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Kui ostad 100 € eest SNICKERS Workwear
tavahinnaga tooteid, ANNAME SULLE PUSA
art 8015/1704
(Väärtus 96 €)

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

96€

Keha järgiva lõikega soe ning väga
mugav ﬂiispusa. Ruudulise struktuuriga
ﬂiiskangas hingab väga hästi. Et õhk
liiguks paremini, on kaenlaalustes
kasutatud kergemat kangast.

TAVAHIND

SNICKERS Workwear
A.I.S ﬂiisist Body Mapping

art 8015/1704

TASUTA

TASUTA

Kampaania kehtib kuni 31.08.2016,
või kuni tasuta pusasid (art 8015/1704) jätkub ja AINULT
SNICKERS Workwear TAVAHINNAGA
toodete ostu puhul!

TEEME SEDA JÄLLE!

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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MULGID sõitku püsti?
Reede õhtul ülikoolilinnast kodumaakonda
pääseda üritanud viljandimaalased said mugava bussireisi asemel
kogemuse, mis oma
nurgelisuses niipea ei
unune.

Kuigi fotole iseloomulik ajastu peaks olema bussiliikluses selja taha jäetud, tuleb
minevikku kuuluvaid kliendikogemusi endiselt aeg-ajalt ette. 
ERAKOGU

Maha ei jäädud

Pärast väsitavat töönädalat
kodukanti Väike-Rakkesse
põrutanud Kaisa teab juba
ammu, et kell 18.30 Viljandi
poole väljuvale bussile tuleb
pilet moodsate kanalite abil
aegsasti ette osta, sest saatusekaaslasi, kes leivaraha
kaugemalt koguma peavad,
jagub hulgim. Õudseimateski unenägudes ei kujutanud
ta aga ette, et ka nii ettenägelikust käigust võib mugava
sõiduelamuse tagamiseks väheks jääda.

Hulk vihaseid
Teise õppetunnina on heitlik elukäik Kaisale selgeks
teinud, et ühissõidukisse tasub trügida võimalikult vara,
sest kõrvalistel külaliinidel
piletil märgitud ametlikust
kohast üldjuhul suurt numbrit ei tehta. “Istusin parema
vaate nimel ettepoole, aga
hiljem peale tulnud kaasreisija ajas mind “oma kohalt”
minema,” kurtis ta. “Selleks
ajaks oli minu enda koht juba
võetud ja pidin püsti seisma,
ja mitte üksi. Ei ole võimalik,
et üks buss rahvast niimoodi nörritab – hulk vihaseid
kliente.”
Pileteid vahendava bussijaama omaniku T grupi teenuste ärijuht Ingmar Roos
selgitas, et vedaja Hansa Bussiliinid on kõnealusele reisile
eraldanud Tpilet.ee müügi-

24 h • 1,09 €/min

Ennustuste tellimine,
ka kirjalikult:
ennustus.ee

Järelmaksuvõimalus kuni
6 kuuks
(intress 0%)

-65%

Tel 736 6886,
5645 2502, 501 6158

Aleksandri 1-4,
TARTU

litest alla 45 koha, mistõttu
sai bussi ületäituvus tekkida
üksnes juhul, kui vedaja kasutas väiksemat bussi või kui
bussijuht hakkas müüma pileteid enne eelmüügiandmete laekumist ning müüs selle
aja jooksul välja rohkem pileteid, kui oli bussis järel vabu
kohti.

Pool tundi kannatusi
Hansa Bussiliinide liinitöö osakonna juhataja Kalju
Heinleht tunnistas kahetsusväärset juhtumit. “Tegu

oli inimliku eksimusega,
kuna meilt jäi teavitus bussimuudatusest Tpiletile edastamata,” rääkis ta. “Tavaliselt
sõidavad meil seda väljumist
45-49-kohalised bussid, eelmüügist oli omale pileti ostnud 41 reisijat. Bussis oli aga
36 istekohta.”
Heinleht tõdes veel, et
bussijuht logistilisest möödarääkimisest teadlik polnud. “Juht helistas minule ja
otsustasime, et eelmüügist
pileti ostnud reisijad võtame
püsti seisma, kui nad sellega
nõus on. Reisijate püsti seismine on seotud tõesti riskiga, kuid paremat ja kiiremat
lahendust antud olukorras ei
olnud.“
Bussifirma esindaja kinnitusel sai esimene reisija istuma Kaimis ja viimane Ristimäel ehk sõiduplaani järgi
vastavalt 21 ja 26 minutit pä-

