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Muret kurtnud vähihaige
SATTUS POSIJATE KÜÜSI
Peavoolumeditsiinis pet
tunud eesnäärmekas
vajaga võitlev Aleksandr
Karasjovi lugu liigutas
Tartu Ekspressi veergu
del tuhandeid. Ootuspä
raselt tõmbas hädaline
ligi alternatiivsete ravi
meetodite entusiaste.
Esmalt astus püünele saatusekaaslane Kaarel Marvet
Nõost, kes asus intensiivselt
propageerima kuulsa Vene arsti Ševtšenko retsepti, mis seisneb rafineeritud päevalilleõli
ja viina segu igapäevases kulistamises. „Mulle tehti biopsia ja
tuvastati pahaloomuline kasvaja. Aga opini oli kolm kuud
aega ja hakkasin nii kaua ise
ravi võtma,“ meenutas ta pooleteise aasta taguseid sündmusi. „Peale selle lürpisin veel
kasekäsnateed ja praegu olen
peaaegu terve, kontrollides on
kõik korras.“

Nigeeria kirjade tase
Nii võttis Marvet nõuks ka
Karasjovi aidata ning külastas
õnnetu paarikese pesa Aardla
tänaval. „Tegin Kaika Laine
raamatust võetud retseptist
koopia: 30 milliliitrit õli ja 30
milliliitrit viina kolm korda
päevas tund enne sööki,“ kiitis
ta. „Koostisosad on väga lihtsad ja igaühele kättesaadavad.
Ševtšenko ise saadeti haiglast
välja kui paranematu, aga paranes imeliselt nagu tema järgijadki.“
Marvet möönis, et ka tema
mõtteviisi üle naerdi algul

hoolega, aga kui seisund
muutus, lakkas kriitika hoobilt. „Oma raviarst ka algul
naeris, aga pärast jäi tõsiseks. Algul rõhutas, et ravi
dikteerib ikka tema, aga kui
näitajad enam-vähem paika
said, aktsepteeris. Kogu selle
aja olen saanud tööd teha ja
praegu on ikka väga hästi,“
kirjeldas ta. „Ravi
on muidugi pikaajaline. Usun,
et ka Karasjov
saab hakkama,
see on väga tõhus.“
Hematoloogia-onkoloogia
kliiniku direktor
Peeter Padrik rõhutas, et tõenduspõhine
tavameditsiin ei
suuda vähihaigeid
alati aidata, kuid see
on siiski
parim võimalus terveks saada,
elu pikendada ja haigussümptomeid
vähendada.
„Mul ei ole
paraku praegu tõesti aega
hakata kodanik Marvetiga
intellektuaalsel t a semel
diskussioone

150 €

pidama. Samahästi võiks Nigeeria kirjade üle aru pidada,
kas on ikka tõsine äri või mitte,“ lisas ta.

Paiksed patrioodid
Karasjovi kaasa Ljudmilla
Jürissoni suu läbi välja hüütud
appikarje jõudis aga teisegi
sõralise seljatanud pensionärini, kellel algselt kriitika alla
sattunud tohtri suunas ainult
ülistussõnu jagub. „Doktor
Margit-Maie Marjamägi on
päästnud oma meeskonnaga elule tuhandeid vähihaigeid. Mindki tõmbas ta
surmast välja 2002. aastal
nii kiirituse kui keemia
abil,“ kiitis Anne
Leetsi.

Ohtlik Võidu sild
Edasi pöördusid ent
ka Leetsi soovitused
parateaduste radadele.
„Aleksandrile ja Ljudmillale ütleksin, et vähihaigena olin ääretult
tundlik elektromagnetlainetele, need segavad-raskendavad südame tööd.
Suunatud elektromagnet-

BUSSI RENT alates 50€ päev

Citroen Jumper (2014) • 9 kohta • püsikiirushoidja

Tubli aga mitte
väga teenekas
diivan otsib uut pere.
230 cm lai, käib lahti voodiks.
Tel 520 8575

Vajadusel saab aidata transpordiga.

Eesti Vabariigi
98. aastapäevale
pühendatud kontsert

21. veebruaril 2016 kell 17
Tartu Pauluse kirik

Tähelepanu! Omega Laen AS pakub
finantsteenuseid. Laen 5 aastaks summas
5 000 eurot, fikseeritud intressimäär 15%,
krediidi kulukuse määr 17,68%,
lepingutasu 150 eurot, tagasimaksete
summa 7 136,98 eurot, kogusumma
7 286,98 eurot. Tutvu finantsteenuste
tingimustega ning vajaduse korral
konsulteeri asjatundjaga. Krediidi
saamiseks tuleb sõlmida tagatisvara
kindlustusleping.

Leetsi meenutas elavalt,
kuidas ta onkoloogiaosakonda erakorralise („ehk
poollahkunu“) haigena sisse
kirjutatud oli. Seepärast teab
ta enda sõnul, kui rasketes
tingimustes meie arstid, õed
ja eripersonal töötavad. „Eriti
praegu, kui võimulolev valitsus püüab kõigiti likvideerida
hästi toiminud tervishoiu
süsteemi,“ lisas ta. „Need
arstid ja õed, kes ei ole läinud
Põhjamaadesse õiglast palka
saama, on Eesti patrioodid.“
Ka süüdistustele, otsekui oleks Marjamägi
Karasjovi ja Jürissoni
peale karjunud, oli
Leetsil lihtne selgitus olemas. „Äss
doktor Marjamägi
räägib jah tugeva
selge diktsiooniga,
sest muidu ei jõua
sõnum soengust
läbi,“ lajatas ta. „Tervitan võimast aitajat
doktor Marjamäge
meie kõikide nimel.
Agar rumalus on aga
üks kuritegevuse liike.“

