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OÜ Valgamaa arstikeskuse filiaal pakub
perearstiteenust ELVA HAIGLA ruumides (kabinet 104).

€

• Perearst dr. Airi Kasemägi võtab vastu
E, K, R 9 - 13; T, N 14 - 19 ja L 10 - 13 (üle nädala)
• Perearst dr. Anþelika Koveðnikova võtab vastu
N 10 - 13 ja L 10 - 13 (üle nädala)

On sul?
Siis on järgmises lehes
siin sinu reklaam.

Uute ja juba nimistusse kuuluvate patsientide
vastuvõtule registreerimine ja
täiendav info telefonil 7 302 222.

reklaam@tartuekpress.ee
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KAS TEAD, KUI TIHTI PEAD TULEKUSTUTEID KONTROLLIMA?
NB!

Niinimetatud
„kummihaamriga
tulekustuti toksimine“ pole
kustuti kontroll ja ei anna
mitte mingisugust kindlust, et
su tulekustuti on töökorras kui
teda vaja peaks minema!!!

1 AASTA TAGANT – tuleb kontrollida tulekustuteid,
mida hoiate AUTOS, veesõidukis või välistingimustes.

-10%

1 kg, 2 kg, 3 kg
(pulberkustutid)

OSTA AUTOKUSTUTI SOODUSHINNAGA

Kampaania kestab 01–31.03.2016

2 AASTA TAGANT – tuleb kontrollida kõiki
tulekustuteid (v.a neid, mis asuvad sõidukis või välistingimustes)
MIS ON TULEKUSTUTI KONTROLL?

Tulekustuti kontroll on nagu auto tehnoülevaatus, mille käigus sooritatakse mitmed toimingud veendumaks, et ülevaatuse hetkel oleks tulekustuti
töökorras. Kontrolli eesmärk on tuvastada tulekustuti hea töökord, ohutus
ning vastavus tootja poolt ettenähtud tehnilistele nõuetele.

Kontrolli käigus mõõdetakse tulekustuti survegaasi olemasolu,
kustutusaine laengu vastavust nõuetele, hinnatakse seadme
kasutusvalmidust ja tehakse teisi tootja poolt ettenähtud toiminguid.

MIS ON TULEKUSTUTI HOOLDUS?

Tulekustuti hooldus on tootja poolt ettenähtud tegevuste kogum, mille
tulemusena tagatakse tulekustuti töövalmidus ja pikendatakse selle
kasutusiga. Hoolduse käigus vahetatakse kuluosad ja teostatakse
katsed, et tuvastada töökord, kasutajaohutus jms.

Too tulekustuti hooldusesse kohe, kui:
- oled seda kasutanud;
- kontrolli käigus ilmnesid puudused, mis võivad seada ohtu kasutajad

või kustuti töökorra;
- jõuab kätte perioodilise hoolduse / survetesti (5a /10a) tähtaeg.
Kõik TAMREXi pulberkustutid tuleb nende eluea pikendamiseks tuua
hooldusesse vähemalt iga 10 aasta tagant. Mitmete madalama
kvaliteediga pulberkustutite perioodiline hooldus saabub juba 5 aasta
möödudes, nii nagu vahtkustutite puhul tavaks.

KES SAAB TULEKUSTUTIT KONTROLLIDA JA HOOLDADA?

35%

KUSTUTIKONTROLL

3.25 €

(Norm hind 4.98 €)

–

Tulekustutite kontroll- ja hooldustoiminguid võivad teostada
hoolduskeskused, kellel on vastavasisuline pädevus, seadmed,
registreering majandustegevuse registris ja inspekteerimisasutuse
heakskiit.
Hoiduge juhuslike ja ebausaldusväärsete teenusepakkujate eest,
kes vajalikku pädevust ei oma.
Kindla garantiimärgi tagab hoolduskeskuse kuulumine
Eesti Tuleohutuspaigaldiste Hooldajate Keskliitu (ETHK).

Kontrolli- ja hooldusnõude rikkumise eest on Tuleohutuse seaduses ette nähtud maksimaalne karistus 300 trahvi-ühikut füüsilise isiku ja 3200 € juriidilise isiku puhul.

TAMREX OHUTUSE OÜ
TALLINN
Laki 5, Pärnu mnt 130, Katusepapi 35

Tel 654 9900 Faks 654 9901 e-post: tamrex@tamrex.ee www.tamrex.ee
TARTU
Aardla 114, Ringtee 37a

PÄRNU
Riia mnt 169a, Savi 3

RAKVERE
Pikk 2

VILJANDI
Riia mnt 42a

JÕHVI
Tartu mnt 30

VÕRU
Piiri 2

VALGA
Vabaduse 39

NARVA
Tallinna mnt 19c

HAAPSALU
Ehitajate tee

PAIDE
Pikk 2

JÕGEVA
Tallinna mnt 7

TÜRI
Türi-Alliku
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Ülenurmel KEEB MÄSS
Tartumaa rikkaima omavalitsuse, Ülenurme valla
endine loots Anti Kalvet
süüdistab praeguseid
võimukandjaid lakkamatus laristamises, lubades
mitmel rindel lõpuni
võidelda.
Sots Kalvet ja 1999. aastast
valda juhtiv reformierakondlane Aleksejev vedasid omal ajal
mõlemad Rahvaliidu vankrit.
Tänaseks on mehed aga parandamatult tülis ning Kalvet on
erinevate kommunaalprobleemide kajastamiseks rakendanud pea kõik riigi suuremad
meediakanalid.

