Rail Balticu abil on 20–30
aasta pärast Pärnu linn number
kaks Eestis ja seetõttu Tartu
hirmud täiesti õigustatud.
Ahto Lobjakas
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maitseelamus
19
www.maitsevtartu.ee
Restoranid

1.-28. veebruar 2017
14 parimat
restorani Tartus!
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SUURKORTERID LAIAVAD
toasoojaga pisemate kulul
Eaka õpetaja südi protest
toob päevavalgele arvukates korteriühistutes
valitseva olukorra, kus
niigi kitsastes uberikes
vaevlevatele peredele
kommunaalarvetega
lisakirves selga väänatakse.

Siugtoru annab küll kümblemisel sooja, ent võib külvata ka
vaenu ja vihkamist.  HANGE.EE

Teenekas inglise keele õpe
taja Mihkel Vahtra leiab endas
jõudu võidelda ebaõiglusega
ka Sõpruse puiestee koduma
ja ühistus. Ühes kümne rel
vavennaga on ta võtnud selge
sihi: soojusenergia maksusta
mine toimugu ikka ausalt ja
proportsionaalselt, seega ruut
meetripõhiselt, et väiksemate
le elupindadele liiga ei tehtaks.

Rehnut paigas
Üldises plaanis ruutmeetrite
järgi rahakotiraudu paotatak
segi, kuid suure tüli on ühi
sesse kodusse toonud käterä
tikuivatid ehk siugtorud. Selle
seadme eest virutatakse kom
munaalarvele kõigile korteri
tele võrdne summa ning suu
rus ei maksa siinkohal midagi.
Nii ongi Vahtra salk kokku
pannud manifesti, milles selgi
tatakse, et soojusenergia mak
sustamine peaks toimuma
põhikirjakohaselt ja juhatusel
pole võimalik ilma ühistu üld
koosoleku otsuseta vannitoa
siugtoru maksustada. „Kas on
olemas seadus, mis võimaldab
soojusenergiat selliselt ta
sustada?“ resümeeris ahastav
Vahtra oma mure.
Valitseva olukorra selgitami
seks tõi seeniorõpetaja näite

Algavad tööalased koolitused!
Ettevõtluskoolitus äriplaani
koostamisega 13.02-24.04
E ja N kell 13-17
Lapsehoidjakoolitus
(juhendatud praktikaga)
14.02-26.04
E-R kell 13-17
Floristikoolitus
22.02-31.05
K, N, R kell 10-16.30

jaanuarist, mil ühistu 110 kor
terit kasutas energiat 12 076,
34 euro eest. Sellest lahutati
üheskoos soojakaona tarbitud
1599,4 eurot, mis teeb 14,54 eu
rot ühe korteri kohta. Ülejää
nud 10 476,94 eurot jagati maja
üldpinna (5222,8 m2) järgi, mis
tegi ruutmeetri peale soojus
energia hinnaks 2,006 eurot.

nud,“ jätkas Vahtra hüpoteeti
lise arvutuskäiguga. „Kui aga
korrutada 2,006 eurot korteri
üldpinna ruutmeetritega ja li
sada 14,54 eurot, maksid erine
va suurusega ühe- ja kahetoa
lised korterid 5,87-0,51 eurot
üle.“
Samas näitavad vanahärra
kalkulatsioonid, et kolme- ja
neljatoalistel korteritel tuli
lauale laduda 2,51-7,81 eurot
Kolmveerand aastat
Vaata teisi
vähem, kui hiiglaslikud elu
kannatusi
„Aga kui jagada kogukoolitusi:
ener pinnad seda eeldanuks. „Nii
giakogus maja üldpinnaga, moodi toimub see kogu kütte
oleks ruutmeetrihind 2,31 ol perioodi kestel, seega üheksa

WWW.REITING.EE

Reiting Koolituskeskus kutsub kursustele TARTUSSE!
14.02–17.03 Raamatupidamise jätkuõpe
28.02 FIE maksud ja raamatupidamine
8.03 KÜ raamatupidamine ja maksud

Helista või kirjuta! Koos leiame lahenduse!
tel 733 3690 | koolitus@reiting.ee

Koristus- ja
puhastusteenused

Õppida on mõnus!

