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Esmakordselt Eestis!
Motoexotikal näeb maailma
kiireimate mootorrataste klassi
kuuluvat kiirendustsiklit!

www.motoexotika.ee
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KEEVITUSTEENUS

Head lapsevanemad!
2015. ja 2016. a. sündinud lastele on
Kultuuriministeeriumi tellimusel valminud
kinkeraamat “Pisike puu”. Raamatu saab
kätte Tartu Linnaraamatukogu
lasteosakonnast (Kompanii 3/5)
E-R 9-20, L 10-16 või lähimast harukogust.
Kaasa võtta lapse isikukoodiga dokument.

• malm
• alumiinium
• roostevaba

Info: www.luts.ee, tel 736 1390.

Sinu uus kodu

20 000 €

kuni
soodsamalt

Siili 8

NÜÜD
TEHASEHINNAGA!

Näidis: 1-toaline
korter – aknad +
paigaldus + aknalaud +
veeplekid

= 599 €

VÕTA
ÜHENDUST:

1310

750

750

VÕIDA EHTNE
1350

Komplekti
näidispakkumine

750

599.(700.-)
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Kliendipäev 11:00-13:00

30

AKNAD

TÄISKOMPLEKT
KOGU KORTERILE –
aknad paigalduse
ja viimistlusega

2100

KIIRUSTA!

Vaid 12. märtsil!

1330

kampaaniareeglid:
www.srv.ee/joekaare

30 740 30

JÕEKAARE

viimast
korterit

PALKSAUN!
Kõigi tellijate vahel
läheb loosi mõnus
palksaun –
väärtusega 18 000 €!

Loositingimused www.koduaken.ee

Tartu tel 743 0388
info@koduaken.ee
tartu@koduaken.ee
www.koduaken.ee
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TÖÖTU ÕPETAB ametnikke
bussiliiklust korraldama
Kas ükskord lõpeb linnaliikluses jabur olukord, kus
bussirallile järgneb pooletunnine vaikus? Tööturult
pisikest pausi pidav fotograaf usub end lahendust
teadvat.
Staažikas tisler-disainer ning
fotograaf, praegu aga töötupõlve
pidav Tõnu Valge on tüdinud olukorrast, kus ta bussiga kojujõudmist mikroskoopilise täpsusega
arvestama peab. „Elan Narva mäel
ja kaks bussi teevad meil rallit: 4 ja
7 väljuvad kesklinnast samal ajal.
Stardivad korraga ja siis vaatavad,
kes kellest mööda saab, selle asemel, et ajad mõistlikult ära jaotada,“ kurtis ta. „Ja seejärel on pool
tundi, isegi 40 minutit vaikust!“

Samasugust võitlust tõotab Valge pakkuda ka munitsipaaltasandil. „Võiks linnavalitsusega sama
asja ette võtta. Keegi võiks lõpuks
korra kogu selle pasa kokku võtta ja üles keerutada,“ mauras ta.
„Pealegi teevad bussijuhid pidevalt
pätti. Kord väljuvad kaks minutit
hiljem, kord jälle varem, olgu see
graafik siis milline tahes.“

Lollide klubi

Sõbrad teavad sõnakat ühistranspordispetsialisti ikka kui Viru
Valget ning teravusest tal tõepoolest puudu ei tule.  ERAKOGU

Koduleht nörritab
Põgus pilk sõidugraafikutele
tõestab, et Valge probleemitõstatusel võibki alust olla. Nii põrutavad
suures osas kattuvate marsruutidega liinid Hansakeskuse juurest
põhja poole näiteks tööpäeviti
vastavalt kell 16:00 ja 16:00, 16:16
ja 16:21, 16:31 ja 16:34. „Linn on
teenuse tellinud, aga keegi on selle
graafiku nii ära programmeerinud,
et enam ei saada aru, kuidas asjad
peaksid käima,“ lajatas raele mitu
teemakohast vihjet saatnud Valge.
„Vahel jookseb 18 ka tagantjärele –
kõik bussid panevad korraga minema. Väga rumal.“
Ühistranspordi peaspetsialist
Madis Oona Valge kriitikaga nõus
ei olnud. „Kui vaadata päeva läbivalt busside väljumisaegu Hansakeskuse peatusest, siis erinevatel
tundidel on väljumisaegade vahe
erinev. See on tingitud bussiliinide

erinevast pikkusest, erinevast liinide läbimise ajast ning ka busside
intervallidest,“ kõlas diplomaatiline vastus. „Eelpool loetletud asjaolud on põhjusteks, miks väljuvad
bussiliinide nr 4 ja 7 bussid Hansakeskuse bussipeatusest mõnes
tunnis suhteliselt sarnaste väljumisaegadega.“
Nii kergelt linnaametnikud aga
hüüdnime Viru Valge eelistava
mehe käest ei pääse. Nimelt pole
härra rahul omavalitsuse ajast
ja arust – tõsi, sügisest viimaks
värskendatava – kodulehega. Ei
leia teenekas kodanik sealt üles
ei töötutele suunatud pakkumisi
ega mõistlikul viisil busside sõiduplaane.