Kullerkupu õnnetus
„Omavalitsuse juhtimise
aluseks peab olema seaduslikkus ning tegutsemine vallarahva huvidest lähtuvalt,“
sedastas praegugi volikokku kuuluv Kalvet oma teesi.
„Ülenurme vallas kahjuks nii
ei ole.“
Juba aastaid on Kalvet võimudele ette heitnud kolme
peamist rikkumist, mida muu
meedia on juba agaralt kajastanud. Esimene neist puudutab Ülenurme vallale kuuluvat
Aardla poldri pumbajaama,
mille jaoks Kalveti süüdistuste
kohaselt koostati nelja miljoni kroonine fiktiivne eelarve.
„Petuskeemi õnnestumises
oldi nii kindlad, et vallarahva
rahaga osteti saja ampri liitumine 170 000 krooni eest,“
märkis eksvallavanem. „Tänu
sellele, et mina pettuse tõkestasin, jäi vallarahvale alles
omaosaluse kümme protsenti
ehk 400 000 krooni.“
Teiseks raiub Kalvet, et
Kullerkupu lasteaia teenuse
ostmisel rikuti riigihangete
seadust, sest ei korraldatud
riigihanget. „Selle tulemusena
maksti lasteaiakoha eest ligi
kaks korda rohkem kui Tartu
linna analoogsetes eralasteaedades. Vallarahvas jäi ilma ligi
miljonist eurost,“ sedastas ta.
Ja sellestki pole rindele minekuks veel küll. „Tõrvandi

Aivar Aleksejev (paremal) on sattunud eelkäija tuliste kriitikanoolte alla, kuid midagi uut ei näe olukorras kumbki osapool.

ÜLENURME VALD
alevikust läänes asuvas 70
kinnistuga elurajoonis jäeti
sõlmimata notariaalne leping
arendajaga tsentraalsete kommunikatsioonide rajamiseks,“
väitis Kalvet. „Sellega tehti
arendajale sisuliselt miljonieurone kingitus vallarahva
rahaga.“
Aleksejevit ajas vanade teemavaalade taastõstatamine
vaid naerma: selline probleemipüstitus ei vääri tema sõnul
isegi sisulist arutamist. „Neid
kolme faktiviga on Kalvet
leierdanud juba vähemalt viis
aastat. Kõik kohtuinstantsid ja
riigikontroll on sellega tegelenud ja muu on propagandistlik
möla,“ resümeeris vallavanem.
Nüüd on Kalvetile aga hambusse sattunud sootuks uus
murekoht, sest seadusetus
Ülenurme vallas tema väitel
üha jätkub. „Nii rikuti aastaid
avaliku teabe seadust, mille
eesmärgiks on tagada teabele
avalikkuse juurdepääsuvõimalus, lähtudes õigusriigi
ning avatud ühiskonna põhimõtetest,“ selgitas ta. „Aastatel

2008–2015 oli dokumendiregistrist läbi kantud vaid tühine
osa lepingutest.“

Tihe kontroll
Kalvet nõudiski avalikult
oma avastustele selgitust.
„Miks on Ülenurme vallavalitsus aastaid rikkunud avaliku teabe seaduse paragrahvi
12 lõiget 3, mille järgi tuleb
lepingud dokumendiregistris
registreerida allakirjutamisele
järgneval tööpäeval?“ sedastas
ta mure.
Aleksejevi selgituste kohaselt võttis vallavalitsus juba
2007. aasta aprillis kasutusele
elektroonilise dokumendihaldussüsteemi Amphora. Selle
aja jooksul on dokumendiregistris registreeritud 7728 dokumenti ja 33 721 kirja, nende
hulgas ka lepingud.
Aleksejev lisas, et registrit
on pädevad institutsioonid, nii
õiguskantsler kui andmekaitse
inspektsioon, korduvalt kontrollinud ning puudused on ettekirjutuste kohaselt kärmelt
kõrvaldatud. „2015. aastal ins-

pektsioon vallavalitsusele ettekirjutust ei teinud,“ rõhutas ta.
Vallavanem täpsustas veel,
et Amphoras on võimalik kataloogid, mis suuremas osas ei
kuulu avalikustamisele, määrata suletud kataloogideks.
„Selle kataloogi eripära on see,
et kui soovitakse dokumenti
või metaandmeid avalikustada, tuleb selleks teha vastav
märge, teistel kataloogidel on
vastupidi, registreerimisel on
dokumendi või kirja metaandmed koos dokumendiga kohe
avalikus vaates,“ märkis ta.
„Avalikust vaatest eemaldamisel tuleb vastav märge kustutada.“
Nimelt oli Kalvet mullu
novembris tutvunud finantsnõuniku juures asuvate lepingutega ja pärinud, miks ei
ole kõiki neid registreeritud
dokumendiregistris – võtkem
näiteks või Ico Parki äriruumi
üürileping Eerika teel. „Ico
Parki üürileping oli dokumendiregistrisse kantud lepingu
allkirjastamisel, kuid oli tegemata märge metaandmete

avalikustamiseks,“ selgitas
Aleksejev viga. „Küsimuse esitamise päeval anti korraldus
tehnilisel sekretäril üle vaadata ka kõik teised lepingud
ja vigade esinemisel vastavad
parandused sisse viia.“

Võrdleb füüreriga
Kalvetit sellised üksikjuhtumite selgitamised siiski probleemi põhialustes ei veena.
„Ülenurme vallas on seaduseid
liialt palju. Kuna olen lõpetanud EPA majanduse cum laude, siis ma seda asja ikka jagan.
Kogemusi on mul kõvasti ja
näited raha laristamisest on
ikka masendavad,“ põrutas ta.
Nii vihjabki kunagine vallavanem, et praegune võim
saab tema kriitilist meelt veel
tundma. „Volikogu oleks pidanud vallavanema vastu ammu
sanktsioone rakendama, aga
seda pole tehtud,“ ütles ta.
„Meil on paraku juhtimisstiil
selline, nagu kunagi ühes teises riigis: üks partei, üks omavalitsus, üks juht.“
KAUR PAVES

armastusest, lauludega

E, 7. märtsil kell 19 Vanemuise Teatris

E, 7. märtsil kell 19 Tartu Sadamateatris
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LUGEJA KIRI