Kaisa mälestused on samas
pisut teist laadi: reisijateni vabandused ei jõudnud ja roolikeeraja suust kostusid vaid
õigustused, et tema milleski
süüdi pole. Järgmine Viljandi
buss pidi saabuma alles kell
21, mistõttu ei jäänud hädalistel üle muud kui alistuda.
“Ühel hetkel ei tahtnud juht
rohkem rahvast bussi lasta,
aga ühed tahtsid kindlasti
peale ja neilt küsiti, kas nad
on nõus seisma,” meenutas
neiu. “Meie käest, kes me juba
seisime, ei küsinud keegi, kas
see meile sobib. Tegelikult on
see ju maanteekiirustel üldse
keelatud.”
Vabandustega ühines ka
Roos T grupist. “Mitte ükski
kassast või internetist pileti ostnud reisija ei ole siiski
meie poole pöördunud piletiraha tagastamiseks, mistõttu eeldame, et eelmüügist
pileti ostnud sõitjad maha ei
jäänud,” märkis ta. “Juhtumi
taustal suhtleme täiendavalt
vedajaga ning tuletame meelde vajadust teavitada, kui
mistahes asjaoludel teenindab liini mõnel päeval kavandatust väiksem buss.”
Pool tundi maanteel püsti
loksunud Kaisa leidiski endas
andestuseks hingejõudu ja
rõhutas, et kindlasti ei soovi
ta probleeme muidu toredale
bussijuhile. “Tema ei olnud ju
milleski süüdi,” lisas ta.
KAUR PAVES

VARNJA K ALALAAT
Kehtib, kui tellite
korraga aknad,
aknalauad, paigalduse ja sisepalede
taastamise.
Palju eri mõõdus
valmis aknaid laos!
aknaari@city.ee
www.aknaari.city.ee

AS Y
LO
SAD

E–R 8–17.30
L 9–14
Ravila 51, Tartu
Tel 534 534 99
5664 3661
744 7719

www.sadloy.ee
www.pkp.ee

ILA

Tel 900 1727

Aprillis
AKNAD
kuni

kanalite kaudu müümiseks
kokku 45 sõitjakohta. “Eelmüügist saab pileti osta kuni
viis minutit enne väljumist
ning seejärel toimetab jaama
töötaja juhi kätte paberilehed, millel on näidatud kõik
eelmüügipiletid. Peale eelmüügilehe üleandmist saab
juht hakata pileteid müüma,
kui on veel sõita soovijaid ja
vabu kohti,” tutvustas ta köögipoolt.
Kurvalt alanud Tartu-Viljandi reisile oli Roosi sõnul
müüdud Tpileti müügikana-

RAV

KAARDID
ENNUSTAVAD

rast starti. “Kahele reisijale
kompenseerisime sõidupileti
maksumuse. Edastasin bussijuhile ka oma vabanduse
reisijatele. Mul on kahju, et
nii juhtus,” lisas Heinleht.

BETOONI

23. aprill 2016

Kala- ja kalastustarvete müük
Kala-õpitoad
algusega kell 9.00
Kalapüügi- ja rookimise võistlused
Varnjas, Tartumaal
Tegevused nii lastele kui tervele perele
Käsitöö ja laadakaup
Päeva juhib
Tasuta hobumatk soovijaile Varnja küla vahel
Hanno Kask
Kohapeal laste sõber Rändur Rääbu
Tegevusi pakuvad Filmikohvik ning Eesti Meremuuseum
Info ja registreerimine · info@mesitare.ee · +372 518 1125

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.

Invaabivahendid
müük - laenutus - nõustamine

Invaabivahendite müük ja laenutus
abivahendikaardiga soodustingimustel
Valikusse kuuluvad: ratastoolid, hooldusvoodid,
kargud, mähkmed, rulaatorid, potitoolid jpm.
Asukoht:
Kalda tee 24, Tartu
Telefon: 55 650 060
www.invaabivahendid.ee
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LAUSEGA

LUGEJA KIRI

Märg illusioon

Eeskuju
mormoonidelt
Eesti sai aastaid tagasi vabaks. Millal saab riik
aga alkoholi- ja tubakavabaks?! Nägin tänaval,
kuidas noor naine, kellel
oli väike laps vankris, jõi
pudeli õlut ära. See ebameeldiv vaatepilt avanes
mulle Anne sauna lähedal.
Õnneks on vastukaaluks
olemas kristlasi, kirikuliikmeid, kes ei tarvita kohvi,
teed, tubakat, alkoholi ega
teisi narkootilisi aineid.
Nad tahavad oma tervist
hoida. Tean, et nii teevad
näiteks mormoonid. Nende Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik õpetab
üldse tervislikke eluviise:
sportimist, tervislikult toitumist.
Ma väga tahaksin, et
Tartu oleks eeskujuks teistele Eesti linnadele vaimse
ja füüsilise puhtuse poolest. Juba lasteaias ja koolis tuleks õpetada tervislikke eluviise ja seda, kuidas
hoida enda ümbrus puhas
ja korras.
Küll mul oleks hea meel,
kui ei peaks nii palju tagajärgedega võitlema ja ainult tulekahju kustutama,
vaid saaks juba põhjustega
tegelda – nii alkoholismi,
tubakatarbimise kui puhtuse valdkondades! Ansambli N-Euro solist Marek Sadam ütles, et tema
ootab, millal kaoks maailmast narkomaania ja vägivald. Tänapäeva tehnilised
võimalused võimaldavad
meil hästi elada, miks siis
mitte ka elada tervislikult!?
Andrus Värav

Artjom Suvorov
abilinnapea
Linnavalitsus jagab muret. Eesti elanike tervis on
probleem, millega me
koostöös riigiga tegeleme. Probleemi ei lahenda
üleöö ja paljuski sõltub see
ka kasvatusest. Siinkohal ei
aita trahvid ega ka karistused. Ainukene lahendus on
ennetustöö, mida me koolist peale ka rakendame.
Allikas: Tartu LV
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Neljapäeva öösel oli politseipatrullil asja ööklubisse
Illusioon, kus esialgsetel
andmetel oli mitu naist omavahel tülli pööranud, kakelnud ja üksteisele jooke pähe
valanud. Kaks neiut pöördusid traumapunkti, kolm toimetati kainenema.