Kavas: Tõnu Kõrvits Kreegi vihik,
Cyrillus Kreegi, Rudolf Tobiase jt eesti heliloojate teosed
Esinevad üle-eestilise suvekooli segakoor, Tartu Ülikooli kammerkoor,
ESTuudio kammerkoor, üle-eestiline noorte sümfooniaorkester.
Dirigendid Kaspar Mänd, Küllike Joosing.
Piletid 10.-/ 7.- müügil Piletilevis ja tund enne algust kohapeal
Täname: Eesti Kultuurkapital, Tartu Kultuurkapital, Tartumaa ekspertgrupp,
Hasartmängumaksu Nõukogu

diisel • 8,8 l/100 km • 110 kW
USB • AUX • konditsioneer
istmed reguleeritavad • kõrge

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

voogusid tekitavad aga kõik
mobiilsidevõimendid, elektrimootorid,“ rääkis ta.
Leetsi väitel olid temal pärast ravi, mil ta veel väga nõrk
oli, Tartus ohutsoonideks,
kaubamaja ja Võidu silla ümbrus. „Lausa vajusin pikali, see
oli teistmoodi kui minestus.
Lihtsalt süda töötab veel, aga
väga nõrgalt, nii et lausa pead
pikali olema,“ kirjeldas ta kannatusi.
Mäletatavasti sai Karasjov väidetava kiiritusjärgse
infarkti juuksuri juures, mis
Leetsi analüüsi kohaselt see
kurja juur ongi. „Seal on ju
föönid, elektrimootoritel
töötavad juukselõikusmasinad, keemilised lõhnad
– südame lähedal olid elektrom ag net l a i ned. Mu ide,
teadmiseks: sõdades rikastuvad riigid kasutavad juba
aastaid elektromagnetrelvi
südamega olevuste likvideerimisel,“ võttis ta ka avalikkust teavitada.
Parema tervise huvides
peaks vanapaar edaspidi hoiduma mürgisest keskkonnast
nagu PVC-aknad, -uksed ja
-mööbel, polüesterriided, geneetiliselt muundatud toit.
„Ideaalne oleks elada palkmajas veekogu lähedal, eemal
hävitavast progressist. Ljudmilla, teie ärge võimendage
negatiivsusega halba!“ lisas
Leetsi. „Teie Aleksandr paistab olevat looduse- ja spordimees, minge looduse aitava
jõu kätte.“
KAUR PAVES

KAARDID
ENNUSTAVAD
Tel 900 1727
24 h • 1,09 €/min

Ennustuste tellimine,
ka kirjalikult:
ennustus.ee
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Idufirma toob San Francisco
kogemuse Emajõe Ateenasse
Tartlaste loodud idu
firma SprayPrinter on
lõpetamas rahvusvahe
list kampaaniat ja märtsi
algusest saavad ka eest
lased võimaluse firmasse
väiksemate summadega
investeerida ning osalust
omada.
Kohaliku leiutise näol on tegemist juhtmevaba printeriga,
mis töötab koos telefonis oleva
rakendusega ja mis kinnitatakse spreivärvi pudeli külge.
Kui eelnevad tingimused on
täidetud, siis on võimalik kanda seinale või muule pinnale
telefonis olev pilt või kujundus.
Printeri kasutamiseks tuleb
seadet vaid seinaga paralleelselt vajalikku suunda liigutada ja telefon panna sellisesse
asendisse, et selle kaamera
näeks lõuendiks olevat seina.
San Francisco tehnikafestivalilt naasnud ettevõtte turundusjuht Richard Murutar ütles, et seadeldise loomise mõte
tuli umbes kaks aastat tagasi
Mihkel Joalal, kes soovis oma
tütrele sünnipäevaks joonistada seinale ükssarvikut. Selgus,
et ta ei oska seda eriti hästi
teha. Murutar lisas, et kuna
Joala ise töötas samal ajal insenerina ja tegeles tootearendu-

Soovi korral võib seinale autoportree produtseerida.

SPRAYPRINTER

SprayPrinter kannab pilti
seinale pikselhaaval. Pikslite suurus sõltubki väga palju
tehnoloogilistest komponentidest. SprayPrinteri loojad töötavad selle nimel, et need pikslid saada võimalikult ühtlaseks
või siis võimalikult lihtsasti
kontrollitavaks, et saavutada
seinal kaunis tulemus.

Keeruline toote
arendajatele

sega iga päev, siis tekkiski tal
idee kombineerida kaks täiesti
olemasolevat tehnoloogiat.
Mängukonsooli Nintendo
Wii Controller ja tänapäevase
bensiinimootori kütusepritsi
ühendamise tulemuseks ongi
SprayPrinter.

200 korda
Murutar rääkis, et kuna
SprayPrinter on ühendatud
telefoniga, siis suhtleb ta nutiseadmega umbes 200 korda
sekundis. Tema sõnul laetakse
telefonirakendusest pilt printerisse ülesse ja siis toimub
ülikiire pilditöötlus seadme
sees. „Kaamera jälgib printeri
asukohta, sünkroniseerib selle

asukohta erinevate anduritega
ja annab käskluse sinihamba
kaudu, kas vabastada piksel või
mitte,“ märkis Murutar.
Murutar mainis ka, et tänases seisus pole neil veel automaatset pilditöötlust ehk
pildid, mis sinna sisse laetakse,
tuleb eelnevalt Photoshopis
sobivaks töödelda, mis tähendab, et värvid tuleb jaotada n-ö
kihtide haaval. Murutari sõnul
on plaanis liikuda automatiseeritud pilditöötluse suunas,
kuid ta ei julge lubada, et see
juhtub sel aastal. „Ühel hetkel
saab ka lihtsalt nii, et laed oma
pildi rakendusse ülesse ja automaatselt jaotatakse see kihtideks,“ ütles ta.