KARDINAID IGALE MAITSELE
JA IGA HINNAGA

Hinnad 2,30-10 €/m
Laos suur valik
Võimalik tellida
Vajadusel teeme õmblustöid

www.facebook.com/veskins
Veskins International OÜ
588 99 775 • info@veskins.com

kuud aastas,“ kurtis Vahtra.
Ühistu juhatuse liige Vik
tor Šteinmiller meenutas, et
Vahtrale on korduvalt selgi
tatud vannitoas asuva käte
rätikuivati eest tasumise põ
himõtteid nii individuaalselt
kui ka ühistu üldkoosoleku
tel. „Käterätikuivati on ühen
datud sooja tarbevee tagasta
mistorustikule ning tegemist
on selles tekkiva soojakaoga,“
selgitas ta

TARTU, Võru 3
5556 6313
tartu@cleanplanet.ee

reiting

Ühine kadu
Kõik elamus olevad soojato

rud on Šteinmilleri kinnitusel
korteriomanike kaasomandis,
kes peavad seega kinni maks
ma ka selles sooja vee tsirku
leerimisel tekkivad soojakaod.
„Siugtorud on projekti järgi
ühesuurused ja eraldavad soo
just võrdselt, sõltumata sel
lest, kas toru asub ühe-, kahe-,
kolme-, nelja- või viietoalises
korteris. Sellest tulenevalt ja
gatakse soojakaost tulenevad
kulud korteripõhiselt,“ jäi
ühistujuht endale kindlaks.
„Sarnane tasumise põhimõte
kehtib korteriühistus alates
selle moodustamisest 1999.
aastal.“
Kuigi enda arvates pakub
Vahtrale tuge ka korteriühistu
käsiraamatu 2004. aasta ver
sioon, ilmneb korteriühistute
liidu seisukohtadest siiski, et
tegelikult on kõnealune kü
simus puhtalt iga maja enda
otsustada. Seega jääbki vaid
üle soovida osapooltele pare
mat teineteisemõistmist ning
kompromissiderohket ja lille
list kevadet.
KAUR PAVES
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LAUSEGA

LUGEJA KIRI
Väljakannatamatu müra

Ülle Mauer
keskkonnateenistuse
juhataja
Võru 55 kinnistul tegutseb
rendilepingu alusel Tänavapuhastuse AS. Ettevõte
kinnitas kohtumisel, et teeb
sisemisi ümberkorraldusi
Teie kirjeldatud müraprobleemi leevendamiseks
– masinad paigutatakse
kaugemale elamutest ja
traktorite „soojendamine“
lõpetatakse.
Allikas: Tartu LV

Haiged lärmajad

Läti suudab

Laupäeva varahommikul
teatati politseile, et TÜ kliinikumi ees tarvitavad noored
alkoholi ning lärmavad. Korrakaitsjate saabumisel muutus üks seltskonnas viibinud
meestest agressiivseks ning
ründas teda patrullsõidukisse paigutanud politseinikku.

Kuigi lumepuudusega maadlevad ka lõunanaabrid, otsustati sealne suurim rahvasuusamaraton „Ümber Alaukstsi
järve“ 5. veebruaril 25 aasta
juubeli puhul siiski ära pidada.
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euroga lapse kohta toetab
linn tänavu eralasteaedu.

Värskem ilme
Raad tunnistas Annemõisa
spordikeskuse fassaaditööde riigihankel edukaks Rennes OÜ pakkumuse 59 270
euroga.

Maitsmisorgia alga
Veebruri lõpuni vältab juba
traditsiooniline maitseelamuste kampaania „Maitsev
Tartu“, millest võtab osa 14
restorani, kes pakuvad külastajatele spetsiaalselt selleks
sündmuseks välja töötatud
kolmest käigust koosnevat
erimenüüd.

Tanel Pärn ja teised rattaentusiastid saavad edaspidi aasta ringi vuramist viljeleda märkimisväärselt puhtamas keskkonnas. 
MARI METS

Uus tali tuleb
INTERAKTIIVSELT
Kuigi välja vaadates võib
jääda mulje, et see küsimus on igaveseks päevakorrast maas, tõotab uus
teede talihoolduskava
puhtamat kulgemist ka
jalgratturitele.
Märtsis välja kuulutatav rii
gihange otsib head peremeest
30 kilomeetrile kõrvaltäna
vatele ja kergliiklusteedele.
„Need teed nõuavad sisuliselt
vaid traktoritööd, aga tänava
hooldus kogupaketina oluliselt
keerukamaid vahendeid, täna
vapuhastusautosid ja tehnikat
ja nii edasi,“ selgitas reformi
erakondlasest abilinnapea Val
vo Semilarski, miks ei võinud
pisiteede hooldust „suure“ üld
hankega liita.