Kaua võib
kannatada?
Miks on pärast bussikontrollide lahkumist bussist
veel tükk aega validaatorid
suletud?
Kontrolörid kontrollivad piletid ära, lahkuvad
bussist, tulevad juba uued
reisijad, kes tahaksid piletit
valideerida, aga validaatorid on veel tükk aega kinni.
Bussijuht ütles, et kontrolörid blokeerivad süsteemi ja
tema ei saa midagi teha.
Kui ma lahkun validaatori juurest ja istun, aga
näiteks mõni peatus hiljem kontrollitakse uuesti
bussi, siis mul ju piletit ei
ole, samuti ei ole sellisel
juhul sellest valideerimise
nõudest üldse kasu. Jäädes seisma ja ootama validaatori juurde, tekiks bussi
tropp, kus keegi ei saaks
edasi liikuda. Kas seda süsteemi ei ole võimalik muuta, et kontrolörid saaksid
kohe ka süsteemi uuesti
avada, et ei tekiks mingit
viivitust?
Marta Vislapuu

Veronika Kallaste
ühistranspordi
kvaliteedijuht
Pärast kontrolöride lahkumist bussist tuleb bussijuhil tuvastid taas sõitude
registreerimiseks avada.
Juhul kui bussijuht unustab seda teha, hakkavad
tuvastid automaatselt
tööle mõne minuti pärast.
Sebe linnaliikluse juhile
sai pöördumine edastatud ja ühtlasi palutud, et
bussijuhtidele tuletataks
meelde, et neil on kohustus tuvastid avada. Palume
vabandust tekkinud ebameeldivuste pärast.
Allikas: Tartu LV

Kilulinn langes põlvili
HARIDUSMESSIATE ETTE
Esimest korda ühistel
jõududel Tallinna vallutama suundunud Taaralinna kõrgkoolid peibutasid
rahvast nii kunstlihase
valmistamise töötoa kui
Siim Kallasega.
Möödunud neljapäeval Tallinna lauluväljakule voolanud
noortehordid ei valmistunud
teps mitte lõõritama ega jalga
keerutama. Massid olid kohale
meelitanud hoopis jõud ühendanud viis Tartu kõrgkooli, mis
tõid messil „Õpi Tartus“ värbamisprotseduuri käigus rahva
ette tõelise raskekahurväe.

Häkkerite abikäsi
Laupäeval kell 14–16 toimub
aadressil Raekoja plats 16
huvigruppide poolt algatatud avalik arutelu avaandmetest ja nende tulevikust.
Sellega püüavad kohalikud
IT-entusiastid meenutada
linnale kohustust teha avalikkusele vabalt kättesaadavaks oma juurdepääsupiiranguta andmekogud.

uut näitust avab Tartmus
märtsikuus – tegemist on
rekordilise tulemusega.

Aita turg välja

Loomariigi näitel
Teiste seas üles astunud
Tartu ülikooli õppeprorektor Mart Noorma rõhutas,
et Eesti maksumaksja peab
kõrgharidust üleval ikka selle jaoks, et meie noortel oleks
siinsamas võimalused tegijateks saada. „Kui räägitakse,
et riigil ei ole suurt narratiivi,
siis see vihjab minu meelest
sellele, et me takerdume igapäevaelu pisiasjadesse ja läheb
meelest ära suur eesmärk: viia
Eesti riik järeltulevatele põlvedele paremale tasemele, kui
see oli hetkel, kui me ise ta üle
võtsime,“ märkis ta.
Nii võtsidki Tartu ülikool,
maaülikool, lennuakadeemia,
kõrgem kunstikool ja tervishoiu kõrgkool jalge alla tee
pealinna. „Oleme ju pidevalt
kõik koos Tallinna, aga ka
Narva, Pärnu ja Viljandi koolidega pildil erinevatel messidel
üle Eesti. Selles mõttes ei saa
öelda, et me esmakordselt Tallinnas oleksime – küll aga on
esmakordne see, et me eraldi
Tartu märksõna all laululaval
koos oleme,“ selgitas Noorma.
„Eks põhiline on ikkagi olla
inimestele lähedal ja mitte oodata, kuni nad ise sinu juurde
tulevad.“
Päeva läbis küll karjäärinõustamine, kuid see moodustas töötubade ja ettekannete
plaanist Noorma hinnangul

LAUSEGA

5
Staažikas Tartu esindusnägu Mart Noorma tegi ka põhjarahvale selgeks motivatsiooni ja enesekindluse rolli
edasiõppimises. 
TARTU ÜLIKOOL
vaid neljandiku. „Kogu tegevuse ülesehitus on ikkagi see, et
õpilased saaksid tulla ja enda
jaoks päevast midagi põnevat
kaasa võtta, sõltumata sellest,
kas on plaan Tartusse õppima
tulla või ei ole,“ rääkis prorektor. „Pakkusime noortele
põnevaid teemasid enesearendusest, käelistest oskustest,
tervislikest eluviisidest, tulevasest digitaalmaailma arengust – kohale tasus tulla ka
sel juhul, kui Tallinn tundub
ikkagi kõige armsama õpikeskonnana.“
Ilmeka näitena ei pidanud
paljuks kaasa lüüa zoosemiootik Aleksei Turovski, kes rääkis
oma loengus õigetest ja valedest valikutest ja kuidas valikud mõjutavad meie rahulolu
eluga. Loomariigi näitel, loomulikult. 2014. aasta Euroopa
parim IT-juht Taavi Kotka keskendus rikkusele, Premia boss
Kuldar Leis ettevõtlikkusele,
tutvustamist mittevajav Siim
Kallas aga hoopis teadmiste ja
informatsiooni erinevusele.

