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Elusid päästetakse Rimi soojaletis?
Kas tõesti viivad Tartu
kiirabi reanimobiili tegusa
kollektiivi iga jumala lõuna ajal ostlusmekasse just
tööalased väljakutsed?
Vabakutseline poevaatleja
Manivald on juba ammu tähele pannud, et sisuliselt igal lõunal kella poole ühe paiku käib
Rebase Rimis poodlemas kiirabibrigaad. Ausast ettevõtjast
maksumaksja, kes ise piinliku
täpsusega sõidupäevikut peab,
ei suuda mõista, kuidas selline
avalik kõhukinnitamine tööajast ja tööandja vahenditega
seadusega kooskõlas olla saab.
“Muidugi on ka operatiivtöötajatel õigus lõunapausiks ja
samas kohustus hetkepealt
vajadusel reageerida ja startida,” tunnistas Manivald ühelt
poolt. “Aga kas ameti-, eriti
operatiivsõiduki kasutamine
eraotstarbel on korrektne?”

Viiemeetrine täpsus
Mureliku kodaniku hinnangul ei saa sugugi kindel olla, et
alatasa tema orbiidile sattuv
sõiduk ainuke omataoline on.
“On see ainus masin või tuleb

Kiirabiauto töömarsruut viib igal lõunatunnil raudse regulaarsusega mööda Rebase Rimist.
On see tõesti nii või teeb hinnaline operatiivsõiduk ühtlasi toidutakso tööd?
ERAKOGU
neid sõite iga vahetuse ajal iga
masina kohta mitu – hommiku- ja õhtueined ka?” esitas ta
põhjendatud kahtlustuse.
Manivald soovitas punaristlastel võtta õppust erasektorist
ja kaaluda proviandi varumisel
alternatiive. Tegelikult saab tema
sõnul ju toitu tööpostile tellida,
kodust kaasa võtta või saata keegi kolleeg isikliku sõidukiga teiste
tellimusi ühiselt ostma.
“Valvurid, kes on oluliselt

ta, lisades, et hommikuti tuleb igast sõidust ja tegevusest
täpselt aru anda. “Sellest tulenevalt on nad alarmeeritavad
sõltumata nende asukohast,
kuna brigaadil on nii püsiv
raadioside häirekeskusega kui
telefoni ja internetiühenduse
kasutamise võimalus igal ajal.”

madalamalt tasustatud, ei saa
ju mingil tingimusel postilt
lahkuda,” tõi ta näite.
Tartu Kiirabi juhatuse esimees Ago Kõrgvee rahustas
Manivaldi kinnitusega, et
juhtkonna petmine pole tänapäevase tehnoloogia juures
autojuhtidel võimalik. “Kõiki
kiirabiautosid positsioneerivad
ja jälgivad nii häirekeskus kui
meie oma asutus viiemeetrise
täpsusega ööpäev läbi,” rääkis

Ikkagi inimesed
Seega on kogu poodlemine
Kõrgvee sõnul alati keskusega

kooskõlastatud. Vabanedes
operatiivsõidust ning suundudes põhibaasi annavad brigaadid häirekeskusele teada
ja küsivad luba lühiajaliseks
peatuseks teele jäävas poes.
“Et töötajad 24-tunnises valves ära ei nõrkeks,” põhjendas
ta. “Taolist brigaadi käitumist
ei pea me lubamatuks erasõiduks, kiirabis töötavad inimesed on ka inimesed.”
Manivaldi säärane inimlikkusele apelleerimine siiski
lõpuni ei rahulda. “Kui ongi
tehtud mööndus, siis kelle
poolt ja mille alusel ning kui
suures mahus tasub kiirabi
siis neilt regulaarpoetuuridelt erisoodustusmaksu?”
päris ta.
Maksu- ja tolliamet siinkohal siiski probleemi ei näe.
“Kui tööga seotud sõidu kestel
teeb töötaja isiklikes huvides
peatusi nii, et marsruut sellest oluliselt ei muutu, ei teki
erisoodustust,” sõnas pressiesindaja Mailin Aasmäe.
“Sama põhimõte kehtib nii
avaliku sektori töötajate kui
ettevõtjate puhul.”
KAUR PAVES
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mikustel ja õhtustel tipptundidel. Enim
rahvast astub bussi pardale Annelinna
keskuse, Sõpruse pst ja Sepa turu peatustest. Seevastu Lammi ringil sisuliselt põhjust peatumiseks polegi.
Teise, mullu alustanud liini nr 27 populaarsus on kerkinud septembrist (972) veeb-

Ringtee 299

Võru ring 19

Tähe 53

427
Annelinna gümn

Rahumäe 86

Kivilinna

339

544
Sõpruse pst

466
Anne

220
Eeden

Kalda tee 156

746

misel aastal soetatud paberpiletitega ja
ID-piletitega, siis hetkel ei näita statistika
päris tõeseid andmeid.“
Numbrites võib hüpet oodata aprillist,
mil linnas jääb kehtima vaid elektrooniline piletisüsteem. Ootuspäraselt jagus rohkem sõitjaid bussidele, mis liiguvad hom-

Annelinna keskus

Lammi ring 5

Viadukti 27

Vangla 289

538
Sepa turg

Tööstuse 315

11. jaanuaril startinud 28.
liinil registreeris avanädalal
bussisõidu elektrooniliselt 860
sõitjat. Kolm kuud hiljem on
reisijate arv nädala lõikes kerkinud 1418-ni. Jaanuari koguarv (3012) sisuliselt kahvatub
veebruariga (4899) kõrvutades.
„Oleme sellega arvestanud,
et tartlased vajavad uue liiniga harjumiseks aega,“ rääkis
ühistranspordi kvaliteedijuht
Veronika Kallaste. „Reaalselt
on reisijaid olnud kindlasti
rohkem, aga kuna märtsi lõpuni on võimalik sõita ka eel-

28. liini valideerimised veebruaris peatuste lõikes.
Allikas: Tartu LV

372

Tartu värskeim bussiliin
nr 28 on kolmekuine.
Vaatamata beebieale on
linlased ainsat üle Ihaste
silla kulgevat bussiliini
omaks võtmas.

Jalaka
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ruarini (3915) neljakordseks. Sõitjate kategooriana moodustavad Raadit kesklinnaga
ühendavas bussis lõviosa tasuta reisivad
eakad ning õpilased-üliõpilased. Popimad
peatused on ülekaalukalt Kesklinn ja Kaupmehe, kus registreeritakse 60% sõitudest.
RASMUS REKAND
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LUGEJA KIRI
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Loodame
odinlastele?