Veeriku Selveri laiendustööde lõpptärminiks lubas arendaja Capital Mill augustikuud.

Kasvuaeg poepõllul
Arv, mis väljendab Tartu
esmatarbekaupluste
müügipindade kogusummat, kirjutatakse
sel sügisel taas üle oluliselt suuremana. Mitmed uued poed saavad
küpseks sügisel. Nagu
seened.
Riia tänava äärde kerkivas
ostukvartalis 21. mail kassalindid surisema panevast Maksimarketist pajatas pikemalt 7.
aprilli Tartu Ekspress. Sedasi
lisandub südalinna 2100-ruutmeetrise põrandapinnaga hüpermarket, kuhu töökäsi palgatakse 75 paari.
Tartu Tarbijate Kooperatiivile on see aga vaid üks tänavustest avamistest. Septembris
saavad lõpuks oma kauaoodatud kohaliku poe ka Ihaste inimesed. Aadressile Lillevälja tee
1 rajatava Konsumi müügisaali
suurus on 770 m2, töökohaks
saab see tulevikus olema 21
inimesele. Mõistmaks mõõtkava – üsna samade gabariitidega pood tegutseb 2014. aastast Kivi tn ja Narva mnt ristis.
Kauplusele lisaks alustavad
samas hoones tegutsemist ka
apteek ning taara vastuvõtu
punkt. Autosid mahub parklasse 45.
Avamispidu seisab oktoobris
ees ka Lõunakeskuse Maksimarketil, mis kolib senisest
tuttavast paigast ära alles kerkivasse juurdeehitusse kolossi
Valga maantee poolsel küljel.
Autodega ligipääsuks ehita-

Hea tööotsija!
Kui oled tööturult eemal olnud 12 kuud või kauem ja hetkel
ei õpi,siis tule osalema TASUTA praktilisel KOOLITUSEL

„Samm tööellu –
minu võimalused ja valikud“

kus saad teada rohkem enda võimaluste ja tööturu kohta ning
julgust teha häid valikuid. Koolituse (kokku 135 tundi) osad on:

koolitusel on tasuta toitlustamine ja vajadusel lapsehoid.
INFOTUND koolituse kohta 04.05.2016 kell 12!
Asukoht Tartus Lutsu 3, Antoniuse Õu.
Vajalik REGISTREERUMINE enne infotundi:
52 654 88 või ingrid.purje@jmk.ee.
Vaata ka www.jmk.ee

euro eest psühholoogilisi teste soetas TÜ kliinikumi lastefond lastekliinikule
noorte patsientide hingeseisundi hindamiseks.

Kirju uni
Aparaaditehase ümber tärkavas loomekvartalis avati omanäoline butiikhostel
Hektor Design Hostel, mis
üllatab külalisi moodsa ja
funktsionaalse disainilahendusega.

Raamatud ja roosid
23. aprillil ehk raamatu ja
roosi päeval saavad alguse
kirjandusfestivali Prima Vista
eelüritused. Sarnaselt varasematele aastatele jagatakse Kaubamajas külastajatele
roose, mis kingituna Kaubamaja Apollo poe müüjale annavad vastukingiks raamatu.

Au hobiprogejatele
Hariduse ja infotehnoloogia
sihtasutus andis aasta e-kursuse tiitli TÜ arvutiteaduse
instituudi vaba juurdepääsuga kursusele „Programmeerimisest maalähedaselt“.

Kaks seitsmest

OÜ Siim&Põllumaa projekteeritud Ihaste Konsum avab
uksed septembris.
takse teaduspargi ja arestimaja
vahele suisa uus tänav. Mahult
ja sortimendilt saab linnaäärne Maksimarket olema üsna
sarnane oma kaksikõele Kvartalis.