Vingumine ei päästa
Noorma enese loeng kõneles
motivatsiooni ja enesekindluse rollist edasiõppimises.
„Motivatsioon on suhteliselt
lihtsalt kasvatatav. Ega siin
mingit suurt imet pole – teame
ju kõik, kuidas motivatsioon

kasvab,“ lausus ta. „Seal on
paar komponenti: väljakutsed
peavad olema väljakutsuvad,
mitte liiga lihtsad, aga mitte ka
lootusetult rasked.“
Vanemate inimeste, eelkõige
õppejõudude roll sealjuures,
on Noorma sõnul anda konstruktiivset tagasisidet ja mitte
hoida kokku ka positiivsusega,
kui noored oma saavutustega
hästi hakkama saavad. „Mitte
miski ei pidurda meie arengut
hullemini kui see, kui keegi
arvab, et pidevast kriitikast on
noorte arengule kõige rohkem
kasu,“ väitis ta.
Selle juures peab muidugi
ka ülikool tervikuna arvesse
võtma, kuivõrd palju erineb 21.
sajand varasemast õppimise
poolest. „Meie noorte õpiharjumused on tegelikult hoopis
teistmoodi ja seega tuleb ka
õpiprotsessid üles ehitada hästi interaktiivseks, kaasavaks.
Tartus käib õppimine läbi
praktiliste tegevuste koostöös
tööandjatega, meie siht on
õpiväljundid, mis aitavad elus
õnnelikumad ja edukamad
olla,“ sõnas Noorma. „Mis kõige rohkem teeb rõõmu, on see,
et üliõpilased, kes on Tartu
ülikooli ja kindlasti ka mujale
õppima tulnud, näevad, et nad
on osa ülikoolist ja võtavad
vastutuse oma õppimise eest.“
KAUR PAVES

Veebiröökurite
ümarlaud
7. märtsil kell 17.15 toimub
tähetornis teeõhtu teadlasega, mis kutsub kõiki huvilisi
kaasa mõtlema ja rääkima
anonüümsete kommentaaride ohtude ja võimaluste
teemal.

Elektrikud pralletavad
Elektriteater tähistab märtsis
oma viiendat tegevusaastat.
Sünnipäevakuul näidatakse
pea kõigi seansside ette Eesti
kõige vanemat teadaolevat
mängufilmi „Laenatud naene“, mida saadab klaveril pianist Jorma Toots.

Linna kodulehele on 15.
märtsini oodatud linlaste
head mõtted ja ideed, mida
võiks turuhoones muuta, et
sellest saaks atraktiivne külastuskoht nii tartlastele kui
ka linna külalistele.

Kultussild remonti
Linn kavandab kesklinna
ühe olulisema ühendustee
Kaarsilla remonti ja alustab projekteerimistöödega.
Rekonstrueerimise projekt
valmib suve lõpuks, ehitustöödega on kavas alustada
tuleval aastal.

Piire ületades
Tantsijate mitmekülgsele
arengule keskendunud Error
Tantsukool tähistab pühapäeval oma 15 aasta juubelit
kontsertetendusega „Piiridest väljas“. Etendus toimub
Vanemuise teatri väikeses
majas ja algab kell 17.

SÄHVATUS

Vaade linnale
Sellest nädalast on 19. sajandi Tartu linnakodaniku muuseumis avatud Uku Petersoni
fotonäitus „Vaade linnale“,
mis mängib tänapäevaste ja
ajalooliste Tartu linnavaadetega.

Ööbik kivisse
Linn kuulutas välja ideekonkursi Lydia Koidulale ja Johann Voldemar Jannsenile
monumendi rajamiseks. Monument valmib Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

RAISK: paneb ikka vanduma küll, kui raamatukogu
keset ööd kinni on. 
VIRGO SIIL

Saabuva naistepäeva
puhul paljud kaubad
soodsama hinnaga!
PAKUME
ÜLLATUSI

PAKIME
KINGITUSI

METALLI MÜÜK JA
KONSTRUKTSIOONIDE VALMISTAMINE:

Küsi pakkumist!
Tel 517 6660, 776 9307
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EROOTIKAKAUBAD

Tartu, Tiigi 57 • E–L 11–21
Tel 734 6510
e-pood: www.desirees.ee
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Palametsa
pajatused
368.

Millise inimese leiab lavalt tuntuks saanud maskide tagant? Vastust otsitakse Vanemuise vestlusõhtutel. 
IMBI MÄLK

Piiludes maski taha
Ooperilaulja Reigo Tamme eestvedamisel startis
teatrikohtumiste sari, kus
piilutakse armastatud vanemuislaste maski taha.
„Vanemuise koridorides
kohtab nii palju huvitavaid
inimesi. Nad on kuulsad, vanad tegijad. Aga meid, noori,
ei kutsu nad kunagi kuhugi.
Nii tahaks rohkem tuttavaks
saada,“ põhjendas vestlusõhtu
sissejuhatuseks Reigo Tamm
naljatamisi, miks ta Karol
Kuntseli ja Rasmus Kulli väikese maja ovaalsaali endale
külla kutsus. Tunnistajateks
veel pea 70 teatrisõpra.

Pingutatult pingevabalt
Idee kui selline, kiskuda
maskid lavalaudadel hõljuvatelt staaridelt, saamaks teada,
mis inimene seal taga tegelikult peitub, pole midagi enneolematut. Tammegi peas
hõljus see mõnda aega. Realiseerus alles nüüd, mil teater
ning Kollased Kassid ühiselt
käpad külge lõid.

ia an
s
Aastor
re

Nii said möödunud laupäeval kohale tulnud teada, miks
Karol Kuntseli koolirõivistus
pidi nagi all olema ka pingike
või kuidas ta piiripunktis kinni nabituna sõjaväest ärakargamise süüdistust pareeris.
Mis positsioonile paigutuvad
Toompea sisehoovi rajatud
kilesaunad päästeteenistuse
ohuskaalal. Kuulati käepäraseid võtteid tõmbamaks tajutavat piiri sotsiolingvistika ja
sotsiofoneetika vahele. Juureldi
Rasmus Kulli praktikale toetudes müsteeriumi kallal, kuhu
on peidetud Glasgow saunades
kerised. Sissejuhatus malajalami keelde kirsiks tordil.
„Ma ise väga pabistasin,“
tunnistas vestlust vedanud
Tamm tagantjärele. „Kerge
raadiotöö praktika küll on,
aga sisuliselt oli tegu siiski uue,
karmi väljakutsega. Saabunud
tagasiside põhjal võiks julgeda
isegi järeldada, et asi õnnestus.
Eesmärk ongi viia läbi õdus jutuajamine, kus kuulsus lavalt
astub alla, publiku sekka. Paljastub tema inimlik olemus.