Tööpäevaga korda
Selline eraldamine võiks
abimeeri hinnangul säästa lin
nale rahalisi vahendeid ja säi
litada tihedamat konkurentsi.
„Väiksematele ettevõtetele on
antud võimalus – suures han
kes osalemine eeldab oluliselt
võimekamat tehnilist valmis
olekut ja ilmselt sinna väikse
mad ei küüni,“ selgitas ta.
Kuna tegu on hooajalise töö

AS OY SÕIDUAUTODE ja
DL KAUBIKUTE
A
S
• Mootori ja veermiku remont
• Summutite remont ja vahetus
• Õlivahetus ja korrosioonitõrje
• Rehvide müük ja montaaþ
• akude müük (garantii 3 a)

RAV
ILA

Elan Väike-kaar 2. Minu
puumaja akendest 20
meetri kaugusel on linnapuhastusega tegeleva
firma masinatraktorijaam,
mis on viimaste kuudega
kasvatanud ennast umbes
kümnelt masinalt silma
järgi ligi kolmekümnele.
24 tundi ööpäevas töötab alati mõni nendest
suurtest masinatest sellel
pisikesel platsil. Osa masinaid on lausa ebakorras
mootoriga, mis lisab niigi
suurele mürafoonile veelgi
detsibelle. Eriti üks masin
on selline, mis tungib mul
tervesse majja, nii et selle heli eest pole pääsu ei
kõrvatroppide, ega -klappidega.
Olen käinud nendega
rääkimas, et ma ei saa magada müra tõttu, ent ainus
tulemus viie korra peale
on see, et kõige katkisem masin pandi otse mu
akende eest teelt nurga
taha, ent see masin on nii
„kenasti“ defektne, et undamine lõikab sellegipoolest tuppa.
Ühesõnaga ma tunnen,
et sellistes tingimustes
pole võimalik elada. Pange
tähele, see on mu kodu,
mille ehitas juba mu vanaisa. Mitte kunagi varem
pole sellist lärmi siin olnud. Isegi mitte nõukogude ajal, kui külmhoone vagunid siin manööverdasid.
Miks peavad suured
masinad seisma ja sõitma
kohas, kus liigub palju inimesi poodi ja üle raudtee?
Lisaks peavad inimesed
jalutama kas masinate vahel või aia taga. Ma palun
arvestada, et minul isiklikult mingit taganemisteed
antud olukorras pole. Varem oli ainus probleem, et
akent ei saanud öösel lahti
jätta, nüüd aga on küsimus, kas inimesel on õigus
oma kodus öösel vaikuses
olla või mitte.
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BETOONI

E–R 8–17
Ravila 51, Tartu
Tel 534 534 99
5664 3661
744 7719
www.sadloy.ee
www.pkp.ee

ga, siis ei alga uus hange mitte
tulevast aastast, vaid juba ok
toobrikuust. „Pakutakse hin
da esimeseks aastaks ja seda
hinda jääb tulevikus regulee
rima statistikaameti väljasta
tav kvartaalne koefitsent, mis
arvestab materjali, masinate
ja tööjõu hinda,“ rääkis Semi
larski.
Puhastajate valmisolek
peaks kõrvaltänavatele taga
ma teise seisunditaseme, mis
tähendab lume likvideerimist
12 tunni jooksu. Kergliiklus
teed aga kerkivad suisa kol
mandale tasemele ja peak
sid puhtaks saama kaheksa
tunniga. Millised lõigud juba
lumeikke alt vabastatud on,
hakkab tulevikus näha olema
linna interaktiivselt kodu
lehelt. „Usun, et see abistab
talviseid kergliiklejaid päris
hästi,“ lisas abimeer.
Suurema tähelepanu kerg
liiklusteedele tingib Semilars
ki sõnul see, et rattasõitjate
osakaal on tänavapildis mär
gatavalt kasvanud. Seetõttu
ongi linn hooldatavat kilomet
raaži tõstnud ja uusi objekte
lisanud. „Nimetagem või uut
Ihaste silda ja seal kulgevaid
kergliiklusteid,“ tõi abimeer

näite. „Selge see, et iga jalgrat
turi ette sahk alati ei jõua, aga
ei ole olnud nii-öelda otsest
nurinat, rahulolematust, et
võiks seda taset tõsta.“