Tööle ei saa
Ehitusmöll käib samaaegselt veel Vitamiini ja Näituse
tänava ristumiskohas. Sealne
ostukeskus paisub kordades.
„Veeriku Selver on aja jooksul tarbijatele selgelt kitsaks
jäänud ja nii suurendamegi kaupluse müügisaali ligi
800 m2 võrra, enam kui 2200
ruutmeetrini,“ heitis toimuvale valgust poeketi kommunikatsioonijuht Erkki Erilaid.
„Uusi töökohti palju ei lisandu,
küll aga tuleb kauplusesse SelveEkspressi iseteeninduskassade süsteem, mis aitab ostjatel vältida pikki järjekordi ja
seda ka tipptundidel.“
Uuendusena tuuakse poodi
gurmeeriiulid, kus pakutakse

siaran
a
A sto
re

supermarketi valikust eristuvaid tooteid, mida tarnitakse
nii kohalikelt tootjatelt kui
teistest maailmajagudest.
„Seal pakutav on mõeldud
inimestele, kes armastavad
kokata, otsivad uusi maitseid,
katsetavad põnevate rahvus
köökidega,“ rääkis Erilaid. „Lisanduvad ka nende toitudega
harmoneeruvad kvaliteetveinid.“
Toidukaupade sortiment
suureneb vastses poes poolteist korda, pisut täiendusi tuleb ka tööstuskauba valikusse.
Detailplaneeringu kohaselt
mahub ehitusjärgselt keskusse parklaisse 175 autot ning
sujuvamaks peaks muutuma
ka sõidukite ligipääs Näituse
tänavalt. Ilmselt saab keskusest kodu peale Selveri veel
mitmele teenindusettevõttele,
ent millistele täpselt, arendaja
praegu välja ütlema ei soostunud.
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%

1. Ettevalmistus tööotsinguks 4. Tööõigus
5. Arvuti tööotsingul
2. Töövestlus
6. Tööklubi
3. Tööelu planeerimine
ja suhted töökohal
Võimalus on minna erialasele kursusele ja saada tasuta
karjääri-, psühholoogilist ja võlanõustamist ning osaleda tööpraktikal. Transpordikulud kompenseeritakse,

4990

korternäitus, kus esitletakse
kahe kunstniku loomingut:
Marika Tali esimest personaalnäitust „Kassid“ ja samas
majas elava Tea Lemberpuu
portreenäitust „Näod“.

ED!

UMIS
Akende ja uste müük
PAKK STUS!
KUU
U
D
A
O
V
E
Rõdude klaasimine
SO D
SAD K ELE LISA
OOD
ID
S
R
!
Ä
Akende remont, hooldus
ION
ATUS
PENS TELE ÜLL
A
Järelmaksu võimalus 0%-ga
TELLIJ
Info telefonil 55 199 55
e-Mail: akna.ukseabi@mail.ee

Riigi säravaima äriidee konkursil Ajujaht pääses seitsme
parema sekka koguni kaks
Taaralinna ettevõtet: telefonist seintele kujutisi kuvav
SprayPrinter ja teklikotte
toota kavatsev Pürg.

Kassid Supilinnas
Sellest nädalast on Supilinnas
Lepiku 9 asuvas klaasmajas
avatud Voronja galerii kuues

Kaherattaliste
avapauk
Eesti maastikurattasarja avab
pühapäeval sõidetav 16.
Elva rattamaraton, mis pakub spordisõpradele üllatusi
uuenenud trassi näol. Võimete kohaselt saab valida 50
km ja 20 km distantsi vahel
ning eraldi rada on ka sõiduga alles lähemat tutvust
tegevatele lastele.
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Palametsa
pajatused
375.

Hukas noorus väänleb
JÕHVIKAMAHLAS
Pühapäeval Sadamateatris esietendunud Mehis
Pihla lavastus „Ilus on
noorelt…“ näitab nooruse hingevalu kogu
eheduses.
Publiku ees käristatakse
lavakaunistused ribadeks, valatakse üksteist Aura jõhvikamahlaga üle ning jagatakse
sõbrannade vahel kuumi suudlusi. Performatiivse etenduse
eripärana hoiatatakse vaatajaid
juba eelinfos pritsmete ja valjude heliefektide eest. Tühjade
lubaduste pärast muretsema
ei pea – kärtsu ja mürtsu koos
ohtrate pritsmetega lendab laval rohkem kui rubla eest.

Rohkem naiseihu!
Juba lavakujundus annab
aimu eesootavast mürglist. Üle
laekarkasside on visatud haiglas kasutatavad laiad paberlindid. Neid linte loo hargnemise
käigus väga ei hellitata. Esimese tiiruna pritsivad laval müttavad noored neile veega oma
käejäljed peale. Lavastuse lõpuakordidel aga rebitakse vaesed paberid üldse lae alt maha,
püherdatakse isuga hunnikute
otsas ning tagatipuks topitakse hunnikuks mahlakaussi.
Oma suure lavadebüüdi teeb
täiesti tavaline valge külmik.
Esialgu kardetakse seda paaniliselt, siis hakatakse sinna
üksteist sisse toppima ja viimaks paugutatakse uksega
heliefekti saavutamiseks. Kõige meeliköitvamad stseenid
saabuvad muidugi riiete seljast
heitmisega. Minu kõikehõlmavaks meelehärmiks näitavad

Tormiline sõu tekitas isegi energilise loomuga kultuurikriitik Sten Sangas iha millegi tõelise ja hingestatu
järele. 
GABRIELA LIIVAMÄGI
suuremat aktiivsust üles just
noormehed. Siinkohal peangi lavastajale sooja soovituse
edasi andma – järgmine kord
heitku näitlejad ikka võrdsetel
alustel kostüüme minema.
Enim meelde sööbib teema
hargnemine armunud noormehe ja temast mitte sisse võetud
preili vahel. Neiu soovib poisilt
nii-öelda võimatu ülesande täitmist, et alles siis sümpaatiaavaldusele vastata, milleks saab
valitud lille sulatamine jääst.
Noormees leiabki jäässe külmutatud lille ja asub seda oma paljal
kehal hõõrudes sulatama. Kujutan ette, kui valusaks võivad
näitleja käed ja nahk protsessi
käigus muutuda.