Pingevabas õhkkonnas, kohvi
ja koogiga. Soovi korral suisa
padjal lösutades. Saateks muusikalised etteasted. Nagu oleks
sõbral külas.“

Vaid aplausi eest
Avaüritust hindas Tamm
nelja miinusega. Ennekõike
ennast silmas pidades. Igatahes
jätkatakse julgel rinnal – kolm
järgmist maski taha piilumise
üritust on juba kavva raiutud.
Ikka laupäeviti, ikka ovaalsaalis. Praegu sellise rütmiga, et
kokku saavad üks ooperi- ja teine draamavaldkonna tegija.
„Aga me ei taha piirduda
lavainimestega, vaid tirida
rambivalgusse ka need väga
värvikad tegelased, kes muidu
jäävad teatris kardina varju,“
vaatas Tamm tulevikku. Mis
nime jutuõhtud kandma saavad, on praegu veel arutlusel.
Järgmisena on 12. märtsil
võimalik kohtuda Merle Jäägri ja Merle Jalakaga, järgnevad
9. aprillil Karmen Puis ja Küllike Saldre.
RASMUS REKAND

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%

Raeoptika
Märtsis pakume
uusimaid prilliklaaside tüüpe
tutvumishinnaga -50%.
Kasuta võimalust!
Lisateavet klaaside kohta vaata
Youtube-st:
https://youtu.be/9CG-EIJhS3g
TARTUS:
Raekoja pl. 1, E-R 9-18, L 10-15, tel 711 1279.
Küüni 5b, E-R 10-19, L 10-15, tel 748 4642.
TALLINNAS:
Estonia pst.1/3, E-R 10-19, tel.631 3773.

Kui käed
ei aita,aitab
Raeoptika

ARMASTUS

Neljapäev, 3. märts 2016
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Uuno Kivilinnast

Elu kõrghetk läheneb
Viimastel nädalatel
pole ma õieti magadagi
saanud – ärevus tulevase
naistepäeva pärast on
niivõrd suur.
Mõtteis kumiseb ikka Siiri
Sisaski „Ma ei maga ja ma ei
söö“. Mina veel söön, küll aga
jätsin märtsist maha joomise. Raske on, aga mina olen
kõigeks võimeline. Ei ole vaja
meeleavaldusele lõhnadega
häbi teha, pealegi võtab mitu
päeva aega, enne kui nägu pärast viinavõttu viisakaks venib. Vererõhk peksab ka laes,
loodetavasti pean õige päevani
ikka vastu.

Viis kandvat sõnumit
Kui mul tõesti õnnestub
naistepäev riigipühaks suruda, võin selle kahtlemata oma
elutööks kuulutada. Seni olen
elutööks ikka pidanud torn

kraanajuhina purjuspäi püsti
pandud Tasku kaubanduskeskust, aga õrnemale soole
oma päeva loomine lööks selle
kergelt üle. Seepärast ei kavatse ma midagi juhuse hooleks
jätta ning olen eesmärgi nimel
ööpäev läbi vaeva näinud.
Ei suuda kokku lugedagi,
mitu telefonikõnet ma korraldustöö käigus pidanud olen.
Õnneks jagub sponsoreid ja
muidu häid inimesi, kes ei ole
paljuks pidanud ülla sihi nimel käsi külge panna. Olen
kas päris priilt või hea hinnaga kätte saanud nii lipukesed
kui ruupori, samuti viis plakatit. Need kannavad sõnumeid
„Kalle Laanet peksab naist“,
„Eesti Vabariik ei austa naisi“, „Naistepäev riigipühaks“,
„Naistepäev lipupäevaks“ ja
„Eesti naised on maailma kauneimad“. Ja mis peamine: kodukohajärgne lillepood lubas

igale parlamendi naisliikmele
prii õiekese.
Abi on olnud ka pisematest
asjadest. Näiteks lubas kõrvalmaja kojamees sel hommikul
vajadusel ka minu territooriumi lumest puhtaks lükata, kui
ise juba teel Tallinnasse lahingusse olen, hüva naabrimees
aga lubas rongijaama autoga
ära visata. Kahjuks ei nõustunud Elron mulle (ja kaudselt
kogu Eesti naissoole) kaht piletit välja tegema. Lahendamata on veel toitlustuse küsimus:
olen raudselt seda meelt, et
vähemalt naistele peaks kohv
tasuta olema, mehed jaksavad
omale ise ka osta. Viru tänava McDonald´s aga selles osas
vedu ei võtnud.

Eksnaine ülbitseb
Kõik see on minu kojamehepalga juures tähendanud muidugi parajat kõhu kõrvalt koo-

nerdamist. Õllest loobumisest
üksi pole piisanud: ka 64-sendise bussipiletiga laristamine
ei tule enam kõne alla. Nii käisin jalgsi Kivilinnast Riia ringil politseijaoskonnas puhtalt
selle pärast, et meeleavalduse
registreerimise kohta kirjalik
kinnitus saada – mina mingit
internetti, ammugi mitte suusõnalist lubadust ei usalda.
Sellel teemal pidi muidugi
suu vett täis võtma eksnaine,
kellega endiselt majanduslikel
põhjustel koos elan ja kes ainsana minu võitlust absoluutselt
ei toeta. Tema väitis, et paber
ei kehti, kuna seal pole pitsatit
all! Tule taevas appi, mis sajandis proua küll elab? Uskumatu,
et ma nii lolli naisega üle kahe
aastakümne abielus olin. Teisalt, miitingul oleks temast
küll kõvasti kasu, sest sellist
seakisa ei suuda keegi teine tekitada.
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KEVADSPURT
3.–13.03

TALLINN Ülemiste keskus • Postimaja Kaubanduskeskus • Rocca al Mare Kaubanduskeskus • Sikupilli Kaubanduskeskus • Kristiine
Keskus • Järve Kaubanduskeskus • Rattamaailm (Meistri 22) • Outlet Magistrali keskuses • RAKVERE Põhjakeskus • KURESSAARE
Auriga Keskus • HAAPSALU Rannarootsi keskus • TARTU Lõunakeskus • PÄRNU Kaubamajakas • Port Artur 2 • VILJANDI
Centrum • JÕHVi Jewe kaubanduskeskus • NARVA Fama Keskus. Vaata lähemalt rademar.ee