Teisalt sobivad spreivärvid
ka allergikutele, sest Murutari
sõnul on mindud seda teed, et
nad ei kasuta majasiseselt kõiki spreivärve. Ta rääkis, et selle
tõttu on nad tootearendajate
elu keeruliseks teinud – printer peab suutma tulla toime
ka vesilahustel värvidega, mis
on oma omadustelt sellised, et
nende kasutamisel ei pea mask
hingamisteede ees olema ja
neid saab kasutada oma toas
kasvõi väike laps. Samuti on
vesilahusel värvid hästi katvad.
SprayPrinteri loojad soovivad toodet võimalikult soodsaks arendada, et see oleks
kättesaadav võimalikult paljudele. Praeguseks jaeturuhinnaks ennustas Murutar umbes
200 eurot.
KADRI KÜLAOTS

LAUSEGA
Kiirustage!
Homme on viimane päev, kui
saab registreerida tänavu juba
kümnendat korda toimuvale
kampaaniale „Jalgsi tervise
nimel“. Kampaania kestab 1.
märtsist kuni 31. maini.

Portreed lastest
Raekoja esimesel korrusel
asuvas infokeskuses saab
27. veebruarini imetleda Sofia Volkova maalide näitust.
Näitus koosneb sarjast, mis
sai alguse ühest kooliülesandest ning edasi hakkas iseseisvalt arenema.

ja joogid. Vajalik on eelnev
registreerimine.

Nähtamatu mure
Homme kell 9 toimub Herbert Masingu koolis konverents „Tabamata mure –
räägime kiindumushäirest“.
Konverentsil osalemine aitab
tulevikus ära tunda kiindumushäiret ning annab praktilisi nippe sellele piiri panemiseks. Nõutud on eelnev
registreerimine, osalustasu
on 20 eurot.

Asendamatuid pole
Reformierakondlase Jaak
Adamsoo volikogu liikme
volitused on tema enda sooviavalduse kohaselt aasta
lõpuni peatatud. Tema koha
võtab üle Ragnar Kekkonen.

Midagi hingele
Pühapäeval kell 17 on võimalik nautida Pauluse kirikus
Eesti Vabariigi 98. aastapäevale pühendatud kontserti
„Ma vaatan üles mäele“.

Lõunanaabri
traditsioonid

Silmaringi avardav
Homme kell 17 saab minna
kohtumisõhtule välisminister Marina Kaljurannaga. Käsitlusele tulevad päevakajalised teemad valitsuse tööst,
kuid ka see, mis otseselt
ministri haldusalasse jääb.
Kohtumisõhtu toimub hotell
Londoni saalis.

Teine vaatenurk

Täna kell 18 toimub loodusmajas kultuuriõhtu, mis
keskendub Lätile. Õhtul
tutvustatakse lõunanaabri
kombeid ja traditsioone. Kultuuriprogrammi osaks on ka
traditsioonilised Läti söögid

Kes tahab kuulda tänavakunstist muinsuskaitsja vaatepunktist, sel tuleb täna kell
18 seada sammud Tartmusi,
kus esineb „Muuseumi akadeemia“ loengus arhitektuuriajaloolane ja muinsuskaitseekspert Oliver Orro.

Täiesti uus Kia Sportage.

Vau-efektiga!
hind alates

17 990 €

> Kütusekulu alates 4.2 l/100 km

3

> CO2 emissioon alates 110 g/km

Täiesti uus nii seest kui ka väljast.
Tule proovisõidule, ootame sind Autospirit Tartus.

Autospirit Tartu – Turu 47, tel 734 1126, tartu@autospirit.ee

www.autospirit.ee/kia
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Meeste deodorant päästab olukorra, kui naiste oma parasjagu pole. 

TEATER VANEMUINE

Palametsa
pajatused
366.

Iirlane avardab
TEISPOOLSUST
20. veebruaril kell 19 Va
nemuise väikeses majas
esietenduv Tiit Palu la
vastatud Conor McPher
soni „Öörändurid“, mis
on pälvinud New Yorgi
kriitikutelt ka aasta
parima uue näidendi
preemia, ergutab prosti
tuudist naispeaosatäitja
turjal ürgseid tundeid.
Dublini äärelinna maalilises
lobudikus veeretab oma päevi õhtusse Tommy ning teeb
koos oma semu Dociga plaane,
kuidas kiiresti rikkaks saada.
Ühel õhtul toob Tommy oma
onu majja noore naise, keda
tema endine poiss-sõber on
äsja tänaval rünnanud. Salapärane naine, kes ei rutta
oma minevikult katet kergitama, käivitab nelja mehe vahel
sündmusteahela, milles on
oma koht (armu)kadedusel ja
vihkamisel, hoolimisel ja unistustel, aga ka kirbel huumoril,
mis teravaid olukordi muheda-

maks mahendab.
Iiri päritolu praegusaegse
dramaturgi Conor McPhersoni
looming on Eestis üsna tuntud
(„Teisel pool“, „See pärnapuulehtla“ jt). Vanemuine on üsna
hiljuti mänginud tema ühemehetükki „Rumm ja viin“. „Öörändurid“ on tema värskeim
täispikk näidend (2013), mis
jõudis pea korraga nii Londoni
kui New Yorgi lavadele.