Naksuvad peerutoolid
Huvitava nüansina toon
välja võimsad grupikaadrid.
Veripunase mahlaga kastetud
inimkäed laotusesse sirutudes
üksteisest üle ja läbi väänlemas mõjuvad tugevalt. Ühe või
kahe inimese esituses ei tuleks
efekt pooltki nii võimsalt välja.
Noortegrupi koostöös aga toimib idee valatult.
Veidi rohkem oleks soovinud

kontakti loomist publikuga. See
puudub täielikult ning esinejate
pilgud rahva omadega kohtuma
ei hakka. Kohati jääbki mulje
nagu oleks sattunud pealt vaatama noortekamba omavahelist
kommunikatsiooni.
Veidi koomilise aspektina
märgin ära Sadamateatri eriliselt naksuva pealispinnaga
publikutoolid. Iga väiksemagi
liigutuse peale kostus toolilt
tõsise peerupadja heli. Pärast
esimest nihelemist end rohkem liigutada ei julgenud.
Kõrval istusid keskmisest kenamad neiud ning oma maine
huvides surusin end tunniks
ajaks liikumatult paigale.
Pärast etendust koju liikudes jäi pähe kummitama: kas
performance on praeguse ajahetke kuumim sõna? Kui ikka
laval möllu ei tee, vedelikke ja
paljast ihu ei välguta, siis pole
etendusest asja ka. Ausalt öeldes tekkis keset seda action’it
tõsine soov ühe kõrvulukustava aaria järele. Vähemalt ei
pritsita seal publikut poolmärjaks ega ehmatata külmiku
ukse peksmisega poolkurdiks.
STEN SANG

VANEMUISE KONTSERDIMAJAS

24. APRILLIL 2016
KELL 16.00
TARTU LINNA JA MAAKONNA

PUHKPILLI-

ORKESTRITE
KEVADKONTSERT
Info: tiigiseltsimaja.tartu.ee, kultuuriaken.tartu.ee
HINNAGA
PÄÄSMED ügil
ü
6/3 eurot m enne
ja
is
ev
il
Pilet
hapeal
kontserti ko
Korraldab: Tiigi Seltsimaja Toetavad: Tartu linn, Eesti Kultuurkapital, Tartu Kultuuriaken
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KEEVITUSTEENUS
• malm
• alumiinium
• roostevaba

Hommikukohv riigikogulastega:
Andres Herkel ja Ain Lutsepp
+ Aimar Altosaar

Liiga vana
töötamiseks

Elukestev õpe

Neljapäeval,
28. aprillil kl 10-12
Vilde Tervisekohvikus

(Vilde Lokaali 1. korrus, Vallikraavi 4)

Tasuta!

REKLAAM

5

6

VABA AEG

KINO
CINAMON
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Kütt ja kaks kuningannat

EHITUS

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
22.–25.04 kell 12.15, 17.45,
20; 26.–27.04 kell 15.45, 18,
20.15; 28.04 kell 12.15, 16, 22
Päevad, mis ajasid segadusse
23.–24.04 kell 10.40 Kaks
kamraadi ja kaval mäger

26.–27.04 kell 19 Silmad
taevas

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

22., 25.04 kell 12.45; 23.–
24.04 kell 10.30, 12.15; 28.04
kell 13.30 Zootopia

23.–24.04 kell 11.15 Prääksud
22., 25.–27.04 kell 19.45;
23.–24., 28.04 kell 17.15
Häving
22.–25., 28.04 kell 15.20;
26.–27.04 kell 14.45 Batman
vs Superman
22.–25.04 kell 14.30, 22.30;
26.–27.04 kell 14.30, 22;
28.04 kell 14.30, 18.45 Boss
22.–24., 28.04 kell 11.30,
13, 18.20; 25.04 kell 11.30,
12.30, 18.20; 26.04 kell 11.30,
13, 17.45; 27.04 kell 11.30, 12,
17.45 Džungliraamat
22.–25., 28.04 kell 15.30,
20.30; 26.–27.04 kell 15.30,
20.30 Tundekeeled
22.–28.04 kell 16.30, 21.15
Kriminaal

Keskküttega korter Tartus. Tel
5681 1160.

Reiem Grupp OÜ pakub järgnevaid teenuseid. Treppide ehitus,
renoveerimine, vundamenditööd, müüriladumistööd, kipsitööd jne. Tel 558 9911, www.
reiemgrupp.ee.

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

Sanitaar- ja kapitaalremont, ka
elektri- ja torutööd. Ehitus- ja
lammutustööd. Garantii. Tel
5837 2544.