Aga rehvid?
Paraku leidub ka kriitikuid,
kelle hinnangul ei pruugi tee
hooldus sugugi mitte alati tõ
hus olla. „Tänavu on kõik väga
hästi, aga eelmistel aastatel,
kui lund tuli vähegi rohkem ja
see hooldamise tihedus oli kõi
giti nõuetekohane, jäi ometi
mingisugune kiht lahtist lund,
mis tegi minu arust küll sõit
mise raskeks,“ kurtis IRLi rah
vasaadik Avo Rosenvald.
Kuigi uuendused on Rosen
valdi arvates küll iseenesest
positiivsed, pole tegu siiski
lõplikult hea lahendusega.
„Värskelt loeme praegu inter
netist, et Tallinnas kurdetakse,
et teravad kivid, graniitkillus
tik lõhub talverehve. Kui see
tõesti tõsi on, siis on asi halb,“
põrutas ta. „Siin tasub hoolega
vaadata, kas on võib-olla pare
maid lahendusi, kui kalli raha
eest jalgrattateede paremaks,
aga mitte päris heaks tegemi
ne.“

PUIDUST UKSED
TREPID
AKNAD

KAUR PAVES

Teata august
Linn ootab telefonile 1789
teateid tänavaaukudest ja vajunud kaevukaantest, et need
esmalt külma ja kevade saabudes ehk püsivama kuuma
asfaldiseguga taas täita.

Hüvasti, Nukitsamees
31. juulist pannakse kinni
hariduslike erivajadustega
põnnidele mõeldud Nukitsamehe lasteaed, sest Taara
puiestee elumajas tegutseva
asutuse kaasajastamiseks
kuluks 700 000 eurot.

Õppehoone maatasa
Narva mnt 4 asuv Oeconomicum sai viimaks ometi
lammutusloa. Tartu ülikool
soovib samasse kohta ehitada majandusteaduskonna, arvutiteaduste instituudi
ning matemaatika ja statistika instituudi ühise õppe- ja
teadushoone Delta.

SÄHVATUS

Vaated vabakasutuses
Kunstimuuseumi näituse
„Muutuv Tartu neljas vaates“
maalid ja graafikateosed ootavad kaardistamist Ajapaiga
platvormil ning teoste täisresolutsioonis digikujutised
on nüüd kõigile uurimiseks
ja kasutamiseks Wikimedia
Commonsi keskkonnas.

Dakari sangarid
Kõrvalist abi keelavas Malle
Moto klassis Dakari ralli läbinud Toomas Triisa ja Mart
Meeru rivistuvad reedel kell
17 spordimuuseumis rahva
ette, et jagada muljeid ühe
maailma kõige karmima
võistluse käigust.

Mosaiik patareidest
Täna kell 13.45 avatakse
Lõunakeskuses Euronicsi XXL-kauplus, kus ühtlasi
püstitatakse Guinnessi rekord maailma suurima kasutatud patareidest mosaiikpildi loomisel.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

OBAMA KÄTTEMAKS? Eedeni ette elama kolinud
Saabi saatusele saime mullu Ekspressi veergudel
hoolega kaasa elada. Nüüd on teisel korrusel püünele ronimas saksamaine konkurent. 
KAUR PAVES

OÜ DOZ

Väike-Kaar 41b Tartu
Info: 53424063
www.doz.ee
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Palametsa
pajatused

408.

Eesti ja Nõukogude Venemaa rahulepingu mälestamise puhul näeb ülikoolinnas ikka
rahvuskonservatiivide eliiti. 
EKRE

97 aastat rahu
Tänane Tartu rahu 97.
aastapäev külvab rahulinna harjumuspäraselt
üle mälestussündmustega igale vanusegrupile.
Pralle algas juba eile, kui Jaan
Poska gümnaasiumis toimus
meie kodumaa vabadusele alu
se pannud sündmusele pühen
datud ülelinnaline mälumäng
9.-12. klasside võistkondadele.
Täna kell üheksa aga kogune
sid linna gümnaasiumid sama
kooli juurde mälestusürituse
le. Etendati katkend piiritülist
rahulepingu sõlmimisel ja esi
nesid rahvatantsijad. Huvilised
said ajaloolise nimega koolis
uudistada Tartu rahu tuba.