Kord pätikarja
„Mingisugune IT-meeste tatikari on mingi lehekülje valmis trei-

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

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

Ennustuste tellimine,
ka kirjalikult:
ennustus.ee

nud, aga sealsed asjad ei kehti ega
tööta,“ lajatas Valge, kes on nõus
end küll poolrumalaks, ent mitte päris ahviks tunnistama. „Kui
mina internetist infot üles ei leia,
on seal midagi valesti. Sellised asjad peaksid ju olema imelihtsad
parandada ja olengi mitu kirja
saatnud. Kedagi ei huvita, keegi
lihtsalt ei vasta! Ometi on meil ju
e-vabariik.“
Erasektoris on analoogsete probleemide lahendamisel abiks olnud
toores verbaalne vägivald. „Poolteist aastat tagasi sõimasin ühe
büroo korralikult läbi,“ kiitis Valge.
„Seal noored itimehed tegid programmid ümber, nii et lõpptulemusena ei hakanud inimestele kirjad
kohale tulema – vähe sellest, need
ka ei avanenud. Tegin kõva häält
nagu joodik tänaval ning asi sai
poole päevaga korda.“

Nii võib terava ühiskondliku
närviga härrasmees jätkata tunde: pea igas eluvaldkonnas leiaks
parandamisruumi. Kas või jaekaubanduses. „Igal pool on nüüd
niinimetatud täikad,“ kurtis Valge. „Vanasti tähendas see ikka
seda, et sai osta sõna otseses mõttes kõike: igasugu ehituskraami
ja nii edasi. Nüüd on seal ainult
kaltsud.“
Probleemi süvapõhjused peituvad Valge eksperthinnangu
kohaselt üldistes hoiakutes, mis
üha harimatust soosivad. Isegi
legendaarne Vikerraadio mälumängusaade „Mnemoturniir“ ei
paku enam vaimuvalgust. „Vanasti olid tarkade klubis ikka tõeliselt
targad inimesed. Nüüd ei ole just
päris lollide klubi, aga Ivo Linna
ja Mart Juure kamp ei ole ikka see
tase,“ rõhutas töömees, kes nädalavahetusel pisutki intelligentsemat
meelelahutust sooviks. „Igal pool
lollus karjub näkku, seda on valus
vaadata.“
Paraku pole ka selles valdkonnas
positiivseid arenguid lähiajal oodata. Humorist Juur võttis Valge
muret küll sotsiaalmeedias jagada,
kuid jättis sisulised vastused andmata.
KAUR PAVES

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

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.

UUDISED

Neljapäev, 10. märts 2016

LAUSEGA

LUGEJA KIRI
Laske kudeda
Linnal on koostamisel Hipodroomi 4 ja Männimetsa tee 3A kruntide detailplaneering.
Selle õigusakti vastuvõtmise ajal ei olnud veel Rop
ka-Ihaste looduskaitseala
kaitsekorralduskava kinnitatud, kuid seda tehti 16.
oktoobril 2014. Selle kaitseala Ihaste sihtkaitsevöönd
asub vahetult Hipodroomi
4 ja Männimetsa tee 3A
kruntide läheduses ning on
muuseas ka Natura 2000
kaitsealade võrgustikus.
Natura-alade vahetus
läheduses planeeritud
ehitustegevuse korral tuleb läbi viia hindamine, et
selgitada, kas ehitustegevusel ei esine negatiivset
mõju kaitseala loodusväärtustele.
Olen bioloogina ise
kontrollinud Ihaste luhal
kaitsealuste taimeliikide leiukohtade kõrval ka
kaitstavate kahepaiksete
elupaiku ja kudemiskohti.
Näiteks Vana Ihastes Hipodroomi tänava ja Emajõe vahelisel alal esinesid
praktiliselt kõikides väikeveekogudes rohukonnade
kudealad ja mitmetes ka
haruldasema rabakonna
kudemisalad.
Kas linnavalitsus on juba
varem olnud teadlik Natura
hindamise vajalikkusest selle piirkonna arendamisel?
Marju Silvet

Aire Priks
detailplaneeringute
teenistuse juhataja
Planeeringu koostamise
ajal on tuvastatud alal looduskaitsealuste taimeliikide olemasolu, mistõttu
planeeringulahendus on
planeeringu koostamise
ajal muutunud, kaitsealuste taimede kasvualale
hoonestusalasid kavandada ei ole võimalik.
Planeeringule keskkonnamõju strateegilist hindamist koostatud ei ole, küll
aga on tehtud koostööd
keskkonnaametiga, kes on
detailplaneeringu lahenduse kooskõlastanud.
Allikas: Tartu LV
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Kae Kellyt
Sellest nädalast on spordimuuseumis avatud eriväljapanek „KELLY!“, kus on lähemaks uudistamiseks väljas
nii Kelly Sildaru X-mängude
kuldmedal kui auhinnakitarr,
aga ka mitmeid teisi põnevaid esemeid – suuskadest
võistlejanumbriteni ja varustusest kuni Kelly esimeste
suusasaabasteni.