Sündmusteahela
käivitumine
Iiri näitekirjanik Conor
McPherson on lavastaja Tiit
Palu sõnutsi tänapäeva üks
paremaid loovestjaid. See on
lugu, kus inimesed oma elus
kohtuvad millegi suuremaga
ning tulevik tuleb neile suurte
sammudega vastu. Palu lisas,
et tegemist on siiski näitlejakeskse teatriga, kus on nii läbikui kaasaelamisi. Näitlejad
loovad oma olemusega rollid
ning lavastaja saab lisada oma
vaate ja rõhuasetuse.

Trupis on viis näitlejat. Lavastuse läbiv peategelane on
Tommy, keda kehastab Andres
Mähar. Tema kõrval saab laval
näha Kärt Tammjärve salapärase Aimee rollis, kes käivitab
tegevuse, mis viib sündmused
täiesti uutele rööbastele. Doci
mängib Riho Kütsar, Tommy
onu Maurice’i Hannes Kaljujärv ja Aimee endist elukaaslast
Kennethit Veiko Porkanen.
Palu sõnul on lavastus mõeldud hea näitlejateatri austajatele, sest iiri näitekirjandus
tähendab lugude jutustamist,
elutervet huumorit, ootamatuid pöördeid ja teise plaani või
teispoolsuse avardumist tavapärase loo taustal. „Iiri lood, ja
see lugu samuti, on oma pealispinnalt väga naljakad ning
teispoolsuses avardubki sügavus, mis on sõnade ja piltide
taga,“ lisas ta. Lavastaja ütles
ka, et „Öörändurid“ on autori
varasemate näidenditega võrreldes lüürilisem, tundelisem.
KADRI KÜLAOTS
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Ülikooli 2, III korrus, SEB pangahoones.
Sissepääs maja eest E-R 11-18 (Ülikooli tn)
Vanemuise pargi poolt lahtiolekuaegadel.

E-N 11-22; R-L 11-23
P 12 - 21

HIINA, NEPAALI JA TAI TOIDUD

Maitsvad ja teravad elamused valmivad Nepaali
kokkade käe all. Tulge proovima tervislikke Nepaali toite!

TOIT KOJU JA KONTORISSE -

küsi infot tel 747 7093, 5691 4817, kam296@hotmail.com
või vaata pakkumist: www.vagamama.weebly.com

ISIC kaardiga menüüst -10%

Söögi kaasa tellimine -10%

Crème de la crème Prantsuse koorimuusikast
19.02.2016 kell 18 H. Elleri nim Tartu Muusikakool, Tubina saal
20.02.2016 kell 18 Mustpeade Maja, Valge saal, Tallinn
Olivier Messiaen • Maurice Ravel • Claude Debussy • Jean-Yves Daniel-Lesur • Gabriel Fauré
Kaastegev Age Juurikas (pianist) • Pool tundi enne kontsertide algust tutvustab Prantsuse kultuuri näitleja Maarja Mitt
DIRIGENT KASPARS PUTNIŅŠ
Piletiinfo: Piletid 10/15 € Piletimaailmast ja Piletilevist ning tund aega enne kontserdi algust kohapeal • www.epcc.ee

ARMASTUS
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Uuno Kivilinnast

Võitlus naiste eest jätkub
Kuigi riigikogu minu
ettepanekuga naisi vaba
päevaga austada kaasa
ei läinud, pole ma oma
viimast sõna veel öelnud.
Nad ei tea, kellega neil
tegemist on.
Minu kuulsuse jaoks on
Tartu hakanud kitsaks jääma: kuivõrd minu algatatud
naistepäevaküsimus riigikogu põhiseaduskomisjonis
päevakorda tuli, võttis minuga ühendust TV3, kes soovis
mind kodukohajärgses lillepoes filmida. Ehmusin kohe
ära ja pesin end kiirelt puhtaks. Võtted läksid edukalt ja
sain oma põhisõnumi maha
öeldud: õrnemat sugupoolt tuleb tunnustada.
Kahjuks öeldi mulle resoluutselt ei. Komisjoni esimehe Kalle Laaneti vastus oli
lausloll: põhjendas, et kuna

vaba päeva puhul hakkaks mehed jooma ja naisi kolkima, ei
saa päeva riigipühaks kuulutada. Mokaotsast poetas küll, et
see oli nali, aga mind ei ajanud
see muigamagi mitte. Õige
mees naistepäeval naist ei peksa. Naistepäeval tuuakse lilli.
Kui Laanet kellegagi jõudu tahab katsuda, kirjutagu mulle.
Tundub aga, et Eesti rahvale läksin väga hästi peale: 88%
TV3 päevaküsitlusele vastanuist ütles minu mõtetele jah.
Ju need 12% olid siis homod.
Samas olen hea südamega
mees ja mul pole homode vastu midagi, kuniks nad minu
istmiku kallale ei kipu. Minu
poolest võivad kas või oma vanaisaga ühte heita.
Mulle sai selgeks, et heaga ei
saavuta midagi. Ei ole asja ei
meediast ega poliitikutest, ainult mina suudan naisi kaitsta.
Niisiis registreerisin 8. märt-

siks riigikogu ette meeleavalduse. Ise plaanin valmistada
plakati kirjaga „Kalle Laanet
peksab naist“. Lisaks loodan
saada loa pürotehnika kasutamiseks – vast on mõni sponsor
ülla eesmärgi nimel nõus mind
varustama.
Kõigile, kes vähegi heterod
on, on kohaletulek kohustuslik. Oleks ju väga tobe seal üksinda oma lipukesega passida.
Võtan kindlasti ühendust opositsioonierakondadega, eriti
Keskerakonna noortekoguga –
seal on päris krapsakad noormehed, kes kindlasti aitavad.
Kohtume 8. märtsil kell 10!
Kuigi tähelepanu sain kõvasti, pole isiklikus elus mehetegudest seni veel kasu olnud.
Viimane sõbranna, kellega
jutuotsa peale sain, käis kohe
alguses välja tingimuse, et voodisse ei lähe. No ma päeval tavaliselt ei ronigi voodisse.

i?