Kaks kuud Aurata

“Issi, issi! See on minu issi!
Aidake teda!”
Need on 3-4-aastase
poisikese ahastuses hüütud sõnad. Ta pidi Küüni
tänava kaubanduskeskuse
ukse juures pealt vaatama,
kuidas kamp noorukeid
tema isa pikali lõid ja teda
jalgadega näkku peksid.
Kui politsei oli bandiidid
kinni pidanud ja küsinud
„ega te viga ei saanud“, siis
lasi ta nad tänavale tagasi!
Miks politsei aitab kuritegevusele kaasa? Kas peame lootma Odinile?
Andres Ansip

Veiko Järva
Tartu politseijaoskonna juht
Politsei on oma inimestele
olemas nii Tartu kesklinnas kui mujal. Lisaks aitavad Tartumaal turvalisust
tagada 113 abipolitseinikku, mistõttu pole omaalgatuslike korrakaitsesalkade loomine vajalik.
Arusaadavalt on tegu
väga kahetsusväärse juhtumiga. Kinnitame, et politsei tegi ja teeb ka edaspidi kõik endast oleneva,
et sellised rasked kuriteod
saaksid võimalikult kiire
lahenduse.
Nimetatud juhul oli
sündmuskohal olevate inimeste ringkond suur ning
esialgsed asjaolud segased, mistõttu tuli uurimisega selgitada, keda sellest
seltskonnast vahetult on
alust kahtlustada kuriteo
toimepanemises. Politsei
poolt süütegude pealtnägijatelt vabaduse võtmine
ei saa olla aktsepteeritav.
Juhtunu järgselt ei olnud meil veendumust, et
üks kainenemisele toimetatud noormeestest võib
olla üks kahtlustatav selles
teos. See veendumus sai
kinnituse kolm päeva hiljem. Lisaks selgus uurimise
käigus, et teine inimene,
keda on alust kahtlustada
kuriteos, oli sündmuskohalt põgenenud. Politsei
selgitas tema asukoha ning
ta peeti Jõgevamaal kinni.
Allikas: Tartu LV

TARTU

Aura veekeskuses rekonstrueeritakse sel suvel tehnosüsteemid: vahetatakse
välja olemasolevad ventilatsiooniseadmed ja rajatakse
heitvee soojustagastussüsteem. Veekeskus on ehitustööde tõttu suletud 20. juunist kuni 19. augustini.

14.

ВЫЫРА РАХВА КЕЕЛ
tervist ei paranda
Haigushoogudest tõugatuna abi otsima suundunud Ihaste pensionär
sai apteegist vaid pooleldi abi, sest emakeeles
talle olukorda selgitama
ei vaevutud.
Juba kuid tõvevoodis vaevelnud Aili Tiisler otsustas, et koduste vahenditega enam hakkama ei saa ja üle ei jää muud
kui meditsiinisüsteemi poole
pöörduda. Käsi haaras vana
harjumuse kohaselt varemgi end tõestanud Panangini
järele, et kehast välja uhutud
magneesiumi ja kaaliumi pisutki taastada. Selle elupäästja
kättesaamiseks tuli muidugi
põrutada Anne Selveri Apothekasse.

Oht käsimüügis
Esialgu ei taibanudki Tiisler,
et midagi valesti oleks, sest ravimit varem võtnuna kugistas
ta seegi kord tavapärase doosi
pikemalt mõtlemata alla. “Aga
õhtul mõtlesin, et kordamine
on tarkuse ema ja loen selle
instruktsioonilehe ikkagi läbi
– äkki on uuemat infot,” meenutas ta. “Kõik sulaselges vene
keeles A4 formaadis ja muud ei
midagi, kena küll!”
Nagu vanaproua isegi sedastas – õnneks on ta siiski
“vana põlve inimene”, et vene
keelt valdab niivõrd, kuivõrd

veel unustanud pole. “Kui aga
mõni oskamatu oleks seda võtnud, oleks võinud suur jama
tulla, seepärast tahangi tähelepanu juhtida,” arvas Tiisler
elutargalt. “Seni pole sellist
asja juhtunud, varem on ikka
kakskeelsed sildid olnud, olgu
siis läti ja eesti, või vene ja eesti keeles. Seekord sattusin aga
sellise nalja pakkuva avastuse
või üllatuse ohvriks.”

Räme rikkumine
Tiisler on veendunud, et
asjal võinuks olla väga drastilised tagajärjed. “Juba iga toidulisandi kohta reklaamitakse meedias, et infolehte tuleb
põhjalikult lugeda, sest tegemist on ravimiga,” arutles ta.
“Siin on asi ju veel hullem, seda
enam, et tegu on käsimüügiravimiga. Retseptiravimi puhul
kordab apteeker õpetuse vähemalt üle.”
Terviseohtudest veelgi enam
ajas Tiisleril karvad turri räme
keeleseaduse rik kumine.
“Leidsin lehe pealt turustaja
telefoninumbri, kuhu viisaka inimesena ka helistasin, et
aru pärida, miks sellist nalja
küll tehakse. Sealt aga öeldi,
et selline telefoninumber pole
kasutuselgi mitte,” selgitas ta.
“Kuna ma tarnijaga ühendust
ei saanud, mõtlesin kohe, et
sellest asjast lihtsalt tuleb laiemat avalikkust teavitada.”

HÄÄ HIND!

Apotheka proviisor Kristiina Sepp rõhutas kogu kollektiivi nimel, kui kahju neil
on, et proua Tiisleriga selline
lugu juhtus. “Pananginil peab
pakendis olema kaks infolehte – üks eestikeelne, teine venekeelne,” kinnitas ta. “Anne
Selveri apteekrid kontrollisid
kõik Panangini pakendid üle
ja kõigis neis olid mõlemad infolehed olemas. Kontrollime
kindlasti ka teistes apteekides
infolehtede olemasolu üle,
samuti saatsime tootja Eesti esindusele vastavasisulise
märgukirja.”
Sepp meenutas Tiislerile ja
teistelegi potentsiaalsetele hädalistele, et kui patsiendil tekib
olukord, et ravimi infoleht on
kadunud või näiteks kogemata
minema visatud, saab ravimi
kohta alati infot nii apteegist
kui ka ravimiregistrist. “Loodan väga, et proua Tiisler
pöördub meie apteeki tagasi,
et saaksime talle infolehe anda
ja vajaduse korral nõustada,
kuidas ravimit peab võtma,”
resümeeris ta.
Tiisleril Apothekale etteheiteid ei olegi. “Vaesed apteekrid ei tea muidugi midagi, ega
nemad neid karbikesi lahti ei
võta. Põhisüü on ikkagi tarnijatel või turustajatel, nemad
peavad meid selle informatsiooniga varustama,” teatas ta.
KAUR PAVES

korda stardib 18. mail peetava noore kunsti oksjoni eelmaraton. Töid saab esitada
veebilehel www.noorkunst.
ee kuni 31. märtsini.

esimees Markus Toompere.
Toimub ettekanne protsendiseaduse kunstist, millele
järgneb arutelu.

