vanametalli
металлолом в
любом
количестве

OSALEVAD KOLME MERESUU SPA PAKETTI LOOSIMISEL
УЧАСТВУЮТ В РОЗЫГРЫШЕ ТРЁХ ПАКЕТОВ МЕРЕСУУ СПА
Igal kupongil on osalemiskood. Klientidele üle antud kupongide vahel loositakse 3 Meresuu SPA lõõgastava puhkuse
paketti. Loosimine toimub 01.06.2015 ning võitjate koodid kuulutatakse välja veebilehel www.refonda.ee
На каждом купоне есть код. Среди выданных клиентам купонов будет разыграно 3 пакета расслабляющего отдыха в Мересуу СПА. Розыгрыш состоится
01.06.2015 и коды победителей будут объявлены на сайте
www.refonda.ee

enne / до

31 mai / мая

KÕIKIDELE UUTELE
KLIENTIDELE
ВСЕМ НОВЫМ
КЛИЕНТАМ
KES TOOVAD

/ КТО СДАСТ

vähemalt / не менее

1000

kg

KINGIME GRILLI

vanametalli / металлолома

/ ДАРИМ БАРБЕКЮ ГРИЛЬ

TARTU MARATONI
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