Põllumeeste paraad
Traditsiooniliselt aseta
sid linnajuhid pärjad Pauluse
kalmistul asuvale Vabadus
sõja memoriaalile, Raadi kal
mistul Kuperjanovi hauale,
Lõuna-Eesti vabastajate mä
lestussambale ja Tartu vaba
dussambale Kalevipoeg. Suur
asetamine algas kell 10.15 Pau
luse kalmistul.
Kell 11 läheb mälestamine
lahti Kalevipoja juures, kus kõ
nelevad linnapea Urmas Klaas,
kaitseväe ühendatud õppeasu
tuste täiendõppekeskuse ülem
kolonelleitnant Avo Veske ja
korporatsioon Ugala vilistlane
Kaarel Antons. Alternatiivse
koosoleku on aga kell 12 Vaba
duspartei – Põllumeeste Kogu
korraldanud Vanemuise 35 kõr

val paiknevas pargis.
„2. veebruaril 1920 sõlmiti
Vanemuise 35 asuvas hoones
rahuleping Eesti ja Venemaa
vahel, mis lõpetas käimasole
va Vabadussõja ning millega
Venemaa tunnistas igasugus
te suveräänõiguste puudu
mist Eesti üle. Rahulepingu
ga pandi paika ka piir Eesti ja
Venemaa vahel,“ selgitas oma
koosviibimist põllumeeste
ninamees Rein Koch. „Eesti
poolt läbirääkimistel juhtinud
Jaan Poska ütles selle lepingu
kohta: „Tänane päev on Eestile
kõige tähtsam ta ajaloos 700
aasta kestel – esimest korda
määrab Eesti ise oma saatu
se!“.“
Seda sündmust tulevad Koc
hi sõnul meenutama sõnavõt
tudega „üldsuse“ esindajad.
Samas vaimus jätkatakse kell
17, mil pargist alustatakse tõr
vikutega rongkäiku Raekoja
platsile, kus järjekordne kõne
koosolek maha tuleb pidada.

Läbirääkimiste kunst
Aastapäeva peab meeles ka
sel nädalal avatav Rahvusarhii
vi uus peahoone Noora (Noo
ruse 3), kus kell 12 esitletakse
rahulepingu originaali. Huvi
lised saavad originaaliga tut
vuda ka teistel Noora avatud
uste päevadel 2.-4. veebruaril.
Kell 17 seletab rahu põhimõt
ted lahti ajaloolane Ago Pajur.
Linnamuuseumi suures saa
lis algab kell 13 Hugo Treffneri
gümnaasiumi ajaloo- ja ühis

NÄED HÄSTI
TEED HÄSTI
SAAD HÄSTI
HÄSTI HEADE
HINDADEGA
PRILLID
RAEOPTIKAST
HINNAD ALL
KUNI 50%

2015. - 2017. a.

Raeoptika OÜ

Raekoja pl. 1 E-R 9-18, L 10-15
Küüni 5b
E-R 10-19, L 10-15

tel 744 1279
tel 748 4642

konnaõpetuse õpetaja Aare
Ristikivi ettekanne teemal
„Tartu rahu läbi noorte silma
de“. „Tänavu on ettekanne pü
hendatud laste ja noorte kul
tuuriaastale,“ põhjendas KGB
kongide muuseumi kuraator
Silver Kaldma. „Ristikivi arut
leb oma ettekandes selle üle,
kuidas näevad Vabadussõda
ja Tartu rahu praegused güm
nasistid; mida nad selle kohta
õpivad ning mida nad teavad.
Lisaks püütakse vastust leida
küsimusele, mida arvasid as
jast noored inimesed 97 aastat
tagasi.“ Enne sõnavõtu algust
on kõigil huvilistel võimalus
tutvuda linnamuuseumi pü
siekspositsiooniga, mille üks
ruum keskendub Tartu rahu
temaatikale.
Kes aga magas 31. jaanuaril
maha esirahvuslase Mart Hel
me loengu hotell Londoni kon
verentsisaalis, peab põrutama
Pärnu keskraamatukokku, kus
kell 18 koolitus „Kuidas pidada
läbirääkimisi venelastega“ kor
damisele läheb. „Annan üle
vaate, kuidas jõuti Tartu rahu
lepingu sõlmimiseni ja kuidas
Eesti pool oskas läbirääkimisi
pidada nii, et venelastel ei õn
nestunud meie riigi piiri suruda
Kunda jõeni, vaid järeleandmisi
pidi lõpuks tegema hoopis Vene
pool,“ ütles Helme. Samuti teeb
endine suursaadik isiklikele ko
gemustele tuginedes ülevaate
venelaste tüüpilistest taktika
listest võtetest läbirääkimistel.
KAUR PAVES