Ostan maja või ahiküttega korteri, eraldi sissekäiguga, Tartus.
Kiire. Tel 5598 2175.

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

26.04 kell 21.45 Klassikokkutulek

22., 25., 28.04 kell 13.15;
23.–24.04 kell 11; 26.–27.04
kell 12.45 Kung Fu Panda 3

Plastakende ja uste remont
ning hooldus. Tel 5698 1284.

Betoonpõrandad, vundamendid, plaatimistööd. Tel 5634 5782.

22.–28.04 kell 21.30 Ekipaaž
22., 24.04 kell 13.45, 15.10,
17.15, 21.45; 23.04 kell 13.45,
15.10, 19.15, 22; 25.04 kell
12.15, 13.45, 15.10, 19.15,
21.45; 26.04 kell 12.15, 13.45;
27.04 kell 12.15, 13.45, 21.45;
28.04 kell 13.45, 19.15, 21.45
Kütt ja kaks kuningannat
22.–25.04 kell 17.30, 19.30,
22.15; 26.–28.04 kell 17.30,
19.30, 22.30 Hr Õige
28.04 kell 19 Eellinastus:
Kapten Ameerika: Kodusõda
22.04 kell 19 Saksa filmi festival: Riik Fritz Baueri vastu

26.04 kell 13.30 Saksa filmi
festival: Ostwind
27.04 kell 13.30 Saksa filmi
festival: Ostwind II

NÄITUS
ANNELINNA RAAMATUKOGU

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

kuni 30.04 Haapsalu fotoklubi näitus Linnurahvas

Ehitus, remont, aiamajad,
terrassid. Pikaajaline kogemus.
Tel 5622 9840.

KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU

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

kuni 30.04 Lea Libliku maalinäitus Tuul mängib lillelõhnaga…

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

LINNARAAMATUKOGU

Ivari Ehitus OÜ teeb ehitus- ja
remonditöid. Katused, saunad,
põrandad. Teeme ära ka väiksemad tööd. Tel 5885 5341.

23.04 kell 19 Saksa filmi festival: Tere, Ramón

kuni 29.04 näitus Mänguasjamuuseum loeb!

24.04 kell 19 Saksa filmi festival: Sinu all on linn

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU

25.04 kell 19 Saksa filmi festival: Carlo keep swingin’

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

kuni 30.04 Saare rahvamaja
käsitööringi lapitööde näitus

Katuste ja puitfassaadide ehitusja remonditööd. Tel 515 7062.

Tänavakivide paigaldus, haljastustööd, piirdeaiad.
Tel 5623 3867,
www.clinkerservice.ee.
Vundamendi soojustamine,
kaevetööd. Raudkäpp OÜ,
tel 5568 2671,
raudkapp@gmail.com.

MATERJAL

Korterid, majad, majaosad

MüüaTartus
ehituslik
saematerjal
ja maakonnas.
(pruss 3 Aitame
m 140 €,
laud 3-6 m 130
kinnisvara
€, pruss
4-6 m 160
€). Asukoht
müümisel
ja üürimisel.
Rõngu,
1,5 tm
koju
Meelis
Karu,
teltoomise
511 5949võimalusEne
Tartu
piires.
1783.
Lina,
tel Tel
504518
8379

Renoveerimist vajav korter
otse omanikult (v.a. Annelinn).
Tel 5340 8210.
Soovin osta reljeefsel maastikul
privaatse asukohaga elamuehituseks sobiliku maatüki või
vana talukoha Tartu või Põlva
maakonnas. Tel 529 5841.

KOOLITUS
Arvuti algõppe koolitus Tartus.
Algus 19. mai. Hind 35 €. Info,
registreerimine tel 742 8000.
Emajõe Keeltekool: uued
kursused aprillis.
Tel 740 4050, info@emajoe.ee,
www.emajoe.ee.

742 0240 • www.robinson.ee

KINNISVARA MÜÜK

Tel 7 420 240
504 8379
www.robinson.ee

Kinnisvarateenused aastast 1997

2-toal rõduga korter (2/5) omanikult. Tel 5842 3939.

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

Maja aastaringseks elamiseks
Maarjas Tabivere v (krunt
4251 m², 4 tuba, 27 500 €).
Tel 5804 0621.

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

müümisel ja üürimisel.
Kai Persidski, tel 5190 3394
KINNISVARA
Gert Suik, tel OST
515 3773
742 0240korter
• www.robinson.ee
1-2-3-toal
või majaosa

majaosad
MajaKorterid,
Jõgevaltmajad,
5 km või
vahetaTartus
ja
maakonnas.
da 1-2-toal korteri vastu Tartus.
kinnisvara
Kiire. Tel Aitame
5598 2175.

Kütte- ja ventilatsioonitööd.
Tel 5660 1567.

Tartus või maal. Võib vajada
remonti. Erki, tel 504 0334.

Miniekskavaatori rent ja kaevetööd. Tel 511 5786,
www.miniekskavaator.ee.