Raugaeas turuhoone
VAHETAB KESTA
Et ületuleval aastal 80.
sünnipäev väärikalt vastu
võtta, plaanib legendaarne turuhoone põhjalikku
enesevärskendust, mille
detailide kohta ka linnarahva seisukohti palutakse.
Selge on praegu see, et 2017.
aastal läheb armastatud kaubandusmeka remonti, mille
käigus saab hoone uue sisu
ning plaanitakse kasutusele võtta ka praegu kasutuna
seisev keldrikorrus. Sisuliste
uuenduste kohta lähevad külastajate arvamused aga diametraalselt lahku.

Tööinimesele
mugavamaks
Mõtteainet ühe Taaralinna sümboli atraktiivsemaks
muutmiseks vaieldamatult jagub, sest näiteks kolm aastat
siin elanud Rodion Krjutškov
pole sinna seni veel kordagi sattunud. „See hoone ei näe välja
nagu koht, kuhu ma sooviks
minna,“ põhjendas ta. „Arvan,
et hoone võiks olla rohkem sõbralik, avatud, mugav ja tänapäevane nagu kaupluskeskused,
mis teda ümbritsevad.“
Ootuspäraselt pole nüüdisaegne linnarahvas rahul klassikaliste lahtiolekuaegadega,
mis pigem tootjate-müüjate
vajadustest lähtuvalt varahommikule kontsentreeruvad. Nii
oli Maire Vallas veendunud, et

uuenduskuuri järel peaks uksed lahti jätma kindlasti poole kuueni, sest siis jõuaksid ka
need inimesed turule, kes kella
17ni tööd rügavad.
Sama meelsust väljendas Supilinna aktivist Siim Vatalin.
„Pärast tööpäeva lõppu oleks
kindlasti tegemist läbimüügi
tipptunniga – eeldusel, et sellest muudatusest korralikult
teavitatakse,“ ütles ta.
Lisaks märkis Vatalin ära,
et turuhoone peasissepääsu
ees blokeerivad rattahoidjad
praegu liikumist kaldpinnaga
kõnniteel: ratastoolikasutajad
ja emad lapsevankritega peavad Emajõe suunas liikumiseks
minema kas sõiduteele või siis
tegema jalakäijate ülekäigu
kaudu mõttetult suure ringi.
Ta möönis, et rattahoidjaid on
kindlasti olulises mahus vaja
lisada, kuid nende asukoht ei
tohiks takistada teiste kergliiklejate liikumist kõnniteedel.
Vatalini hinnangul tuleks jalakäijate ja ratturite ühendustee Emajõe äärega turuhoone
taguses parklas tõsta samasse
tasapinda kõnniteega, nagu
näiteks Rebase Rimi juures
juba tehtud on. „Sissepääs turuhoonesse vajab vähemalt
ühest suunast, soovitavalt
Turu-Riia ristmiku poolt, automaatuksi, mis võimaldaks
liikuda ka ratastoolikasutajatel ja lapsevankriga liikujatel:
praegu on nende jaoks sisenemine ilma kõrvalise abita pea-

aegu võimatu või vähemasti
piinlikult tülikas,“ kinnitas ta.
Nele Andreseni arvates võiks
kauplejad olla jagatud kauba
järgi hästi märgistatud tsoonidesse. „Hügieeniprobleem
saab ilmselt remondi käigus
lahenduse,“ tunnustas ta.

Seamüts pähe
Jüri Valge käis aga välja suisa
kaheksapunktilise reformikava, mis hõlmas nii üldkasutatava WC taastamist, sularahaautomaati, võimaluse loomist
hakkliha, mahla teha laskmiseks turult ostetud toodetest
kui maapiima müümist. Peale
selle võiks tema hinnangu kohaselt kaunistada seinu ülikoolilinna varasemat turukaubandust kujutavad pildid ning
müüjaid ühendada seaskulptuuri pildiga mütsid ja põlled.
Ehk tasuks aga jalgratta leiutamise asemel hoopis naabritest
eeskuju võtta? „Käige tutvumas
Helsingis Hakaniemi turuhoonega,“ soovitas Pertti Pyhtilä.
„Lisaks on Helsingis veel Vana
Turuhoone ja Hietalahti turuhoone. Igatahes väliselt peab
maja säilima algsel kujul.“
Ent veel pole hilja ka enda
laiapõhine turukogemus diskussiooni panustada. Linna kodulehel võib arvamust avaldada
15. märtsini, aremad saavad targad mõtted läkitada Tartu Turu
arendusjuhile Heiki Hansenile
aadressil heiki@tartuturg.ee.
KAUR PAVES

praktilises osas pidi muu hulgas teoreetilisi teadmisi ellu
rakendama tarakani lahates.