Viiendik vaatab
väljamaale
SEB uuring „Baltimaade ettevõtlusbaromeeter“näitab,
et kuigi Tartumaa väiksed ja
keskmise suurusega ettevõtted jäävad 2016. aasta väljavaadetest rääkides ettevaatlikuks, plaanitakse luua uusi
töökohti. Ekspordile panustab viiendik ettevõtetest ning
pea samapalju kavandab
suuremaid investeeringuid.

Kolm ühe vastu
Ööl vastu reedet märkas politseipatrull Narva maanteel
jooksmas meest, kelle kannul tuiskasid omakorda kolm
sookaaslast. 29-aastane härra
selgitas, et kolm võõrast meest
olid teda väidetavasti Kaarsilla
juures asuvas pargis löönud.

Kae võmmihärrat
Täna kell 15 TÜ raamatukogu
konverentsisaalis peetaval
linnavolikogu istungil annab
erandkorras turvalisusest aru
Taaralinna politseijaoskonna
juht Veiko Järva. Ettekannet
saab jälgida ka linna kodulehelt.

Kohtu mentoritega
Seekordses Tartmusi “Muuseumi akadeemias” esinevad
täna kell 18 kultuuriministeeriumi kunstinõunik Maria-Kristiina Soomre ja Tartu kunstnike liidu juhatuse

SÄHVATUS

Ehitajad, valvel
Sel ja järgneval nädalal viib
tööinspektsioon läbi erakorralise sihtkontrolli ehitusobjektidel. Tähelepanu all on
tellingute ja redelite kasutamine ning ehitusplatside töö
korraldus.

Jaapani invasioon
Linna vahel jaapanlasi kohates ei maksa neid ülepeakaela pagulasteks tembeldada:
Hokkaido ülikooli üliõpilased
õpivad kõigest nädala lõpuni
inglise keele intensiivkursusel. Jaapanlased on majutatud siinsetesse peredesse,
kus nad saavad osa eestlaste
igapäevaelust.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

BUSSISÕJA TAGAJÄRG: üheeuroste bussipiletite
tingimustes ei viitsi tiivulisedki enam kondimootorit
kulutada. 
KAUR PAVES

Raeoptika
Veebruaris ning märtsis pakume
uusimaid prilliklaaside tüüpe
tutvumishinnaga -50%.
Kasuta võimalust!
Lisateavet klaaside kohta vaata
Youtube-st:
https://youtu.be/9CG-EIJhS3g

56 488 967
www.vedamine.eu
andrus@vedamine.eu
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TARTUS:
Raekoja pl. 1, E-R 9-18, L 10-15, tel 744 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

4

KULTUUR

Neljapäev, 17. märts 2016

Palametsa
pajatused

Pükstest turritavad sugutunnused rõõmustasid küll kultuurikriitiku silma, kuid ei vaigistanud siiski muret järeltuleva põlve kõlbelise kasvatuse pärast. 
TÕNIS JÄRS

370.

VÕIMAS REIELIHAS
tõmbas kananaha ihule
12. märtsil Vanemuise
teatris esietendunud
ballett „Lumekuninganna“ saab tublid punktid
juba selle eest, et suutis
ärkvel hoida eelmisel ööl
varahommikuni turvalist
Tartu ööelu nautinud
kultuurikriitikut.
Balleti erakordse haaravuse
ilmestamiseks olgu öeldud,
et ööelu nautimisele järgnes
omakorda pikk tööpäev, mis
viis keskendumisvõimetuse ja
unevajaduse suurenemise veel
järgmisele astmele. Hea küll,
esimese poolaja jooksul korra
tõmbas silma vidukile, kuid
kohe saabus lavalaudadele
vapustavalt heas vormis Lumekuninganna oma atleetlike
reielihastega ning väsinud kriitik avas taas silmad etenduse
ilule.

Põnniistmikud luubi alla
Ilu kui sellist jagati ohtralt!
Eriliselt efektsete värviküllaste
kostüümidega kepslesid laval
heategevusliku aiapeo kaunid
naiskülalised. Pilgu võitis endale erkpunases kleidis justkui
fitnessiajakirjast välja astunud
kaunis daam. Daam muudkui
keerutas tantsida, seelik lehvis
laialt ning daam ise naeratas
veel laiemalt. Vaatasin enda
ümber ringi ning märkasin
mõningast elavnemist väheste

SOODNE RENDIBUSS
9 kohta
7 l/100
Alates 50 €/öp
Tel 505 4018

Tartu Rendibuss

kaasatulnud pereisade nägudel. Valdavalt istusid saalis ju
emad oma võsukestega.
Istumisest rääkides jäid silma naljakad lisapadjad põnnide tagumike all. Need pidid
ilmselt vaatevälja paremaks
muutma täiskasvanute taga
istuvate laste jaoks. Padjad ise
nägid enam kui koomilised
välja: pikad karvased sabad
olid külge õmmeldud ning
lastele meeldis väga nendega
omavahel vehelda.
Ballett kui selline pakkus
naudingut nii silmale kui kõrvale. Vanemuise sümfooniaorkestri kaasabil sai lugu jutustatud ainsamagi sõnata. Viiulid,
tuubad ja muud udupeened
pillid muudkui kiiksatasid
kord leebemalt, kord nõudlikumalt ning viisid publiku
meeleolu just õigele lainele.
Tabasin end mõttelt, kas saalis
olevad lapsed suudaksidki nii
pikka etendust sõnalisel kujul
jälgida? Muusika ja aktiivne
tants ja trall laval pakub ilmselgelt rohkem kaasahaaravat
energiat kui tuim monoloog
tegelaste suust.
Omaette kiitus läheb britist
kostüümikunstnikule Louise
Flanaganile. Kui varasemalt
olen keelt teritanud rohmakalt
istuvate viigipükste ja kulunud
riiete teemal, siis seekord aplodeerin viimseni läbimõeldud
ja kohati futuristlike lavariiete

peale. Iga viimane kui detail
oli millimeetri täpsusega paika pandud ning silmale nauditav vaadata. Kas või õlemehe riietus, kus õled turritasid
igast avausest välja, et anda
edasi tõetruu pilt. Veel meeldis Lumekuninganna poolt
ära võlutud lastekodupoisi Kaj
rõivaste muutumine aina sädelevamaks sedamööda, mida
rohkem ta kuningannasse
kiindus.