1-2-toal kapitaalset remonti
vajav korter Tartus. Kiire!
Tel 56 503 503, Marko

Sõiduõppe ABC AM-, A-, B-,
BE-, C-, CE-kat veokijuhi ametija ADR-koolitused. Lõppastmekoolitus aasta ringi.
www.sõiduõppe.ee, 507 8230,
Kalda tee 30

KÜTE

Erinevat sorti kvaliteetsed küttepuud veoga. Tel 529 2305,
734 9800, www.kasumetsa.ee.
Kaseküttepinnud (pikad ja
tükeldatud). Tel 5662 5014.
Kasepind 30, 40, 50 cm. Vedu,
tšekk. Tel 5594 7098.
Kask, lepp 30, 40, 50 cm.
Tel 557 6177.
Kask, lepp 30, 40, 50 cm. Vedu.
Tel 5591 5281.

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.

REKLAAM

Neljapäev, 21. aprill 2016

Kuuluta siin!
Pesumaja REA otsib tublit töötajat. Info kl 9-16 tel 747 7486.
Õmblejale või õmblusettevõttele anda tasuta rendile ruumid
kaubanduskeskuses.
Tel 503 0367.

PÕLLUNDUS
Hei, maasikakasvataja! Veel on
võimalik tellida frigomaasikataimi maikuuks. Tel 521 4050,
www.maasikataimed.ee
Müüa hobusesõnnikut (30 kg
kotid, 4.50 €/kott). Tel 5647 6281.
Kuiv küttepuu võrgus 40 l. Tel
5821 2229.
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. Vedu tasuta. Tel
5683 3404.

Müüa toidukartuleid Laura ja
Rosagold kojutoomisega. Tel
5854 2272.
Viljapuude lõikus ja okste äravedu. Tel 5344 1304,
www.ahillea.ee.

Kuulutusi võetakse vastu ka Lõunakeskuse ja Eedeni infoletis
ning kuulutus@tartuekspress.ee

Müüa küttepuud (lahtiselt,
kottides, kuivad, märjad).
Tel 504 6111.
OÜ Haluküte müüb lõhutud
küttepuid + lõikamisjääke. Tel
504 3100.

Ehitus- ja renoveerimistööd
vundamendist katuseni. Kvaliteetne tulemus, garantii.
Tel 5820 2040.
Ehitus-, viimistlustööd; aknad-uksed ja nende paigaldus.
Töö kiire ja korralik. Head hinnad.
Garantii! Tel 510 0645.

Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.

Sõidukite keretööd, taastamine ja ümberehitus. Uued ja
kasutatud keredetailid.
Tel 504 0334.

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

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

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

Naine otsib tööd koristajana. Tel
5344 5490.
E T K N R 10.00 - 18.00 Telefon: 765 4202
Aadress: Ringtee 1, TARTU

HAUAPIIRDED VAASID PINGID

Jalgrataste müük, hooldus ja
remont Tartus Aardla 6b,
Master Sport OÜ, tel 659 1109,
www.mastersport.ee.

Abimehed soodsalt erinevatele
töödele (remont, kolimine, jne).
Tel 5857 2110,
www.abimehed.ee
Armin Puit OÜ valmistab eritellimusel puidust uksi ja aknaid.
Tel 529 5312,
arminpuit@gmail.com

Plaanid kolida või said päranduseks korteri? Ostame üleliigse
vanakraami/raamatud.
Tel 5649 5292.
Raamatute ost Tartus ja Elvas.
Pakkuda võib kõike. Tulen ise
kohale, raha kohe kätte!
Tel 5649 5292.

VABA AEG

Rakke- ja salvkaevude puhastamine, süvendamine, kaevamine ja remont. Tel 5638 1774.
Reisijate vedu kuni 20-kohalise
bussiga, hinnad km võrra soodsamad. Tel 5693 3682.

San-tehnilised tööd.
Tel 5660 1567.
Septikute müük ja paigaldus.
Tel 5757 0202, e-post erlend@
eestiseptik.ee.

Joonisportreed kunstnikult foto
või faili alusel. Tel 5377 5302,
www.portreekoda.eu.

Siseviimistlus- ja remonditööd.
Ka väiksemad paigaldus- ja parandustööd. Tel 5606 4572.

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

Soodne fekaalivedu.
Tel 5382 8791.

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

Soodne fekaalivedu (ka L ja P,
24/7) Tartus ja Tartumaal. Tel
5340 2060.
Tasuta kodumasinate ja vanaraua äravedu. Veame ka muud
kila-kola. Tel 5386 9008.

Kändude freesimine.
Tel 5346 1476.

PAKUN TÖÖD

Raamatupidamine (Tartus)
soodsalt. Tel 5551 1130,
martena@hot.ee

Salvkaevude kaevamine,
puhastamine, süvendamine
ja remont. Vajadusel ülemiste
rõngaste vahetamine ja kaevupealsete ehitus. Üle Eesti.
Tel 557 4792.

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

Majahoidja-kojamees otsib
tööd. Tel 5805 3095.

KÜ vajab majahoidjat Ropka
linnaossa. Tel 5190 5545.