Ah, et mismood
!

ne
Väga liht

Rendi meil
boks või riiul
vähemalt kaheks nädalaks,
vabane oma seismajäänud kraamist,
teeni taskuraha ning võid
võita vahva särtspunase Fiat Punto.
Loosiratas keerleb 30. aprillil!
Tule poodi ja kutsu sõber ka kaasa!

Kastani 38
tartu@sahtel.net
telefon 56804451
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KINO

Kuiv okaspuu 1,70 €, kask
2 €/võrk, metsakuiv okaspuu
50 sm 35 €/rm. Vedu tasuta. Tel
504 5307.

EHITUS

CINAMON
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
19.–25.02 kell 14.15 Rikutud
reeglid

Betooni- ja plaatimistööd. Remondi-, lammutus- ja ehitustööd. Tel 5634 5782.

19.–25.02 kell 14.45, 17.30, 19,
22 Deadpool

Ehitus- ja remonttööd. Viilkatused, lamekatused, puitfassaadid, vihmaveesüsteemid,
hoonete ja abihoonete ehitus
jne. Tel 5662 9930.

19.–25.02 kell 21.45 Suur vale
19.–25.02 kell 17.15 Brooklyn
19., 22.–23.02 kell 11.15,
13.15, 14, 16; 20.–21., 24.02
kell 11.15, 13.15, 14; 25.02 kell
11.15, 13.15, 16 Alvin ja koopaoravad: oravad rattas

Klassikokkutulek

Ehitus, remont, renoveerimine. Õppinud mehed, võimsad
riistad. Vundamendist katuseni.
Tel 5820 2040.
Ehitus, remont, viimistlus- ja
lammutustööd. Tel 5858 6953.

19.–25.02 kell 12 Hea dinosaurus

Kuivad ahju-, kamina- ja pliidipuud, 40 l/võrk, hind soodne
al 1,60 €. Vedu Lõuna-Eestis. Tel
5636 3645.
3-toal ahik korter Filosoofi
23/25 (üp 52,5 m², 2/2, renoveeritud, kahhelkivist ahi, puumaja,
köögimööbel, 64 900 €). Kutseline
maakler Sirle Uiga! Tel 526 4198,
786 8085, www.aadlvillakv.ee.

KINNISVARA OST
Keskküttega korter Tartus. Tel
5681 1160.
Maamaja koos maaga. Hooned
võivad vajada renoveerimist. Tel
5674 9386.

19.–25.02 kell 19.30 Mees,
kes jäi ellu

Ehitus, remont. Pikaajaline
kogemus. Soovitud tulemus
garanteeritud! Tel 5622 9840.

19.–24.02 kell 15, 20.10;
25.02 kell 15, 18 Ole tervitatud, Caesar!

Ehitus-, viimistlustööd (eraisik,
firma, KÜ jms). Töö kiire ja korralik. Hinnad soodsad.
Tel 510 0645.

Metsakinnistud (ka läbiraiutud),
põllumaa ja raieõigus. Metsakinnistute ost ka koos hoonetega, hüpoteegiga, looduskaitsealadega ja kaasomandiga. Tel
523 4445.

Katusetööd, fassaaditööd,
vundamenditööd. Eramud,
korteriühistud.Tel 5649 4929.

Ostan renoveerimist vajava
korteri otse omanikult (v.a.
Annelinn). Tel 5340 8210.

19.–25.02 kell 16.30, 19.15
Päevavalgele
19., 22.–23.02 kell 12.15;
20.–21., 24.02 kell 10.30, 12.15;
25.02 kell 11.45 Jääkaru Norm
19.–24.02 kell 18, 22.20;
25.02 kell 13.45, 22.20 Kuidas
olla vallaline
19.–25.02 kell 12.45, 15.15,
17.05, 20, 21.15, 22 Klassikokkutulek
19., 22.–23., 25.02 kell 11, 13;
20.–21., 24.02 kell 12, 13, 16
Robinson Crusoe
25.02 kell 20.15 Esilinastus:
Zoolander

RISTSÕNA

NÄITUS
ANNELINNA RAAMATUKOGU

LINNARAAMATUKOGU

kuni 26.02 fotogrupp O.V.E.R-i
näitus Talves on värve

kuni 16.03 Eve Kärneri maalinäitus Saarte lood

KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU

kuni 17.03 Marko Matvere
joonistuste näitus Ümber
imelise ilma

kuni 27.02 näitus Elada, unistada, hõljuda – Tove Jansson
(1914–2001)
kuni 6.03 Rukkilille lasteaia
laste loovtööde näitus Lume
rõõmud

KINNISVARA VAHETUS

kuni 10.03 fotonäitus Poolsada aastat bluusi Soomes

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 18.02 seltsingu Harilik
maalinäitus Aja viited

Vahetada 1- ja 2-toal mug
korter Tartus maja vastu Tartus.
Tel 553 9557.

Katusetööd, turvatooted, ja
vihmaveesüsteemid. Müük,
paigaldus ja hooldus.
Tel 553 3733, info@steel.ee,
www.steel.ee.

KOOLITUS

Katuste ja puitfassaadide ehitusja remonditööd. Tel 515 7062.

Sanitaar- ja kapitaalremont.
Ehitus ja lammutustööd.
Tel 5837 2544,
viimistlus.lammutus@mail.ee.
Sisekujundused, hoonete projekteerimine, olemasolevate
hoonete digitaliseerimine. Küsi
pakkumist! Tel 5564 1966.
Soojustamine puistevillaga.
Tel 5665 0604, 502 0066,
puistevill@gmail.com.