Oht noortele hajub
Noortekeskust majutava
Lille Maja lammutus- ja ehitustööde hanke võitis Hansa Ehitus Eesti AS. Kavas on
lammutada hoone siseõuepoolses osas paiknevad avariiohtlikud keldriruumid.

250

euro eest sulgpallivarustust
virutati esmaspäeval A. Le
Coqi spordihoone garderoobist.

Karvaste paradiis

Sepa turg soovib
laieneda
Linnavalitsus väljastas projekteerimistingimused Sepa 21
ärihoone laiendamiseks. Tingimuste taotleja soovib lammutada olemasolevad kaarhallid ja nende asemel ehitada
kahekorruselise ärihoone.

Kaasamiseks
krabisevat juurde
Tuleva aasta kaasav eelarve
on varasema 140 000 euro
asemel 150 000 eurot – ühe
võidutööna realiseeritava
projekti maksimummääraks
saab 75 000 eurot.

Kabedaim
tarakanilahkaja
Gümnaasiumiõpilaste bioloogiaolümpiaadi pani kinni Maris Sala Hugo Treffneri
gümnaasiumist, kes võistluse

SÄHVATUS

Eesti vanim mootorrattamess Motoexotika avab
reedel uksed Tartu Näituste messikeskuses, et tuua
enne motohooaja algust
külastajateni mootorrataste ja elustiiliga seotud uudiseid. Juba 13. korda toimuval messil saab esimest
korda Eestis näha maailma
kiireimate mootorrataste
klassi kuuluvat kiirendus
tsiklit.

Tunnusta pekstut
Küüni tänaval vandaali käest
peksa saanud ja üleriigilise
tähelepanu keskpunkti sattunud vapra pereisa Jaanuse
toetuseks korraldatakse reedel kell 20 süüteopaigal põgus koosviibimine. Juba on
tunnustust väljendanud linnapea, kes kinkis Jaanusele
omavalitsuse poolt nimelise
käekella.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

ANNELINNA ILU: kujutav kunst ei ole ainult kesklinna kultuurilokaalide pärusmaa.

FACEBOOK / MÄRGATUD TARTUS

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
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Palametsa
pajatused
369.

Vanemuine astub naistepäevalainele legendaarse Hans
Christian Anderseni muinasjutu lõimes. 
ELENA RINGO

Viru varietee ja
Lumekuninganna
Kuigi 26. aastat järjest
peame taluma olukorda,
kus naistepäevale riikliku
püha staatust pole omistatud, jagub õrnemale
soole ja nende saatjatele
pidunädalaks tegevust
igale maitsele.
Programmi avab juba reede õhtul kell 19 ehtsa Viru
varieteega Vanemuine. Alles
tähistati samas võtmes talve
saabumist ja võeti vastu uus
aasta – et aga peagi puhuvad
värsked kevadtuuled, on selleks tarbeks ette valmistatud
päris tõeline naistepäeva õhtu.

Nägu turbasse
„Pakume naistepäeva tähistamiseks Viru varietee programmi koos kolmekäigulise
õhtusöögiga,“ selgitas korraldaja Ülle Koppel. „Saab kuulata teatrimeeste kabareed ja
tantsida ansambel Gourmet
Trio saatel. Saalis on 300 kohta
ehk 30 lauda 10-liikmelistele
seltskondadele.“ Tartu Hansa
Rotary klubi toetab piletituluga andekaid koolinoori.
Laupäeva võib kell 10 aga
alustada intensiivse turbateraapiaga. „Raviturvast on
kasutatud juba sajandeid kui
antiseptilist, põletikku ja mitmeid vaevusi leevendavat va-

hendit,“ tutvustas Joogakeskuses lahti minevat raviorgiat
Kairi Rebane Põlistarkuste ja
Rahvaravi Koolist. „Turbaga
soojendavad mähised on lihtne ja tõhus võimalus aidata
iseennast ja ka oma lähedasi.“
Õpitakse nii seda, kuidas raviturvast mähistena kasutada,
kuidas turbaga näo- ja kehamaske teha kui ka võimalusi,
kuidas seda massaažis kasutada. „Koolituse käigus saame
ka raviturba imepärast toimet
enda peal järele proovida,“ lubas Rebane.
Kõigest tund aega hiljem on
asjakohane põrutada edasi
Rahvaülikooli, kus läheb hingekaartide valmistamiseks.
„See on sügav ja samas lõbus
intuitiivne tegevus, mille käigus lapatakse läbi suur hulk
pildimaterjali ja lõigatakse
välja sind „kõnetavad“ kujutused, mis kleebitakse kollaažina
spetsiaalsele kaardialusele,“
märkis Ene Kapp. „Hoides käes
oma hingekaarte, hoiaksid sa
nagu mitmetahulist peegeldust iseendast. Rääkides oma
kaartidega juhtub ime ja nad
ärkavad ellu!“
Kapp rõhutas, et käe külgepanekuks ei pea olema sugugi
kunstnik, sest kogu töö teeb
ära intuitsioon ja kujutlusvõime. „Ei ole olemas õiget ega