Ostame vanavara, kulda ja hõbedat hea hinnaga! J. Kuperjanovi 62, Tartu, tel 5815 0312.

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

Ivari Ehitus OÜ teeb ehitus- ja
remonditöid, ka väikeseid.
Katused, fassaadid, saunad. Tel
5885 5341, Ivar.

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

Nõukogude 1 : 43 mudelautod.
Samuti huvitab pedaalidega
lasteauto. Tel 5395 8295.

Ohtlike puude raie, hooldus,
äravedu, hekilõikus, okste purustamine spetsialistidelt soodsa
hinnaga. Töötame ka laupäeviti
ja pühapäeviti. Tel 5559 3732,
www.vikatimees.eu.

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

TEENUSED

Kasutatud raamatute ja heliplaatide ost, ka nõukogude
perioodist. Tel 734 1901.

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

Uus vann vanasse vanni, garantii 3 a. Lisainfo tel 503 1943,
www.vannvannis.ee.

OTSIN TÖÖD

Hooldajale, kes tuleks elama
hooldatava (70 a naine) juurde
Tartus Annelinnas. Tasu kokkuleppel. Tel 5559 6715.

Septikute, reoveemahutite,
kaevupumpade müük. Otse
tootjalt! Kõikidele oma toodetele
pakume paigaldustöid.
Tel 5306 5322, info@reovesi.ee.

Ohtlike puude raie, puude
hooldus ja okste hakkimine. Tel
5664 1413, info@treeservice.ee.

Mööbli komisjonimüük
Puiestee 114. Avatud E-R 9.30-17,
L 10-15.

AS Sadloy võtab tööle autoremondilukksepa (võib ka hooajaliselt). Tel 5345 3499, sadloy@
sadloy.ee.

Minilaaduri rent (24 €/tund). Tel
5904 2174, kogu info
www.innover.ee.

Fekaalivedu, survepesu,
ummistuste likvideerimine.
Tel 558 8811, www.fekto.ee.

MÖÖBEL

Naine otsib tööd nõudepesijana. Tel 5344 5490.

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

Elektritööd! Vajadusel tuleme
välja 24 h ööpäevas, hinnad
soodsad! Tel 513 7844.

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

Jõe butiigis kasutatud naiste
pluusid ja kleidid, ka suured
numbrid! Soola 10 (avaturg)

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

Boilerite puhastus, veemõõtjate vahetus, san-tehnilised
tööd. Tel 5646 9025, 734 8044.

LOOMAD

RIIDED

REAKUULUTUS (90 tähemärki) 1,20 €
iga järgmine 30 tähemärki 1,80 €
LOGO/PILDI lisamine 3,60 €,
KUJUNDATUD kuulutus 5,10 €/cm

Arvutite hooldus ja remont Tartus Tiigi 19 ja Küüni 5b. OÜ Maxi
IT, tel 545 222 00.

1994.-2008. a sõiduautode
kokkuost. Tel 553 3060. Väga
kiired tehingud! Raha kohe kätte!
Autode ja veoautode keretööd,
ümberehitus, taastamine.
Uued ja kasutatud keredetailid.
Tel 504 0334.

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

www.tartuekspress.ee/kuulutused

SÕIDUKID

Märjad kuuse- ja kasehalud (50
cm, 33 ja 36 €/rm) koos veoga,
min 3 rm. Tel 5612 7434.

Puitbrikett, kaminapuu, kuiv
kütteklots. Tel 5197 8500.

Kuulutuse saab sisestada ja selle eest maksta aadressil:
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Veotakso. Tel 501 5312.
Veoteenus väikekalluriga (2 t).
Tel 515 1950.
Veoteenused, kolimisteenus,
kaubatransport, kaubiku rent
(ilma juhita). Tel 5623 3867.
Viin ära kasutu kodutehnika.
Tel 520 2155.

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

Kaardid ennustavad!
Tel 900 1727, 24h. ennustus.ee
Kandlemuusika, laulud või
Simmaniduo Su peole! Info
www.simmaniduokannel.eu ja
tel 504 3202.

TÜASK kutsub kõiki poisse alates
5. eluaastast sportvõimlemise
treeningutele! Tel 5554 4101.

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

Sünnipäev HipHop mängumaal! Küsi lähemalt tel 526 1043,
www.hiphopmängumaa.ee.

Lõikan ilu- ja viljapuud ning
hekid korda. Küsi kohe! Tel
5699 9884, laur@puujuuksur.ee.
Ohtlike puude langetus, viljapuude kevadine hoolduslõikus.
Tel 5240 180, www.helmer.ee.
Ohtlike puude raie ja puude
hooldustööd. Tel 5686 6157,
info@nordicarb.ee.

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

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

Reporter: 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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Maamessi
päevadel
21.- 23. aprillil
kõik kaubad*

-20%
Külasta meid Maamessil
Box VP-85!
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* Pakkumine ei laiene kampaaniatoodetele.
E-R 800-1900 L 900-1600
Tartu, Ringtee 78 tel: 767 9092
e-post: tartu@tooriistamarket.ee
www.tööriistamarket.ee