Külmus tagaritta
Kiidusõnu jagub ka grimmikunstniku kapsaaeda ilutsema. Meeldejäävaim grimm
kaunistas otse loomulikult
peategelasest Lumekuningannat ennast. Saali viimasesse
nurka oli tunda tema külmi
silmi ning kalkuleeritud meelt.
Kohustusliku tagasihoidliku miinuse laon meeste sukk
pükste teemal. Teatud stseenides oli võimalik mõnevõrra
liiga detailselt läbi sukkpükste
mõningaid kumerusi vaadelda.
Tegu on siiski lastele suunatud
tükiga ning need sukkpükstes
keerutavad mehepojad oleks
kostüümikunstnikult äkki
mõned viigilehed juurde pidanud saama, et sündsuse piiridesse jääda. Ehk oli sellevõrra
lõbusam kõigil kaasa tulnud
pereemadel, aga see jääb siiski
saladuseks.
STEN SANG
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MIS ON LYONESS, MIS ON SHOPPING POINT PUNKTID JA KUIDAS NEID KOGUDA?

Lyoness on ostukogukond, mis ühendab omavahel 46 riigi 5 miljonit liiget
ning tuhandeid ettevõtteid. Selline koostöö toob ettevõtetele uusi kliente
ning selle abil pakutakse klientidele parimaid hindu.
Lyoness’i partnerettevõtete juures oste tehes saate igalt enda ostult raha
tagasi ja teenite Shopping Point punkte. Neid punkte saate kasutada veelgi
paremate pakkumiste jaoks.
MIS ON SHOPPING POINT DEAL PAKKUMISED JA KUIDAS NEID LEIDA?

Shopping Point Deal pakkumised on Lyoness’i partnerettevõtete poolt
pakutavad lisa-allahindlused ja kampaaniad.
Kõikide Shopping Point Deal
pakkumiste nägemiseks
peate olema
www.lyoness.com
lehel sisse logitud

=

CASHBACK

+

SP
SHOPPING POINTS

IGALT MEIE PARTNERETTEVÕTTE JUURES
TEHTUD OSTULT SAATE:

DEAL PAKKUMISE KASUTAMINE ON LIHTNE

Leidke endale sobiv pakkumine, kasutage enda kogutud
Shopping Point punkte ja saage parimaid tooteid ja
teenuseid parima hinnaga.

SP

+€=

SHOPPING POINTS

Parim
hin
Teiled

Shopping Point Deal pakkumiste puhul teenite makstud
summalt uuesti Cashback‘i ning Shopping Point punkte!
Pakkumisi saab kasutada kuu aja jooksul pärast ostmist.

KUIDAS LIIKMEKS SAADA?

1. Liituge tasuta meie kodulehel www.lyoness.com
2. Küsige kaarti Lyoness‘i liikmete käest
3. Külastage meie partnerettevõtteid ja küsige nendelt kaarti!
Saate juba enda esimeselt ostult Cashback’i ning
Shopping Point punkte.

LYONESS.COM

NOORUS SPA HOTEL
99 €
saadaval kuni 18.03.2016
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LÕÕGASTUSPAKETT HOOLITSUSTEGA KAHELE

3% CB, 4 SP / 100 EUR

JAAPANIMAITSED.EE

-50%

ALEXELA ENERGIA AS

R
15 EU
R
30 EU

SUSHIVAAGEN KAHELE
saadaval kuni 20.03.2016

2% CB, 2,50 SP / 100 EUR

2

%
0
0
1
-

TRIUMPH PESUPOED

TASUTA ELEKTER ÜHEKS KUUKS - LIITU NÜÜD!

2

Pakkumine kehtib sajale kiireimale

2% CB, 1 SP / 100 EUR

UNIVERSAAL-UNIVERSUM

20€ KINKEKAART
saadaval kuni 31.03.2016

KÕIK KOTID

-50%
R
10 EU
R
20 EU

3% CB, 2,50 SP / 100 EUR

- 40%
1

saadaval kuni 31.03.2016

Alates 20€ ostult

3% CB, 4 SP / 100 EUR

IGA PÄEV ON CASHBACK PÄEV

1

KANGADZUNGEL XXL

ROMA GOLD VALIK HÕBEKETTE

0€
piiratud koguses

%
5
7
-

5% CB, 6 SP / 100 EUR

saadaval kuni 20.03.2016

3% CB, 2,50 SP / 100 EUR

BRASSERIE-RESTORAN TELETORN

ÕHTUSÖÖK

-50%

R
25 EU R
EU
0
5
,
0
5

saadaval kuni 31.03.2016

2% CB, 2,5 SP / 100 EUR

3

GYROS MIX
PRAAD KAHELE
PLUSS 2 JOOKI

EUR
0
5
.
0
1
EUR
0
5
.
4
1

3% CB, 4 SP / 100 EUR

TALLINNA OPTIKA
PRILLIRAAMIDE
OSTJALE TASUTA
PÄIKESEPRILLIKLAASID

0€
2% CB, 2,50 SP / 100 EUR

TULBIPESULA

-65% PUHKUSEPAKETT
saadaval kuni 31.03.2016

R
44 EU
UR
E
8
2
1

3% CB, 3,50 SP / 100 EUR

0,50

saadaval kuni 31.03.2016

saadaval kuni 31.05.2016

AASA KÜLALISTEMAJA

12,50

1
PITAS

KANGAD, KÄSITÖÖTARVIKUD JA EHTED

R
U
E
5
2
R
U
E
0
10
7,50
2

-100%

KEEMILINE PESU JA
PÜSIVAHATAMINE

-33%
saadaval kuni 31.03.2016

IGA PÄEV ON CASHBACK PÄEV
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4% CB, 4 SP / 100 EUR