LAI VALIK

-50%

6

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

EHITUS

Mad Max: Raevu tee

Tartu Maxima X/XX
kauplused kutsuvad tööle
- KASSAPIDAJA-MÜÜJAID
- LETITEENINDAJAID
- SAALITÖÖTAJAID
Ettevõte garanteerib:
- stabiilse palga
- tasuta lõunasöögid
- erinevad motivatsioonipaketid
- tööalase tasuta koolituse

KINO

4.–7., 9.–10.03 kell 17.40 Mad
Max: Road to Fury

CINAMON

8.03 kell 20, 22.15 Naisteõhtu: Kõik teed viivad Rooma

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
4.–7.03, 9.–10.03 kell 16.30,
19.45; 8.03 kell 17.05, 19.30
Deadpool

Täitke tööotsija ankeet meie kodulehel: WWW.MAXIMA.EE
Saatke CV: PERSONAL@MAXIMA.EE. Tel 5556 6239.

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

Karu ärkas
talveunest?
Muidugi!
Kõik magamistoa
kapisüsteemid, liuguksed
ja avatud garderoobid
on ju nüüd

-15%

4., 7.–10.03 kell 12; 5.–6.03
kell 10.30, 12 Alvin ja koopaoravad: oravad rattas
4., 7., 9.03 kell 11, 13.15, 14.45,
17.15; 5.–6.03 kell 11, 13.15,
14.45, 16.15; 8.03 kell 11, 13.15,
14.45; 10.03 kell 13, 14.45,
17.05 Zootopia
4.–7., 9.–10.03 kell 18.45; 8.03
kell 16.30 Mees, kes jäi ellu
4., 7., 9.–10.03 kell 16.15,
22.15; 5.–6.03 kell 17.15, 22.15;
8.03 kell 16, 21.15 Kood 999
4.–7., 9.–10.03 kell 20; 8.03
kell 17.40 Päevavalgele
5.–6.03 kell 11.45; 8.03 kell 11
Jääkaru Norm
4.–10.03 kell 22 Kuidas olla
vallaline
4.–7., 9.03 kell 12.45, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30; 8.03 kell
12.45, 15.30, 17.30, 18.15,
19.15, 20.30; 10.03 kell 12.45,
15.15, 17.15, 19.15 Klassikokkutulek
4., 7.–10.03 kell 11.45;
5.–6.03 kell 10.45 Robinson
Crusoe
4.–7., 9.–10.03 kell 21.45;
8.03 kell 21.50 Zoolander
4.–10.03 kell 12.30, 15 Egiptuse jumalad

10.03 kell 21.30 Esilinastus:
Võidujooks
EDISON
3.03 kell 20.30 Inimese mõõt
(Prantsusmaa 2015)

KONTSERT

Aedade, väravate, väravaautomaatika, tõkkepuude müük ja
paigaldus. Tel 501 6453, nr1aiad.ee.
Betooni- ja plaatimistööd. Remondi-, lammutus- ja ehitustööd. Tel 5634 5782.
Ehitame vee- ja kanalisatsioonitrasse ja eramute reoveepuhasteid ning teeme erinevaid
torutöid. Tel 551 1850.
Ehitus- ja remonttööd. Viilkatused, lamekatused, puitfassaadid, vihmaveesüsteemid,
hoonete ja abihoonete ehitus
jne. Tel 5662 9930.

10.03 kell 21.30 Kiiora

Ehitus, remont, renoveerimine. Õppinud mehed, võimsad
riistad. Vundamendist katuseni.
Tel 5820 2040.

JAANI KIRIK

Ehitus, remont, viimistlus- ja
lammutustööd. Tel 5858 6953.

EDISON

4.03 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esineb
Tanel Joamets (klaver)
5.03 kell 16 Kannatusaja laupäevakontserdid IV: Corelli
Music: Kirikupühad Maarjamaal – Agnus Dei
TARTU JAZZKLUBI
3.03 kell 20 Linda Kanter
Quartet
4.03 kell 21 Susanna Aleksandra Trio
5.03 kell 20 Jorma Toots
9.03 kell 20 Tudengijazz 2016

Ehitus-, viimistlustööd (eraisik,
firma, KÜ jms). Töö kiire ja korralik. Hinnad soodsad.
Tel 510 0645.
Fassaaditööd. Katusetööd.
Tel 516 6152, info@ramest.ee.
Katusetööd, fassaaditööd,
vundamenditööd. Eramud,
korteriühistud.Tel 5649 4929.
Katuste ja puitfassaadide ehitusja remonditööd. Tel 515 7062.
Kipsitööd, uste-akende paigaldus, puitkarkasshoonete ehitus.
Raudkäpp OÜ, tel 5568 2671.
Korstnate ehitus ja renoveerimine. Pikaajalised kogemused.
Tel 5625 1750, tomeli.ee.

NÄITUS
KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU
kuni 6.03 Rukkilille lasteaia
laste loovtööde näitus Lume
rõõmud
LINNARAAMATUKOGU

4.–10.03 kell 22.30 Peapõrutus

kuni 10.03 fotonäitus Poolsada aastat bluusi Soomes

4.–10.03 kell 14 Appi, ma
kahandasin õpetaja

kuni 16.03 Eve Kärneri maalinäitus Saarte lood

4.–7., 9.–10.03 kell 14.15,
18.30, 20.15; 8.03 kell 14.15,
20.15 Perekonnavaled

kuni 17.03 Marko Matvere
joonistuste näitus Ümber
imelise ilma

KAARDID
ENNUSTAVAD

Kõik ehitustööd ühest kohast:
www.innover.ee. Tel 5904 2174.
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.
Üldehitus, fassaaditööd,
katused (KÜ-d,
eraisikud, ettevõtted).
Tel 5850 9769,
www.auna.ee.