Invaabivahendid
müük - laenutus - nõustamine

Invaabivahendite müük ja laenutus
abivahendikaardiga soodustingimustel

siaran
a
A sto
re

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%

Valikusse kuuluvad: ratastoolid, hooldusvoodid,
kargud, mähkmed, rulaatorid, potitoolid jpm.
Asukoht:
Kalda tee 24, Tartu
Telefon: 55 650 060
www.invaabivahendid.ee

valet kaarti ega valmistamise
tehnikat! Iga kaart, mis valmib, on unikaalne ja annab
sulle erilist informatsiooni,
mille tähendus võib selguda alles aja möödudes,“ vihjas Kapp.

Iganenud
tõekspidamised
Õhtul kell 18 esietendub
Vanemuises aga kuulus lasteballett „Lumekuninganna“.
Muinasjuttu Lumekuningannast on tõlgendatud erinevalt,
kuid seekord on näha erinevus
täiskasvanute „postermaailma“ ja laste siiraid tundeid ja
uskumist täis maailma vahel,
kus tõelised tunded võidavad
külma mõistuse. Anderseni
muinasjutt võlub oma värviküllaste nüanssidega erinevate
karakterite kirjeldamisel – tal
on lumehelbed kui suured kanad, ringi lendavad „lumemesilased“, pisaratest tärkavad
roosid ja Gerda hingeõhust
tekivad inglid…
Väike poiss Kaj kasvab lastekodus range distsipliini ja iganenud tõekspidamiste keskel.
Heategevuslikul aiapeol, kuhu
on kutsutud palju tähtsaid inimesi ja nende lapsi, on kohal
ka Gerda – tüdruk, kellel ei ole
puudu asjadest. Omaealiste
hulgas tunneb ta end üksikuna.
KAUR PAVES

REKLAAM
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Rõduklaasid - Terrassiklaasid - Täislahendused
Kvaliteetsed ja parimate tehniliste lahendustega
rõduklaasid saad meilt!
info@roduklaasid.ee | 55 520 015 | Pikk 19, Tartu

4.-18. märts
puhul erakordne
valin
a
n
i
M
ad!
parim

Alates 1958

Tellimisel ka järelmaksu võimalus!

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

VANA
BASKINI
TEATER
Lavastaja: Eero Spriit
Kunstnik: Jaak Vaus

TÕNU KILGAS,
RAIVO METS,
EERO SPRIIT

MEIE
NAISED
Eric Assous

14.03. Vanemuise s/m
15.03. Paide Kultuurikeskus
22.03. Karksi-Nuia Kultuurikeskus
18.04. Ugala black box
facebook.com/
vanabaskiniteater

Piletid müügil Piletilevis, Piletimaailmas ja kohapeal.

tel. 744 1129
tartu@aknakoda.ee

Täpsem info:

www.aknakoda.ee
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EHITUS

Võidujooks

Plaatimis- ja hüdroisolatsioonitööd Tartus
ja lähiümbruses.
Tel 5379 9469,
info@haldja.ee.
Sanitaar- ja kapitaalremont. Ehitus ja lammutustööd.
Tel 5837 2544,
viimistlus.lammutus@mail.ee.
Sisekujundused, hoonete projekteerimine, olemasolevate
hoonete digitaliseerimine. Küsi
pakkumist! Tel 5564 1966.

KINO

15.03 kell 11 Põnnihommik:
Kung Fu Panda 3

CINAMON

15.03 kell 11 Põnnihommik:
Kõik teed viivad Rooma

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
11.–15., 17.03 kell 14.15,
18.45; 16.03 kell 18, 22.15
Deadpool
12.–13., 16.03 kell 11 Alvin ja
koopaoravad: oravad rattas
11.–15., 17.03 kell 21; 16.03
kell 21.30 Mees, kes jäi ellu
11.03 kell 12.30; 12.–17.03
kell 17.05 Kood 999
12.–15.03 kell 21.45; 16.03
kell 14.15, 19 Päevavalgele
12.–13., 16.03 kell 11.15 Jääkaru Norm

NÄITUS
ANNELINNA RAAMATUKOGU

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

LINNARAAMATUKOGU

Fassaaditööd. Katusetööd.
Tel 516 6152, info@ramest.ee.

kuni 10.03 fotonäitus Poolsada aastat bluusi Soomes

Katuste ja puitfassaadide ehitusja remonditööd. Tel 515 7062.

kuni 16.03 Eve Kärneri maalinäitus Saarte lood

Kipsitööd, uste-akende paigaldus, puitkarkasshoonete ehitus.
Raudkäpp OÜ, tel 5568 2671.

kuni 17.03 Marko Matvere
joonistuste näitus Ümber
imelise ilma

Korstnate ehitus ja renoveerimine. Pikaajalised kogemused.
Tel 5625 1750, tomeli.ee.