AM-, A-, B-, BE-, C-, CE-kat
veokijuhi täiendus-, ADR ja
lõppastmekoolitus 90 €.
Tel 507 8230, Kalda tee 30,
www.sõiduõppe.ee.
Arvuti algkoolitus, algus 16.
märtsil. Info ja registreerimine
tel 742 8000, www.nort.ee.
Arvutijoonestamise (CAD) koolitus. CAD programmide müük.
zwcad@zwcad.ee
Emajõe Keeltekool: uued
kursused veebruaris.
Tel 740 4050, info@emajoe.ee,
www.emajoe.ee.

KÜTE

Üldehitus, fassaaditööd,
katused (KÜ-d,
eraisikud, ettevõtted).
Tel 5850 9769,
www.auna.ee.

KINNISVARA MÜÜK

2-toal heas korras korter (2/5,
rõdu, eraldi toad). Tel 5554 0831.

Küttepuud. Tel 504 6111.
Küttepuud. Tel 5683 3404.
Puitbrikett, kaminapuu, kuiv
kütteklots. Tel 5197 8500.
Puitbrikett, puidupelletid,
kütteklotsid, kaminapuud.
Tel 514 4555, www.puitbrikett.ee.

LOOMAD
Lemmikloomade ravi, vaktsineerimine, kiibistamine,
jooksuaja vastased süstid.
Tel 514 8998.

39 a ehitus-remondimees
ootab pakkumisi. Tegelenud 16
a ehitus- ja remonditöödega,
olemas universaalkerega auto ja
haagis 3 x 1,5 m, tööriistad. Töö
kvaliteedi ja alkoholiga muret
pole. Oodatud ka väiksemad
tööd jne. Vajadusel paberimajandus OÜ-ga. Tel 5553 8686,
vaikne15@gmail.com.
Küsi hinnapakkumist juba täna!
Reiem Grupp OÜ on üldehitustöid ja siseviimistlust tegev
firma. Pakume teenuseid nii
eraisikutele kui firmadele ja
korteriühistutele. Tel 558 9911,
Reiem Grupp OÜ.
Üldehitus- ja siseviimistlustööd. Tel 5904 2174.

PAKUN TÖÖD
Nais- ja meespensionärile kioskisse (töövahetus 24 h, vajalik
vene keele oskus). Tel 5354 1882.

Toome koju: kartul, porgand,
punapeet, kaalikas, kapsas,
küüslauk otse talust!
Tel 5370 8010.

RIIDED

LÕHUTUD KÜTTEPUUD
toores / kuiv

Tel 514 2173

Kinnisvarateenused aastast 1997

Küttepuud lahtiselt ja võrgus.
Tel 5683 3404.

Müüa kartulit (head sordid).
Tel 5805 7264.

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

Tel 7 420 240
5190 3394
www.robinson.ee

Küttehall müüb kvaliteetset
puitbriketti, pelletit ja kütteklotse. Hinnad soodsad. Tel
5687 8223, www.kuttehall.ee.

PÕLLUNDUS

Ehitusmaterjalide müük, soovi
korral saab ka transpordi.
info@sunluna.ee

Ene Lina, tel 504 8379
742 0240 • www.robinson.ee

Kuivad puud veoga. Erinevad
puuliigid. Kaminapuud, pliidipuud, kütteklots. 40 l / 1,60 €.
Tel 5631 5129.

Raamijuhi abile. Tel 510 0187.

MATERJAL

Müügil impregneerimisained,
samblaseptik, samblapesuaimajaosad
ne, Korterid,
erinevadmajad,
puhastusained,
Tartus
ja
maakonnas.
graffitieemaldusgeelid ja
Aitame
kinnisvara
-vedelikud,
sobivad
ka klaasilt ja
müümisel
ja üürimisel.
plastikult värvipritsmete
eemalMeelisinfo@sunluna.ee
Karu, tel 511 5949
damiseks.

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

OTSIN TÖÖD

Katuste ehitus ja remont.
Töödele anname garantii. Tel
5905 4325, www.mcykatus.eu.

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

Kuivad kütteklotsid 40 L võrkudes 1,5 €/võrk. Tel 523 6683.

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!
Kaminapuu (kask, lepp, 30, 40,
50 cm). Vedu. Tel 557 6177.
Kaseküttepinnud (pikad ja
tükeldatud). Tel 5662 5014.
Kuiv kasepind 30, 40, 50 cm.
Vedu, tšekk. Tel 5594 7098.

Anne 51 kpl Stiil uued ja vähe
kasutatud riided Iirimaalt.
Tel 522 3936.
Avatud uus väikelasteriiete outlet kauplus Tot Store Kivilinna
keskuses. Kvaliteetsed brändiriided parima hinnaga!
Jõe butiigis kasutatud joped
KUNI -50%! Lasteriided alates 1
euro! Soola 10 (avaturg)
Odavad rõivad, Kastani 121.
Kogu kaup -20%.E-R 10-18,
L 10-15.

SÕIDUKID
1994.-2008. a sõiduautode
kokkuost. Väga kiired tehingud!
Raha kohe kätte! Tel 553 3060.

REKLAAM
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Auto, veoauto keretööd,
taastamine, ümberehitus,
keredetailid, eriprojektid. Tel
504 0334.

Metsaraie, valgustusraie, võsapuhastus ja metsaväljavedu. Tel
5667 2872, 5344 1304.

Maalid, ikoonid, graafika
(ka nõukaperioodist). Muuda
kasutuna seisev kunst rahaks! Tel
5649 5292.