MATERJAL

Tel 900 1727
24 h • 1,09 €/min

Ennustuste tellimine,
ka kirjalikult:
ennustus.ee

Pakkumine kehib märtsikuus.
Tanki tootevalikuga saad tutvuda Sunoreki salongides

TARTU Sõbra 54 (Turu Ärimaja)

KEEVITUSTEENUS
• malm
• alumiinium
• roostevaba

Müüa kottides puistevilla käsitsi
soojustamiseks koos transpordiga Tartus ja lähiümbruses. Tel
508 4773.

Naturaalsest puidust seinad.
Lisainfot vaadake:
www.puitsein.ee, tel 550 0898.

Korterid, majad, majaosad
Tartus ja maakonnas.
Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel.
Meelis Karu, tel 511 5949
Neljapäev, 3. märts 2016
Ene Lina, tel 504 8379
742 0240 • www.robinson.ee

KINNISVARA MÜÜK

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

Printerikassettide kiire täitmine! E–R 9–17, Raekoja 13, Tartu.
Tel 744 1100, www.futari.ee.
Raamatupidamine Tartus.
Aastaaruanded. Tel 5551 1130,
martena@hot.ee.

PÕLLUNDUS
Müüa kartulit (head sordid).
Tel 5805 7264.

Tel 742 0656
511 5949
www.robinson.ee

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

Anne 51 kpl Stiil uued ja vähe
kasutatud riided Iirimaalt.
Tel 522 3936.

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

3-toal mug korter Ülenurme
vald, Tõrvandi, Papli 12 (üp
44,2 m², 1/2, renov, 45 900 €).
Kutseline maakler Sirle Uiga, tel
526 4198, 786 8085,
www.aadlivillakv.ee.
3-toal heas korras avar korter
(68 m², IV k) Tartus Tähtveres A.
H. Tammsaare tn. Tel 516 7731.
Krunt 2 km Tartust Valga mnt
lähistel metsatuka ääres (tee,
elekter, 2130 m²). Tel 5897 7464.

Rakkekaevude puhastamine ja
remont. Tel 5638 1774.

RIIDED

Kinnisvarateenused aastast 1997

Korterid, majad, majaosad
Tartus ja maakonnas.
Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel.
Kai Persidski, tel 5190 3394
Gert Suik, tel 515 3773
742 0240 • www.robinson.ee

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!

Jõe butiigis kasutatud joped
alates 4.90! Soola 10 (avaturg,
Dorpati poolt). Avatud E-P 9-17.

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

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

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

Puitbrikett, puidupelletid,
kütteklotsid, kaminapuud.
Tel 514 4555, www.puitbrikett.ee

KOOLITUS
Talumaja koos kõrvalhoonetega Rõngu vald, Koruste küla
(eh 1960, krunt 2,7 ha, üp 149,5
m², 2 k, vajab remonti, 75 000 €).
Kutseline maakler Peeter Meus,
tel 506 2212, 786 8080,
www.aadlivillakv.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

Keskküttega korter Tartus. Tel
5681 1160.
Kinnisvara Tartus. Huvi pakuvad
kapitaalsemat remonti vajavad
korterid, majaosad ja majad. Tel
56 503 503, Marko.
Maamaja koos maaga. Hooned
võivad vajada renoveerimist. Tel
5674 9386.
Metsakinnistud (ka läbiraiutud),
põllumaa ja raieõigus. Metsakinnistute ost ka koos hoonetega, hüpoteegiga, looduskaitsealadega ja kaasomandiga. Tel
523 4445.
Ostan maja Tartus (pakun vastu
1- ja 2-toal mug korteri, variandid). Tel 5598 2175.
Renoveerimist vajav korter
otse omanikult (v.a. Annelinn).
Tel 5340 8210.

KÜTE
Kaseküttepinnud (pikad ja
tükeldatud). Tel 5662 5014.
Kask, lepp 30, 40, 50 cm.
Tel 557 6177.

Tel 503 4222,
www.minibussirent.ee

EW- ja nõukaaegsed auto- ja
motoalased (Pobeda, IŽ-350,
IŽ-49, Ford jne) raamatud. Tel
5649 5292.
Hõbedast lusikad, pitsid, ehted, esemed jm. Kokkuostudest
kuni kaks korda parem hind! Tel
5649 5292.
Kasutatud raamatute kokkuost
Tartus ja Elvas. Ka nõukogude
ajast valikuliselt. Tel 734 1901.
Kõik tsaari- ja EW-aegsed märgid ning nõuka ajal kogutud
märgikarbid. Tel 5649 5292.
Maalid, ikoonid, graafika (ka
nõuka perioodist). Muuda kasutuna seisev kunst rahaks!
Tel 5649 5292.
Nõukogudeaegsed portselankujud ja figuurid. Al 10 €/tk. Tel
5893 8528.

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

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

Tasuta kodumasinate, vanaraua ja muu kila kola äravedu.
(va külmikud). Tel 5386 9008.
Tänavakivide paigaldus, piirdeaiad, väravad. Tel 5623 3867,
www.clinkerservice.ee.

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

Vedu, kolimine utiliseerimine,
laadijad, ka klaverid, suur
kaubik. Tel 553 7638,
kiiredkolijad.ee.

Emailin vanne. Tel 552 2879.
Fekaalivedu. Tel 510 9995.

Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.

FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.

info@aurel.ee • 511 6923
Rendiauto

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.
Plaanid kolida või said päranduseks korteri? Ostame üleliigse
vanakraami ja kola.
Tel 5649 5292.
Raamatud, märgid, mündid,
postkaardid, ehted, hõbe, maalid jm vanavara. Tartus ja Elvas!
Tel 5649 5292.
Vanad pressitud kirjadega õllepudelid: Saku, A. le Coq, Livonia
jne, 5-30 €/tk. Tel 5395 8295.
Vanad raamatud ja nõud – ost
ja äravedu. Tel 5893 8528.

Fotograafiteenus, fotomaterjali ja koduvideode digitaliseerimine. Tel 5808 4419,
fortiusfoto@gmail.com.

aurel.ee/buss

Vanad raamatud, maalid, graafika, märgid, medalid, mündid,
paberrahad, nõud, fotod, postkaardid, mööbel, samovarid,
kellad, ehted jne. Tel 5829 9810.
Veotakso. Tel 501 5312.
Viljapuude lõikus ja okste äravedu. Tel 5344 1304,
www.ahillea.ee.