UR
250 E R
U
375 E

15

MAREMARK

PROOVISUKELDUMINE
RUMMU
KARJÄÄRIS

TEHNIKASTUUDIO.EE

R
30 EU
R
40 EU

1,50

saadaval kuni 01.09.2016

3% CB, 2,50 SP / 100 EUR

CONTINENTAL MODA

SUPER
ALLAHINDLUS
SUPER ILUSATELE
KLEITIDELE!
saadaval kuni 31.03.2016
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Alates 100€ ostult

2% CB, 2,50 SP / 100 EUR

RESTORAN EDELWEISS
CAFFE CREME JA
ŠOKOLAADITORDI LÕIK

-68%
saadaval kuni 31.03.2016

1,50€

TALLINNA KINNISVARA MÜÜGI
VAHENDUSTASU

2% CB, 1,50 SP / 100 EUR

-35%
saadaval kuni 01.04.2016

-50%

50

25

ANNTSEL REHVID
SUVEREHVID 225/50R17

-20%
448€
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11,25

saadaval kuni 01.09.2016

2% CB, 1,50 SP / 100 EUR

Alates 1 000€ vahendustasust

4% CB, 4 SP / 100 EUR

piiratud koguses

75€

0,50

TEHING24 KINNISVARA

ELECTROLUX TIPPSEERIA PESUMASIN
EWF1287HDW2

SÕPRADEGA VIIKINGITE
KÜLLA

4% CB, 4 SP / 100 EUR

saadaval kuni 12.06.2016

R
U
E
299
R
U
E
47 9

- 40%

2% CB, 2,50 SP / 100 EUR

NAUDI ANTALYA´S LAMBALIHA KARREED !

€
0
9
,
9
saadaval kuni 31.03.2016

4% CB, 4 SP / 100 EUR

IGA PÄEV ON CASHBACK PÄEV

0,25

ARMASTUS

Neljapäev, 17. märts 2016

Uuno Kivilinnast

Prouad, püksid alla
8. märts on edukalt ära
peetud, käes taas meestepäev ning nüüd on aeg
õrnemale soole meelde
tuletada, et lisaks õigustele on teil ka kohustused.
Elu suursündmuse eel vajutasin gaasipedaali põhja, et politseis registreeritud 500 meeleavaldajat ikka teisipäevaks
riigikogu ette kokku saada.
Enne meeleavaldust suhtlesin
nii paljude poliitikutega, et
hakkasin vaikselt iseendki poliitilise eliidi liikmeks pidama.

Meeleavaldus tõstis Uuno kaheks tunniks poliitikaladvikusse. 

HEITI PAVES

Kriminaaliga ei võitle
Seisukohti kuulsin seinast
seina. Noorpoliitik Jaak Madisoni suutsin oma jutuga ilmselt esimest korda elus korralikult naerma ajada. Väga elevile
sattus ettepanekust Priit Toobal, kes lubas ka teisi keskerakondlasi miitingule kohale
ajada. Liina Kersna aga ütles,
et tema Toobali-suguse kriminaaliga koos protesteerima
ei tule ja üldse peaksid naiste
eest rohkem mehed võitlema.
Peeter Ernits kinnitas, et
tema hääletas põhiseaduskomisjonis minu ettepaneku
poolt, kuid reformierakondlased olid naistepäeva riigipühaks muutmise vastu. Kuigi
Edgar Savisaarega ma kahjuks
ühendust ei saanud, olidki
kokkuvõttes kõige tragimad
keskerakondlased – luban, et
kui minu soovid täituvad, astun isegi tsentristide liikmeks.
Meediakanalitest tundis
minu tegemiste vastu kõige
usinamat huvi värske ja tundub, et väga asjalik portaal
Sputnik. Noor ja väga ilus reporter Angelina Vitaljevna
Mandrõka päris, miks mul selline idee tuli, kui paljud mind
pooldavad ja kas pean riigipüha staatuse saavutamist reaalseks.

Laisk literaat
Et aga muu meedia mind
alatult alt vedas, oli ikka suureks pettumuseks küll. Ega ma
siis enda jaoks ei küsinud, vaid
ikka naiste jaoks. Aga kui juba
Maire Aunaste räägib mulle
otse, et talle selline nõukaaegne püha pole kunagi meeldinud, siis pole midagi teha.
Riigikogulannad küll pirtsutasid, kuid tavanaistele paistis
minu visioon siiski peale mi-

KEEVITUSTEENUS
• malm
• alumiinium
• roostevaba

nevat. Keegi Miina Hint Tallinnast võttis ühendust ja näis
üritusest huvitatud olevat.
Tahtsin ta kohe tööle panna
ja käskisin tal mulle vaksalisse
vastu tulla, sest üksi viit plakatit ja muud träni tassida oli
kõike muud kui kerge. Tema
aga soovis mind hoopis keskraamatukogusse kohtingule
kutsuda ja soovitas, et jätku
ma miiting vajadusel sootuks
ära. Ei saanudki aru, kas see

Miina Härma oli loll või purjus
– igal juhul saatsin ta reljeefselt
pikalt.
Meeleavaldusest endast nii
palju, et lubatud poolest tuhandest kaasamõtlejast jäi seekord pisut puudu. Vähemalt oli
kohal põhiline kurja juur, kelle
kohta mul ka süvamõtteline
loosung “Kalle Laanet peksab
naisi” meisterdatud oli. Tallinna TV kaamera ees kutsusin teda kahemõtteliselt nurga
taha, tema aga pakkus mulle
lepituseks sajagrammist šokolaadi. Oleksin pidanud puhta
loll olema, et seda vastu võtta.
Lajatasin, et kinkigu see parem
naistepäeva puhul oma prouale, sest mina homo ei ole.