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

Nõukogudeaegsed portselankujud ja figuurid. Al 10 €/tk. Tel
5893 8528.
Ostame/müüme vanavara:
mündid, märgid, medalid,
ordenid, paberrahad. Võib
pakkuda ka kullast ehteid.
Meie pood asub Tartus
J. Kuperjanovi 62.
E-post emilia.collection@mail.ee.

TEENUSED

VÄIKEBUSSI
rent al 50€ päev
Citroen Jumper (2014)
9 kohta, püsikiirushoidja

diisel • 8,8 l/100 km • 110 kW • USB • AUX
konditsioneer • istmed reguleeritavad • kõrge

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

Minilaaduri rent. Tel 5904 2174.
Ohtlike puude raie ja puude
hooldustööd. Tel 5686 6157,
info@nordicarb.ee.
Emailin vanne. Tel 552 2879.
Fekaalivedu. Tel 510 9995.
FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.

Ohtlike puude raie, kruntide
koristustööd, hoonete, katuste
lammutus. Omame tehnikat. Tel
5636 3645.

Uus vann vanasse vanni, garantii 3 a. Lisainfo tel 503 1943,
www.vannvannis.ee.
Vedu, kolimine utiliseerimine,
laadijad, ka klaverid, suur
kaubik. Tel 553 7638,
kiiredkolijad.ee.

9-kohalised bussid
Transfeer
Tel 503 4222,
www.minibussirent.ee

HAUAPIIRDED VAASID PINGID

Hauakivide ja hauaplaatide
valmistamine. Tel 5691 7488,
www.kiviraie.ee.
Kanalisatsiooni-, toru- ja elektritööd. Tel 735 3777, 5566 1888.

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

Katusepesu ja värvimine. Tel
5565 0673, info@sunluna.ee.

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ
Autoklaaside müük, paigaldus,
parandus, toonimine.
Klaasikahjude käsitlemine.
SIXKLAASID OÜ Tähe 127,
Tartu. Tel 5067180. www.sixklaasid.ee

2 t miniekskavaatori kaeveteenus / rent. Raudkäpp OÜ, tel
5568 2671, www.raudkäpp.ee.
Arvutite hooldus ja remont Tartus Tiigi 19 ja Küüni 5b. OÜ Maxi
IT, tel 5452 2200.
Boilerite puhastus, veemõõtjate vahetus, san-tehnilised
tööd. Tel 5646 9025, 734 8044.
Ehitus ja renoveerimine vundamendist katuseni, võtmed
kätte. Tel 5820 2040,
vasker365@gmail.com.

Ohtlike puude raie, äravedu,
okste purustamine. Hinnad
soodsad, töö kiire ja korralik.
Tel 5559 3732.

Veotakso. Tel 501 5312.

Plekitöökoda Tartus Tiigi 80
hoovis. Tel 516 6152,
info@ramest.ee.

Õunapuude ja hekkide lõikus.
Tel 525 2862, www.kobruleht.ee.

Plekksepatööd Tartus Ringtee 1.
Tel 517 2156.
Printerikassettide kiire täitmine! E–R 9–17, Raekoja 13, Tartu.
Tel 744 1100, www.futari.ee.
Raamatupidamisteenus.
Aastaaruande koostamine.
Tel 5839 2739,
soodneraamatupidamine.ee.
Rakkekaevude kaevamine,
puhastamine, süvendamine ja
remont. Tel 5638 1774.

Kaubikutega veoteenused
Tartus (kiirvedu 9 €), Lõuna-Eestis. Allhanketeenused (jahutusvedu, alusekaubad, jaotusvedu,
paki- või kullerteenus, olemas
laopind). Tel 506 3891.

Sanitaartehnilised tööd.
Tel 5660 1567.
Santehnilised tööd, vannitubade remont. Tel 5813 5496.
Septikute müük ja paigaldus.
San-tehnilised tööd.
Tel 5757 0202.

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

Viljapuude lõikus ja okste äravedu. Tel 5344 1304.

VABA AEG

Tervendamise ja harmoniseerimise seansid. Elena – energiaterapeut ja rahva ravitseja
(Moskva). Ootan teid aadressil
Elva, Kesk 9. Registreerimine tel
5360 9798.

TUTVUS
60 a töötav ja sportlik mees, ei
suitseta. Soov leida 55+ saledat
sõbrannat või elukaaslast.
Tel 5630 5731.

Vanad rahad (rublad, kopikad,
margad, sendid jne), meenemedalid, rinnamärgid, vimplid jne.
Tel 5872 5458.

MÜÜK
CD-salvestaja Philips audio CD
recordable (töökorras, 55 €). Tel
5597 3262.

Pioneer pliidi küttekeha,
õunamahla press ja purusti,
sepaalasi. Tel 5844 7898.

Muusikakeskus Sony make.believe CMT-EH15 (uus, pakendis).
Tel 5597 3262.

Plaanid kolida või said päranduseks korteri? Ostame üleliigse
vanakraami ja kola.
Tel 5649 5292.

Kaardid ennustavad!
Tel 900 1727. Suhted, raha, töö,
õnn, armastus, tervis... vastused
24 tundi vanimal ja parimal ennustusliinil. Ennustuste tellimine,
ka meilile: ennustus.ee.
Kandlemuusika või Simmaniduo Sinu peole! Lisainfo
www.simmaniduokannel.eu või
tel 504 3202.

Raamatud, hõbe ja muu vanavara! Raha kohe kätte! Tulen ise
kohale! Tel 5803 6752.

OST

Vanad pressitud kirjadega õllepudelid: Saku, A. le Coq, Livonia
jne, 5-30 €/tk. Tel 5395 8295.