Vanavara, pakkuda võib kõike.
Tel 513 2251.

MÜÜK

Väikebussi rent (16 kohta koos
juhiga). Tel 5621 4026.

KINNISVARA OST

1-2-toal korter Tartus.
Tel 5660 0738.

Santehnilised tööd, vannitubade remont. Tel 5813 5496.

HAUAPIIRDED VAASID PINGID

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

Puitbrikett, kaminapuu, kuiv
kütteklots. Tel 5197 8500.

Sanitaartehnilised tööd.
Tel 5660 1567.

E T K N R 10.00 - 18.00 Telefon: 765 4202
Aadress: Ringtee 1, TARTU

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

Küttepuud. Tel 5683 3404.

9-kohalised bussid
Transfeer

Odavad rõivad, Kastani 121.
Kogu kaup -50%. Esmaspäeval
uus kaup. E-R 10-18, L 10-15.

Kuiv kasepind 30, 40, 50 cm.
Vedu, tšekk. Tel 5594 7098.

Metsakuiv okaspuu (50 sm, 35
€/rm, vedu tasuta). Tel 504 5307.

1-2-3-toal korter või majaosa
Tartus või maal. Võib vajada
remonti. Erki, tel 504 0334.

Raamatupidamisteenus.
Aastaaruande koostamine.
Tel 5839 2739,
soodneraamatupidamine.ee.
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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 märtsis.
Tel 740 4050, info@emajoe.ee,
www.emajoe.ee.
Tõstukjuhi koolitus Tartus
9.-10.03 ja 21.-22.03, Tallinnas
18.-19.03. Eestis kehtiv luba
170 eurot. Tel 520 8060,
www.oskuskoolitus.ee.

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

PAKUN TÖÖD
Tartus aprillis avatav juuksurisalong Muusa otsib juuksureid ja
juuksur-vahetusevanemat (FIE
või OÜ-na). Tel 508 7672.

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

Autoklaaside müük, paigaldus,
parandus, toonimine.
Klaasikahjude käsitlemine.
SIXKLAASID OÜ Tähe 127,
Tartu. Tel 5067180. www.sixklaasid.ee

Arvutite hooldus ja remont Tartus Tiigi 19 ja Küüni 5b. OÜ Maxi
IT, tel 545 222 00.
Autode ja veoautode keretööd,
ümberehitus, taastamine.
Uued ja kasutatud keredetailid.
Tel 504 0334.
Boilerite puhastus, veemõõtjate vahetus, san-tehnilised
tööd. Tel 5646 9025, 734 8044.
Ehitus- ja renoveerimistööd
vundamendist katuseni. Kvaliteetne tulemus, garantii.
Tel 5820 2040.
Ehitus, remont, viimistlus, lammutustööd, lumekoristustööd.
Lõuna-Eesti. Tel 5858 6953.
Ehitus-, viimistlustööd; aknad-uksed ja nende paigaldus.
Töö kiire ja korralik. Head hinnad.
Garantii! Tel 510 0645.
Elektritööd ja -projektid,
dokumentide vormistamine.
Tel 520 6534.

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

TERVIS

Hooldusfirma osutab kolimisteenust (võib ka ühekordne
mööbli jne vedu). Tel 509 0750.
Kanalisatsiooni-, toru- ja elektritööd. Tel 735 3777, 5566 1888.
Katusepesu ja värvimine. Tel
5565 0673, info@sunluna.ee.
Teen reikit, tervendust, hingerännakuid Tartus. Tel 5342 9160.

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

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

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

OST

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

1955. a raamat „Oikumeeni
äärel“, hind kuni 40 €.
Tel 5663 9310.

Ropkamõisa lõngapood: Uus
kaup! Värviline villane vaibalõng 15 €/kg. Ropkamõisa 10,
Tartu, tel 520 7727,
www.aardlakaubandus.ee.

VABA AEG
Kalameeste vedu Peipsi järvele,
Varnja külas Tartumaal. Võimalik
ka majutus! Tel 518 1125.
Kandlemuusika või Simmaniduo Sinu peole! Lisainfo
www.simmaniduokannel.eu või
tel 504 3202.

TK UEU LLU TLU SI

Likvideerin ummistusi,
san-tehnilised tööd (boilerid,
segistid, WC-potid, torud jne). Tel
5621 7955.
Ohtlike puude raie ja puude
hooldustööd. Tel 5686 6157,
info@nordicarb.ee.
Plekitöökoda Tartus Tiigi 80
hoovis. Tel 516 6152,
info@ramest.ee.

Plekksepatööd Tartus Ringtee 1.
Tel 517 2156.

1 kuulutus =1€

+KM

(90 tähemärki)

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

TOIMETUS • tel 730 4535
Peatoimetaja: Kaur Paves kaur@tartuekspress.ee
Reporter: Kadri Külaots kadri@tartuekspress.ee
Reporter: Rauno Põld rauno@tartuekspress.ee
Reporter: Meelis Kaldalu meelis@tartuekspress.ee
Reporter: Janari Kintsiraud janari@tartuekspress.ee
Paljulapselise pere isa: 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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REKLAAM

Neljapäev, 3. märts 2016

Lumekuninganna
KOGUPEREBALLET
MUUSIKA OTTORINO RESPIGHI, ZOLTAN KODALY JT
MUUSIKAJUHT JA DIRIGENT MARTIN SILDOS — LAVASTAJA–KOREOGRAAF SILAS STUBBS
LIBRETIST, KUNSTNIK MARE TOMMINGAS — KOSTÜÜMIKUNSTNIK LOUISE FLANAGAN
VALGUSKUNSTNIK MARGUS VAIGUR (ENDLA TEATER)
VANEMUISE BALLETITRUPP — VANEMUISE TANTSU- JA BALLETIKOOLI ÕPILASED
ESIETENDUS 12.03 VANEMUISE SUURES MAJAS