Alatud Ülled
Olin juba ammu lubanud,
et kui naistepäev riigipühaks
saab, joon selle tähistamiseks
šampust, ebaõnnestumise
korral aga viina – terve märtsikuu olen ju vapralt karskust
pidanud. Läks nii, et sai pruu-

gitud kõike segamini. Tunded
on vastandlikud: oma sõnumi sain küll teleekraanil välja
öeldud, kuid see, et peavoolumeedia naistest üldse ei hooli,
jääb hinge kraapima. Igal juhul
olen omalt poolt teinud kõik,
mis võimalik, ja jään väärilist
tasu ootama.
Selles on oma roll ka teil,
armsad naised, mängida. Ärge
käituge nii nagu mu eksnaine
Ülle, kes pöördus ammustel
aegadel kohtusse avaldusega,
et pärast pulmi hakati temalt
intiimvahekordi nõudma.
Kohtunik muidugi vaid mui
gas selle peale. Teine daam, samuti Ülle, rikkus tuju sellega,
et asus keset asjatamist lokirulle keerama.
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VABA AEG
23.–24.03 kell 20 Naisteõhtu:
Minu pirakas Kreeka pulm

KINO
CINAMON

EDISON

18.–22.03 kell 16.45 Deadpool

24.03 kell 21.30 Mikk Tammepõld

18.–24.03 kell 12 Alvin ja
koopaoravad: oravad rattas

31.03 kell 21.30 Marta Arula &
Andres Vago

18.–24.03 kell 19.15 Mees,
kes jäi ellu

18.–22.03 kell 12.30, 16.30,
19.45, 21.45; 23.03 kell 12.30,
16.30, 18.30, 22; 24.03 kell
12.30, 16.30, 18.45 Klassikokkutulek

Kinnisvarateenused aastast 1997

ANNELINNA RAAMATUKOGU

Lahkulööja sari: Murdmatu

kuni 31.03 näitus Eesti kirjanike eksliibrised
KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU
kuni 28.03 Karin Karlssoni
maalinäitus Värvivärsid
LINNARAAMATUKOGU

18.–22., 24.03 kell 22.15;
23.03 kell 22.20 Võidujooks

kuni 17.03 Marko Matvere
joonistuste näitus Ümber
imelise ilma

18.–22.03 kell 18.30, 21;
23.–24.03 kell 21 Päikesest
pimestatud

kuni 19.03 raamatunäitus Lõpmatult võrratud kassid
kuni 9.04 raamatunäitus Endisaegseid mereraamatuuid

18.–22., 24.03 kell 22; 23.03
kell 22.10 000: Idioodist
agent
13.45, 14.15, 16, 20.10 Lahkulööja sari: Murdmatu

18.–20.03 kell 17.45; 21.–
22.03 kell 20; 23.–24.03 kell
17.30 Kõik teed viivad Rooma

18.–22.03 kell 10.45, 12.45,
15, 16.15, 18.15; 23.03 kell
11.45, 14, 16, 18.15; 24.03 kell
11.45, 13.45, 16.15, 18.15 Kung
Fu Panda 3

18.–22.03 kell 11.30, 13.30;
23.03 kell 11.15, 13.15; 24.03
kell 11.30, 13.15 Zootopia

18.–22.03 kell 13.45, 14.15,
18.05, 20.10; 23.03 kell 13.30,
14.15, 16.15, 20.10; 24.03 kell

23.03 kell 19; 24.03 kell 18.30,
21.45 Eellinastus: Batman vs
Superman

RISTSÕNA

KINNISVARA MÜÜK

Tel 7 420 240
5664 0706
www.robinson.ee

NÄITUS

18.–24.03 kell 14.30 Robinson Crusoe

18.–24.03 kell 10.30 Väike
Tom ja võlupeegel

EHITUS

KONTSERT

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!

18.–20.03 kell 11.15, 15.45;
21.–22.03 kell 11.15; 23.03
kell 11, 15.30; 24.03 kell 11.15,
15.30 Aastaajad

Korterid, majad, majaosad
Tartus ja maakonnas.
Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel.
Neljapäev, 17. märts 2016
Meelis Karu, tel 511 5949
Ene Lina, tel 504 8379
742 0240 • www.robinson.ee

18.–20.03 kell 20, 22.30;
21.–22.03 kell 15.45, 22.30;
23.–24.03 kell 22.30 Nõid

kuni 12.04 raamatunäitus Eesti Kultuurkapitali kirjanduse
sihtkapitali aastaauhinna
nominendid
23.03–19.04 filateelianäitused Samuel Golombi kogust:
Pillid postmarkidel, ümbrikutel ja postkaartidel ja Eesti
kirjanikud filateelias

Aedade, väravate, väravaautomaatika, tõkkepuude müük ja
paigaldus. Tel 501 6453, nr1aiad.ee.
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.
Ehitus, remont, viimistlus- ja
lammutustööd. Tel 5858 6953.
Fassaaditööd. Katusetööd.
Tel 516 6152, info@ramest.ee.
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.

kuni 23.03 fotonäitus Põnev
tööpäev

MUU
ANNELINNA RAAMATUKOGU
23.03 kell 17.30 reisimuljete
õhtu Suisel ajal Saaremaal.
Külas on loodusajakirjanik
Toomas Jüriado
LINNARAAMATUKOGU
23.03 kell 10.30 Muinasjutuhommik lastele, kavas
muinasjutt laevakaptenist
24.03 kell 18 Raamatuesitlus
ja vestlusõhtu, külas raamatu
Minu Costa Rica. Tohtrielu
troopikas autor Liis Paltsmar

Uiga, tel 526 4198, 780 8685,
www.aadlivillakv.ee.

2-toal heas korras korter (2/5,
rõdu, eraldi toad). Tel 5554 0831.
2-toal rõduga korter (2/5).
Omanikult. Tel 5842 3939.
3-toal mug heas korras korter
Savernas (10 500 €).
Tel 5841 7373.
Elamu Tallinnas Nõmmel (krunt
880 m², üldpind 177 m²).
Tel 5841 7373.
Majaosa Kanepis (vesi, kanalisatsioon, saun, kõrvalhooned, suur
krunt). Tel 501 4276, 5805 3766.
Müüa 5-toal korter (II k, tehtud
san-remont). Kiire!
Tel 5816 5134.

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

kuni 29.04 näitus Mänguasjamuuseum loeb!
TAMMELINNA
RAAMATUKOGU

Korterid, majad, majaosad
Tartus ja maakonnas.
Aitame kinnisvara
1-toalmüümisel
mug korter
Tartus Küüni
ja üürimisel.
5b (eh
a, üp tel
31,4
m²,3394
2/5,
Kai2001.
Persidski,
5190
keskküte,
Gertrõdu,
Suik,täismööbel,
tel 515 377370
900742
€). 0240
Kutseline
maakler Sirle
• www.robinson.ee

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

Keskküttega korter Tartus. Tel
5681 1160.

Plaatimis- ja hüdroisolatsioonitööd Tartus
ja lähiümbruses.
Tel 5379 9469,
info@haldja.ee.

Maamaja koos maaga. Hooned
võivad vajada renoveerimist. Tel
5674 9386.