11.03 kell 15.20, 19.30, 21.30;
12.–17.03 kell 15.30, 19.30,
21.30 Kõik teed viivad Rooma
11.–15., 17.03 kell 20.15;
16.03 kell 20 Surematud
armastuskirjad
11.03 kell 11.30, 12.45, 14.45,
16.30; 12.–14., 17.03 kell
11.30, 13.45, 14.45, 16.30;
15.03 kell 13.45, 14.45, 16.30;
16.03 kell 11.45, 14.45, 16.45
Zootopia

Krediidi kulukuse määr on 6,36% ja krediidi kogukulu 5812,50 €
tingimusel, et laenusumma on 5000 €, fikseeritud
intressimäär 6% aastas, tähtaeg 5 aastat ja lepingutasu 25 €.

10.03 kell 21.30 Kiiora

kuni 28.03 Karin Karlssoni
maalinäitus Värvivärsid

12.–13.03 kell 10.30, 11.45;
14., 17.03 kell 11.45; 15.03 kell
11.15; 16.03 kell 10.30 Väike
Tom ja võlupeegel

Laen on finantskohustus. Mõtle läbi oma rahalised
vajadused ja laenu tagastamise võimalused.

EDISON

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

12.–17.03 kell 12.15 Robinson
Crusoe

11.03 kell 15.30, 19.45, 21.45;
12.–17.03 kell 15.45, 19.45, 22
000: Idiootist agent

Tutvu tingimustega www.eluasemefond.ee
ja vajadusel konsulteeri telefonil 742 3292.

KONTSERT

Ehitame vee- ja kanalisatsioonitrasse ja eramute reoveepuhasteid ning teeme erinevaid
torutöid. Tel 551 1850.

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

11.03 kell 17.05 ;12.–17.03 kell
13 Perekonnavaled

LAEN KODU OSTUKS, REMONDIKS
JA EHITUSEKS. LAEN KORTERELAMULE.

17.03 kell 21.45 Õõvaöö: Nõid

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

kuni 31.03 näitus Eesti kirjanike eksliibrised

11.03 kell 13; 12.–17.03 kell
13.15 Egiptuse jumalad

sihtasutus

11.03 kell 17.30 Noortekas:
Lahkulööja sari: Murdmatu

Aedade, väravate, väravaautomaatika, tõkkepuude müük ja
paigaldus. Tel 501 6453, nr1aiad.ee.

11.03 kell 13.30, 15, 20, 22;
12.–14., 17.03 kell 13.30, 16,
18, 20; 15.03 kell 16, 18, 20;
16.03 kell 14, 16, 20.15, 22.30
Klassikokkutulek

11.–15., 17.03 kell 17.40,
22.30; 16.03 kell 13.30, 17.20
Võidujooks

TARTU ELUASEMEFOND

12.–15., 17.03 kell 17.30 Eellinastused: Lahkulööja sari:
Murdmatu

Soojustamine puistevillaga.
Tel 5665 0604, 502 0066,
puistevill@gmail.com.

KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU

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

kuni 19.03 raamatunäitus Lõpmatult võrratud kassid
kuni 9.04 raamatunäitus Endisaegseid mereraamatuuid
TAMMELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 23.03 fotonäitus Põnev
tööpäev

MUU
LINNARAAMATUKOGU
16.03 kell 10.30 Muinasjutuhommik lastele, kavas muinasjutt merre uppunud linnast

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

Õhksoojuspumbad soodushindadega! Lisaks soojalekete
avastamine tasuta! Järelmaksu
võimalus. Tel 5388 4884,
www.ohksoojus.eu.
Üldehitus, fassaaditööd,
katused (KÜ-d,
eraisikud, ettevõtted).
Tel 5850 9769,
www.auna.ee.

MATERJAL

Korterid, majad, majaosad
Tartus ja maakonnas.
Aitame kinnisvara
müümiselpuidust
ja üürimisel.
Naturaalsest
seinad.
Lisainfot
vaadake:
Meelis
Karu, tel 511 5949
Ene Lina, teltel
504550
8379
www.puitsein.ee,
0898.
742 0240 • www.robinson.ee

KINNISVARA MÜÜK

Tel 7 420 240
504 8379
www.robinson.ee

Kinnisvarateenused aastast 1997

Korterid, majad, majaosad
Tartus ja maakonnas.
Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel.
Kai Persidski,
tel vald,
5190 Korus3394
Taluhooned
Rõngu
Suik,(krunt
tel 515
te küla,Gert
Tullino
2,73773
ha, üp
742 0240 • www.robinson.ee
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Auto, veoauto keretööd,
taastamine, ümberehitus,
keredetailid, eriprojektid. Tel
504 0334.

149,5 m², krundil tiik, rem vajav,
75 000 €). Kutseline maakler
Peeter Meus, tel 506 2212,
786 8080, www.aadlivillakv.ee.
2-toal heas korras korter (2/5,
rõdu, eraldi toad). Tel 5554 0831.