EW- ja nõukaaegsed auto- ja
motoalased (Pobeda, IŽ-350,
IŽ-49, Ford jne) raamatud.
Tel 5649 5292.

Ehitus, remont, viimistlus, lammutustööd, lumekoristustööd.
Lõuna-Eesti. Tel 5858 6953.

Käin poes ja apteegis, ajan asju,
aitan korraldada sündmusi.
Vaatan teie eaka lähedase järele. Külastan teda hooldekodus.
Tel 749 3124.

Septikute, mahutite, kaevupumpade/-pumplate müük
tootjalt. Transport ja paigaldus. Tel 5306 5322.

Hõbedast ehted, sõled, pitsid,
lusikad jm. Kokkuostudest kuni
kaks korda parem hind!
Tel 5649 5292.

Elektritööd ja -projektid,
dokumentide vormistamine.
Tel 520 6534.

Leiame Teie kodu soojuslekked
termograafia abil. Tel 524 3142,
www.imperialproject.ee.

Tasuta kodumasinate, vanaraua ja muu kila kola äravedu.
(va külmikud). Tel 5386 9008.

Kasutatud raamatute kokkuost
Tartus ja Elvas. Ka nõukogude
ajast valikuliselt. Tel 734 1901.

Elektritööd! Vajadusel tuleme
välja 24 h ööpäevas, 7 päeva
nädalas. Head hinnad!
Tel 513 7844.

Likvideerin ummistusi,
san-tehnilised tööd (boilerid,
segistid, WC-potid, torud jne). Tel
5621 7955.

Töötervishoid ja -ohutus. Konsultatsioonid, riskianalüüs.
Tel 5346 0709,
www.riskihinnang.ee.

Kõik tsaariaegsed ja EW-aegsed märgid ning nõukaajast
märgikollektsioonid.
Tel 5649 5292.

KEEVITUSTEENUS

Merevaigust kaelakee (lihvitud
vana kee eest tasun kuni 600
eurot) ja muud veneaegseid
naiste ehteid (sõled, prossid,
sõrmused, käevõrud, -kellad
jne). Huvitavad ka vanad nõud,
kujukesed, rahvariided ja palju
muud! Alati hea pakkumine ja
aus asjaajmine. Tel 5639 7329,
Liina.

Vanad raamatud, maalid, graafika, märgid, medalid, mündid,
paberrahad, nõud, fotod, postkaardid, mööbel, samovarid,
kellad, ehted jne. Tel 5829 9810.

TERVIS

Võimendi Carlsbro (uus, 575 €,
tingi!). Tel 5597 3262.

Korstnapühkija Tartus, Põlvas,
maakondades. Ametliku akti
väljastamine. Tel 5191 6605.

Raamatud, märgid, mündid,
postkaardid, ehted, hõbe,
maalid jm vanavara. Koduvisiit
ja raha kohe kätte. Tartus ja Elvas,
tel 5649 5292.
Vanad raamatud ja nõud – ost
ja äravedu. Tel 5893 8528.

Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.

Fotograafiteenus. Tel 5808 4419,
fortiusfoto@gmail.com.

E T K N R 10.00 - 18.00 Telefon: 765 4202
Aadress: Ringtee 1, TARTU
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TK UEU LLU TLU SI
1 kuulutus =1€

• malm
• alumiinium
• roostevaba

+KM

(90 tähemärki)

tartuekspress.ee/kuulutused
kuulutus@tartuekspress.ee Ülikooli 1, Tartu
Lõunakeskuse ja Eedeni infolett E–P 10–21

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

TOIMETUS • tel 730 4535
Peatoimetaja: Kaur Paves kaur@tartuekspress.ee
Peatoimetaja asetäitja: Kadri Külaots
kadri@tartuekspress.ee
Reporter: Rauno Põld rauno@tartuekspress.ee
Reporter: Meelis Kaldalu meelis@tartuekspress.ee
Reporter: Janari Kintsiraud janari@tartuekspress.ee
Käidujuht: Rasmus Rekand rasmus@tartuekspress.ee

Reporter: Sten Sang sten@tartuekspress.ee
Reporter: Aet Rebane aet@tartuekspress.ee
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
LEHE TELLIMINE (18 € / 3 kuud) telli@tartuekspress.ee
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Soovid vabaneda suitsetamisest kiirelt ja ohutult?
Pakume abi laserteraapiaga.
Info ja registreerimine 56 47 22 91
Targa Tervise Pesa,
Riia 24, Tartu www.targatervis.ee

SLOVAKKIA
SUUSAREIS!
• 27. II - 5. III
• 18(19). - 25(26). III
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JASNA / Tatranská Lomnica
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Pakett “765”
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511 6923
INFO@AUREL.EE

MAJUTUS

Aurel apartemendis,
Liptovsky Mikulaši
kesklinnas.

aurel.ee
Tel 511 6923

60€
On sul?

Siis on jägmises lehes siin sinu reklaam.
reklaam@tartuekpress.ee

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

Öörändurid
Conor MCPhersoni draaMa
Lavastaja TiiT Palu — KunstniK silver vahTre
Osades KärT TaMMjärv — hannes Kaljujärv — riho KüTsar
andres Mähar — veiKo PorKanen
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Tartu Maxima X/XX
kauplused kutsuvad tööle
- KASSAPIDAJA-MÜÜJAID
- LETITEENINDAJAID
- SAALITÖÖTAJAID
Ettevõte garanteerib:
- stabiilse palga
- tasuta lõunasöögid
- erinevad motivatsioonipaketid
- tööalase tasuta koolituse
Täitke tööotsija ankeet meie kodulehel: WWW.MAXIMA.EE
Saatke CV: PERSONAL@MAXIMA.EE. Tel 5556 6239.