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

Maja Tartus (pakun vastu 1- ja
2-toal mug korteri Tartus,
variandid). Tel 5598 2175.
Metsakinnistud (ka läbiraiutud),
põllumaa ja raieõigus. Metsakinnistute ost ka koos hoonetega, hüpoteegiga, looduskaitsealadega ja kaasomandiga. Tel
523 4445.
Renoveerimist vajav korter
otse omanikult (v.a. Annelinn).
Tel 5340 8210.
Ridaelamu, maja või majaosa
(eraldi sissepääs, kasutuskord,
variandid). Tel 5554 0831.
Soovin osta reljeefsel maastikul
privaatse asukohaga elamuehituseks sobiliku maatüki või
vana talukoha Tartu või Põlva
maakonnas. Tel 529 5841.

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

Ennustuste tellimine,
ka kirjalikult:
ennustus.ee

REKLAAM

Neljapäev, 17. märts 2016
KOOLITUS

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

AM-, A-, B-, BE-, C-, CE-kat
veokijuhi täiendus-, ADR ja
lõppastmekoolitus 90 €.
Tel 507 8230, Kalda tee 30,
www.sõiduõppe.ee.
Arvutijoonestamise (CAD) koolitus. CAD programmide müük.
zwcad@zwcad.ee
Emajõe Keeltekool: uued
kursused märtsis.
Tel 740 4050, info@emajoe.ee,
www.emajoe.ee.
Tõstukijuhi 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

VÄIKEBUSSI
rent al 50€ päev
Citroen Jumper (2014)
info@aurel.ee • 511 6923
aurel.ee/buss Rendiauto

PÕLLUNDUS
Müüa kartulit (head sordid).
Tel 5805 7264.
Viljapuude lõikus ja okste äravedu. Tel 5344 1304,
www.ahillea.ee.
Õunapuude ja hekkide lõikus.
www.kobruleht.ee. Tel 525 2862.

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

Õunapuude lõikus ja okste
äravedu. Tel 5857 5519.

RIIDED
Jõe butiigis meeste kasutatud
tuulejoped, nahktagid, teksad,
dressid jpm. Soola 10 (avaturg)
Odavad rõivad, Kastani 121.
Müügil kevadkaup. E-R 10-18,
L 10-15.

SÕIDUKID
1994.-2008. a sõiduautode
kokkuost. Väga kiired tehingud!
Raha kohe kätte! Tel 553 3060.
Ostan vanema auto.
Tel 5194 9257.

TEENUSED

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

Tel 514 2173

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.
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 võrgus 40 l / 1.90 €.
Tel 5821 2229.
Küttepuud. Tel 5683 3404.
Metsakuiv okaspuu (50 sm, 35
€/rm, vedu tasuta). Tel 504 5307.

Ohtlike puude raie, hooldus,
äravedu, hekilõikus, okste purustamine spetsialistidelt soodsa
hinnaga. Töötame ka laupäeviti
ja pühapäeviti. Tel 5559 3732,
www.vikatimees.eu.
Ohtlike puude raie, puude
hooldus ja okste hakkimine. Tel
5664 1413, info@treeservice.ee.

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

Autoklaaside müük, paigaldus,
parandus, toonimine.
Klaasikahjude käsitlemine.

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

HAUAPIIRDED VAASID PINGID

Arvutite hooldus ja remont Tartus Tiigi 19 ja Küüni 5b. OÜ Maxi
IT, tel 545 222 00.
Arvutite ning monitoride
remont ja hooldus. Helista ja
vaatame, mis teha annab! Tel
5607 1018.
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.

Puitbrikett, kaminapuu, kuiv
kütteklots. Tel 5197 8500.

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

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

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

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

Võimendi Carl SBRO (uus,
komplektne). Tel 5597 3262.

OST

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

Aabitsad, piiblid, teatmeteosed
ja nahkköites raamatud! Kunst!
Raha kohe! Tel 5803 6752.

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

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

San-tehnik. Tel 5344 8170.

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

Santehnilised tööd, vannitubade remont. Tel 5813 5496.

Eesti lauanõude ja -hõbeda ost.
Üle Eesti! Tel 5803 6752.
EW- ja nõukaaegsed auto- ja
motoalased (Pobeda, IŽ-350,
IŽ-49, Ford jne) raamatud. Tel
5649 5292.

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

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

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

Hõbedast lusikad, pitsid, ehted, esemed jm. Kokkuostudest
kuni kaks korda parem hind! Tel
5649 5292.
Kooli- ja muude
märkide ost!
Raha kohe kätte!
Tel 5803 6752.

Vedu, kolimine utiliseerimine,
laadijad, ka klaverid, suur
kaubik. Tel 553 7638,
kiiredkolijad.ee.
Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.

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

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

Nõukogudeaegsed portselankujud ja figuurid. Al 10 €/tk. Tel
5893 8528.

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

Veotakso. Tel 501 5312.

Korstnapühkija Tartus, Põlvas,
maakondades. Ametliku akti
väljastamine. Tel 5191 6605.
Kändude freesimine.
Tel 5346 1476.
Likvideerin ummistusi,
san-tehnilised tööd (boilerid,
segistid, WC-potid, torud jne). Tel
5621 7955.
Ohtlike puude langetamine ja
puude hooldus. Tel 5699 9687.
Ohtlike puude raie ja puude
hooldustööd. Tel 5686 6157,
info@nordicarb.ee.

Viljapuude lõikus ja okste äravedu. Tel 5344 1304,
www.ahillea.ee.
Võtan omale koju hooldamiseks
vanuri, võib olla voodihaige,
oma mööbliga päikesepaistelisse
ahiküttega majja. Tel 5599 5766.

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

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.

Ostan hõbelusikaid, münte,
märke, uuriripatseid jm. Kõik
vanavara pakkumised oodatud!
Tel 5649 5292.
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.
Raamatute ost Tartus ja Elvas.
Pakkuda võib kõike. Tulen ise
kohale-raha kohe kätte!
Tel 5649 5292.
Vanad pressitud kirjadega õllepudelid: Saku, A. le Coq, Livonia
jne, 5-30 €/tk. Tel 5395 8295.
Vanad raamatud, maalid, graafika, märgid, medalid, mündid,
paberrahad, nõud, fotod, postkaardid, mööbel, samovarid,
kellad, ehted jne. Tel 5829 9810.

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

Hooldusfirma osutab kolimisteenust (võib ka ühekordne
mööbli jne vedu). Tel 509 0750.

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

Muusikakeskus Sony (uus,
pakendis). Tel 5597 3262.