TEENUSED

2-toal rõduga korter (2/5).
Omanikult. Tel 5842 3939.
3-toal heas korras avar korter
(68 m², IV k) Tartus Tähtveres A.
H. Tammsaare tn. Tel 516 7731.

Elektritööd. Tel 5609 3099.

Tasuta kodumasinate ja vanaraua äravedu. Pakkuda võib ka
muud kila-kola. Tel 5386 9008.

Kõik tsaari- ja EW-aegsed märgid ning nõuka ajal kogutud
märgikarbid. Tel 5649 5292.

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

Tänavakivide paigaldus, piirdeaiad, väravad. Tel 5623 3867,
www.clinkerservice.ee.

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

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

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

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

Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.

KINNISVARA OST
1-2-3-toal korter või majaosa
Tartus või maal. Võib vajada
remonti. Erki, tel 504 0334.
Keskküttega korter Tartus. Tel
5681 1160.
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.

KOOLITUS

Küttehall müüb kvaliteetset
puitbriketti, pelletit ja kütte
klotse. Hinnad soodsad. Tel
5687 8223, www.kuttehall.ee.
Küttepuud lahtiselt ja võrgus,
vedu tasuta. Tel 5683 3404.
Küttepuud. Tel 5683 3404.
Metsakuiv okaspuu (50 sm, 35
€/rm, vedu tasuta). Tel 504 5307.
Märg lõhutud kask (30–50 cm,
koos veoga, min kogus 3 rm,
hind al 36 €/rm). Tel 5612 7434.
Puitbrikett, kaminapuu, kuiv
kütteklots. Tel 5197 8500.
Puitbrikett, puidupelletid,
kütteklotsid, kaminapuud.
Tel 514 4555, www.puitbrikett.ee

OTSIN TÖÖD
38. a ehitus-remondimees
(tegelenud 14 a ehitus- ja
remonditöödega, olemas
universaalkerega auto, haagis
3x1,5 m, tööriistad). Oodatud ka
väiksemad tööd. Tel 5553 8686,
vaikne15@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.
Arvuti algõppe kursus vanemaealistele. Hind 35 €. Info tel
742 8000 või 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.

PAKUN TÖÖD
Nais- ja meespensionärile kioskisse (töövahetus 24 h, vajalik
vene keele oskus). Tel 5354 1882.
Tartu kesklinnas Riia 4 asuv Ritel
ilusalong otsib juuksureid, küünetehnikuid, massööre (FIE või
OÜ-na). Tel 5343 7303.
Tartus aprillis avatav juuksurisalong Muusa otsib juuksureid ja
juuksur-vahetusevanemat (FIE
või OÜ-na). Tel 508 7672.

PÕLLUNDUS

Viljapuude lõikus ja okste äravedu. Tel 5344 1304,
www.ahillea.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.

KÜTE
Kaseküttepinnud (pikad ja
tükeldatud). Tel 5662 5014.
Kask, lepp 30, 40, 50 cm.
Tel 557 6177.
Kuiv kasepind 30, 40, 50 cm.
Vedu, tšekk. Tel 5594 7098.
Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puit- ja turbabrikett,
küttegraanulid. Vedu tasuta. Tel
523 8332, 433 3130.

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

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

Õunapuude ja hekkide lõikus.
www.kobruleht.ee. Tel 525 2862.
Õunapuude lõikus ja okste
äravedu. Tel 5857 5519.

RIIDED

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

HAUAPIIRDED VAASID PINGID

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

Abimehed soodsalt erinevatele
töödele (remont, kolimine, jne).
Tel 5857 2110, www.abimehed.ee
Arvutite hooldus ja remont Tartus Tiigi 19 ja Küüni 5b. OÜ Maxi
IT, tel 545 222 00.
Autobussiteenused 29-, 51- ja
52-kohaliste bussidega (sh Venemaa). Tel 5373 8770,
noobelreisid@gmail.com
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.

Antsla kasutatud kauba laos,
Põllu 7, naistepäevakuu hinnad! Tel 536 3119.
Jõe butiigis kasutatud joped
alates 4.90! Suur valik kile- ja
dressipükse. Soola 10 (avaturg)

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

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

Ehitus-, viimistlustööd; aknad-uksed ja nende paigaldus.
Töö kiire ja korralik. Head hinnad.
Garantii! Tel 510 0645.

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

Veotakso. Tel 501 5312.
Veoteenus väikekaubikuga.
Otsin ka lepingulist vedu. Tel
5348 8766.

Hooldusfirma osutab kolimisteenust (võib ka ühekordne
mööbli jne vedu). Tel 509 0750.
Kanalisatsiooni-, toru- ja elektritööd. Tel 735 3777, 5566 1888.

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

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

Viljapuude lõikus ja okste äravedu. Tel 5344 1304,
www.ahillea.ee.

TERVIS

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

Abi alkoholisõltuvuse korral,
98%. Hiina meditsiin. LY CHINI
OÜ, tel 505 8381.
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.

MÜÜK

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

Ehitus- ja renoveerimistööd
vundamendist katuseni. Kvaliteetne tulemus, garantii.
Tel 5820 2040.

SÕIDUKID

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

Kändude freesimine.
Tel 5346 1476.

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

Müüa kartulit (head sordid).
Tel 5805 7264.

Helista või külasta kodulehte!
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Ohtlike puude raie ja puude
hooldustööd. Tel 5686 6157,
info@nordicarb.ee.

Elektripliit (4-kohaline),
köögikapp (4 ust) aluskapiga,
õliradiaator. Tel 5662 3619.

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.
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.
Sarja „Seiklusjutte maalt ja
merelt“ raamatud (55 tk), hind
kuni 190 €. Tel 5663 9310.

Koeramaja (2-toaline, freespuidust, 100 €). Tel 551 0559.

OST
Antiikesemete, hõbeda ja raamatute ost! Raha kohe kätte! Tel
5803 6752.

Plekitöökoda Tartus Tiigi 80
hoovis. Tel 516 6152,
info@ramest.ee.
Pottsepatööd (ahjud, pliidid, kaminad, korstnate puhastamine).
Tel 5554 6422,
tatol72@yandex.com

Eesti Entsüklopeedia ja enne
1940. a ilmunud raamatud!
TASKA köites raamatud!
Tel 5803 6752.

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

EW-aegsed kohvikannud,
vaasid, tuhatoosid ning Lorupi
sildiga klaasnõud. Raha kohe!
Tel 5649 5292.

Raamatupidamisteenus.
Aastaaruande koostamine.
Tel 5839 2739,
soodneraamatupidamine.ee.

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

Rakke- ja salvkaevude puhastamine, süvendamine, kaevamine ja remont. Tel 5638 1774.

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

Sanitaartehnilised tööd.
Tel 5660 1567.
San-tehnik. Tel 5344 8170.
Santehnilised tööd, vannitubade remont. Tel 5813 5496.

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

Merevaigust kaelakee (lihvitud
vana kee eest tasun kuni 600
€) ja muud veneaegsed naiste
ehted (sõled, prossid, sõrmused,
käevõru, käekellad jne). Huvitavad ka vanad nõud, kujukesed,
rahvariided, raamatud ja palju
muud! Alati hea pakkumine ja
aus asjaajamine. Tel 5639 7329,
Liina.

Kooli- ja muude
märkide ost!
Raha kohe kätte!
Tel 5803 6752.

Veneaegsed fotoaparaadid ja
neile sobivad erinevad objektiivid (Industar, Helios, Mir, Jupiter jne), makrolõõts, binoklid,
optika, albumid, vanad fotod,
negatiivid ja muu fototehnika.
Tel 5872 5458.
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.
Vanad raamatud, maalid, graafika, märgid, medalid, mündid,
paberrahad, nõud, fotod, postkaardid, mööbel, samovarid,
kellad, ehted jne. Tel 5829 9810.

VABA AEG
Kalameeste vedu Peipsi järvele,
Varnja külas Tartumaal. Võimalik
ka majutus! Tel 518 1125.

TK UEU LLU TLU SI
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
Reporter: Sten Sang sten@tartuekspress.ee
Reporter: Aet Rebane aet@tartuekspress.ee

Tsensor: Rasmus Rekand rasmus@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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LIHTNE JA MUGAV JÄRELMAKS! KASUTA VÕIMALUST!

Tartu • Teguri tn. 39 • Mööblikeskus
E-R: 10.00-19.00 • L-P: 10.00-16.00

tel.: 776 0201
tel.: 59 123 302

SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST!

320*250, vedruplokk

KOMPLEKTID:
3+1+1

*Pilt on illustratiivse tähendusega

NURGADIIVANVOODID

210*100*100

100*100*100

1299.-

al.
3+2+1

539.-

220*94*80

599.-

310*210, vedruplokk

180*94*80

199.-

210*96*90
vedruplokk al.

199.-

339.-

569.-

81*80*95

nurgadiivanvoodi 255*205, vedruplokk

915.-

nurgadiivanvoodi 275*225*98, vedruplokk

nurgadiivanvoodi 252*165, vedruplokk

599.-

SEKTSIOONID

799.-

237.-

199.-

al.

229.-

al.

TOOLID

499.-

150*210*58

nurgadiivanvoodi 265*172*73, vedruplokk

120*216*62

139.-

180*200*60

640.-

249.-

120*94*80

220*85*90, m/k 193*125

185*115
vedruplokk

diivanvoodi
130*200
vedruplokk

nurgadiivanvoodi 305*170, vedruplokk

279.-

värvid:
valge ja must

diivanvoodi

diivanvoodi

205*120
vedruplokk

1149.-

699.-

235*220, vedruplokk

diivanvoodi

LAI VALIK DIIVANVOODEID OTSE TOOTAJALT

SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST!

RIIDEKAPID

8

38.-

305*203*53

299.350*202*54

399.-