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

Uste ja akende remont ning
reguleerimine. Tel 5698 1284.

SIXKLAASID OÜ Tähe 127,
Tartu. Tel 5067180. www.sixklaasid.ee

MÜÜK

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

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

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

Aleksandri kohviku juures andsid mob nr. SMS-i palun tel
5810 7487. Ootan.

Fekaalivedu. Tel 510 9995.

LÕHUTUD KÜTTEPUUD
toores / kuiv

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!

61 a naine tutvub autot omava
korraliku härraga, kellele meeldib minu maaelu. Tel 5846 4613.

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

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

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

TUTVUS

9 kohta, püsikiirushoidja

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

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.

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

TK UEU LLU TLU SI

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

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

REKLAAM

Neljapäev, 17. märts 2016

Töö kirjeldus
• Jõgeva osakonna igapäevase liiniteenistuse ja tellimustööde
korraldamine
• liinijärjekordade ja sõidugraafikute koostamine, analüüs,
kontroll
• igapäevase kvaliteedikontrolli teostamine teeninduse,
liini- ja tellimustööde üle
• jooksvalt vajaliku dokumentatsiooni ja kordade koostamine,
kinnitamine, täitmise tagamine
• bussijuhtide kooseisu tagamine, töökavade koostamine,
avaliku teenindamise ja teiste lepingute täitmise tagamine
• sõidumeerikutelt ja juhikaartidelt andmete koondamine,
analüüs, vajalike meetmete rakendamine töö-ja puhkeaja
arvestamisel vastvalt seadusele ja säilitamine
• juhtide kinnitamine bussidele
• muud jooksvad ametikohast tulenevad ülesanded
Nõudmised kandidaadile
• kesk-, keskeriharidus
• juhtimis- ja veokorraldusalase tegevuse kogemus
• inimeste- ja ressursside planeerimiskogemus
• organiseerimisvõime
• iseseisev ja kiire otsustusvõime
• analüüsi- ja planeerimisoskus
• orienteeritus tulemustele
• Jõgeva maakonna tundmine
• eesti keele oskus väga heal tasemel kõnes- ja kirjas;
vene keele oskus suhtlustasandil

E–R 8–17
Ravila 51, Tartu
Tel 534 534 99
5664 3661
744 7719

www.sadloy.ee
www.pkp.ee

ILA

LOGISTIKU

RAV

AS ATKO Grupp on transpordikontsern, mis tegutseb
alates 1999. aastast ning mille peamiseks tegevusalaks
on ühistransporditeenuse osutamine.
Seoses töömahu suurenemisega Jõgeva maakonnas
võtame tööle

BETOONI

UUED REHVID SÕIDUAUTODELE,
KAUBIKUTELE JA DÞIIPIDELE
• Mootori ja veermiku remont
• Õlivahetus ja korrosioonitõrje
• Rehvide müük ja montaaþ
TUDORI AKUDE MÜÜK
(garantii 3 a)

175/65 R14 al 34 €
185/65 R15 al 36 €
195/65 R15 al 37 €
205/55 R16 al 39 €
205/60 R16 al 45 €
215/55 R16 al 48 €
215/60 R16 al 48 €
215/65 R16 al 56 €
215/50 R17 al 54 €
215/55 R17 al 54 €
225/45 R17 al 44 €

225/50 R17 al 55 €
225/55 R17 al 57 €
225/60 R17 al 79 €
245/70 R16 al 78 €
225/65 R17 al 62 €
235/65 R17 al 66 €
235/60 R18 al 73 €
195/70 R15C al 49€
205/65 R16C al 59 €
215/65 R16C al 55 €
235/65 R16C al 70 €

Saadaval palju teisi mõõte.

Küüni 5b,
TARTU

Tiibeti, t
restoranandoori ahju
ja

E–N kl 11–22
R–L kl 11–23
P kl 12–22

Toit koju ja kaasa

Ettevõte pakub
Huvitavat ja vaheldusrikast tööd, pikaajalist töösuhet,
erialaseid koolitusi head palka ja toredat meeskonda
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Töökoha asukoht: Jõgeva
Kandideerimistähtaeg: 28.03.2015
CV ja töökogemuse kirjeldus veokorraldajana kandideerimiseks
saata aadressile inga.treilmann@atko.ee
lisainfo tööpäeviti kl 9.30 -17 telefonil 6272713.
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Tel 740 1
restoranhimaalajajutud

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

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.

(garantii 3 a)
Aedniku
rõõmuks 175/65
R14
al 34 € 225/50 R17 al 55 €
müügil lillesibulad
ja seemned!
185/65 R15
al 36 € 225/55 R17 al 57 €
L 9–14
Ravila 51, Tartu
Tel 534 534 99
5664 3661
744 7719

www.sadloy.ee
www.pkp.ee

BETOONI

195/65 R15 al 37 €
205/55 R16 al 39 €
205/60 R16 al 45 €
215/55 R16 al 48 €
215/60 R16 al 48 €
215/65 R16 al 56 €
215/50 R17 al 54 €
215/55 R17 al 54 €
225/45 R17 al 44 €

225/60 R17 al 79 €
245/70 R16 al 78 €
225/65 R17 al 62 €
235/65 R17 al 66 €
235/60 R18 al 73 €
195/70 R15C al 49€
205/65 R16C al 59 €
215/65 R16C al 55 €
235/65 R16C al 70 €

Saadaval palju teisi mõõte.

Kerged,
soojad,
kvaliteetsed!
Hea uudis
toiduvalmistajale!

Pannid kliendikaardiga*

UUS!

-25%

india

tudengitele -10% • kaasa -10%
Pakume maitsvaid samosasid, erinevaid
naanleibasid, India-pärast tandoori ahjus
küpsetatud kebaabi ja palju muud head.

Kasuks tuleb:
Sõitjateveoveokorralduse eest vastutava isiku kvalifikatsiooni
omamine.

UUED REHVID SÕIDUAUTODELE,
KAUBIKUTELE JA DÞIIPIDELE
• Mootori ja veermiku remont
• Õlivahetus ja korrosioonitõrje
•Tallinnas • Tartus •
• Pärnus
• Valgas
Võrus
•
Rehvide
müük•ja
montaaþ
• Raplas • Rakveres •Viljandis •
TUDORI AKUDE MÜÜK
E–R 8–17.30
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*V.a TCM tooted. Pakkumine kehtib 03.03.-06.04.2016

Lai valik, mõistlik hind!
www.magaziin.ee