TARTU ELUASEMEFOND
sihtasutus

REMONDI OMA KODU
SOODSA LAENU ABIL

Tutvu finantsteenuse tingimustega www.eluasemefond.ee
ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga. Tel 742 3292.
Laen on finantskohustus. Mõtle läbi oma rahalised
vajadused ja laenu tagastamise võimalused.
Krediidi kulukuse määr on 6,4%, kuumakse 97 € ja krediidi
kogukulu 5825 € tingimusel, et laenusumma on 5000 €, fikseeritud
intressimäär 6% aastas, tähtaeg 5 aastat ja lepingutasu 25 €.

REKLAAM
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27.01
UUS! Lapsehoidja kutsealaga seotud õigusaktid
02.02
Väikelaste loovtegevused
lastega töötajatele
03.02
Lugemis- ja kirjutamiseelduste ning oskuste arendamine koolieelses eas

26.01 - 02.03.17
Töötamise toetamise
teenuse täienduskoolitus
07.02 - 20.06.17
Tegevusjuhendaja
koolitus

Haridus- ja
sotsiaalvaldkonna
koolitused
27.02-28.04
Lapsehoidjate kursus koos
juhendatud praktikaga
07.03-20.06
Tegevusjuhendaja koolitus
14.03-12.05
Hooldustöötaja koolitus
koos juhendatud
praktikaga

• Tartu Ülikooli Hambaarstiteaduse instituut pakub võimalust
soodustusega juureraviks III kursuse üliõpilaste juures õppesemestri jooksul.
Ravi teostatakse aadressil Raekoja plats 6-219 esmaspäeviti ja neljapäeviti.
Samas teostatakse soodustusega igemeravi IV kursuse üliõpilaste juures
õppesemestri jooksul.
Ravi teostatakse kolmapäeviti kabinetis 219 ja reedeti kabinetis 305.
Iga visiit maksab orienteeruvalt 10 €, lisanduda võib tasu röntgenülesvõtte eest.
Registreerimine ja info E, K, N kl 8-12 tel 731 9857.
NB! Vastuvõtuaegade arv on piiratud.

Otsime oma Tartu meeskonda abivalmis ja
tegusat inimest, kes ei otsi igapäevast rakendust,
vaid on valmis meid

Koolituskeskus Luwi
www.luwi.ee
Tel 5081 737 | info@luwi.ee

PARKIMISKORRALDAJANA

luwi

AS Ühisteenused on avaliku ja
erasektori partnerlusel põhinev
ettevõte, mis kuulub AS G4S Eesti
kontserni. Ettevõte
põhitegevuseks on parkimise
korraldamine suletud ja avatud
parkimisaladel, parkimiskontrolli
teostamine avalikel parkimisaladel ja
eraparklates, liikluse reguleerimine
teetöödel ja ürituste ajal.
Lisaks kuulub ettevõtte
tegevusvaldkonda infokaitseteenus,
millega osutatakse konfidentsiaalsete
paber- ja/või elektrooniliste
andmekandjate äravedu ning
hävitamise teenust.

aitama meie töötajate puhkuste ja/või
haigestumiste korral.
Töö asukohaks on Tartu linn,
tasu sõltub tehtud tööst.

Sobid meile, kui
• otsid endale lisarakendust ja vaheldust
igapäevaelule
• Su tervis lubab töötada välitingimustes
• oled täisealine
Kui soovid liituda meie meeskonnaga,
kirjuta hiljemalt 19.veebruaril: urve.tamme@ee.g4s.com
või helista regioonijuht Erko Poska´le, tel 651 1542
ja küsi julgesti lisainfot.

KODUAKNAGA
VÕIDAD IGAL JUHUL

Kvaliteetsed ning
soojapidavad
uksed ja
aknad

Teenindus kiire
ja tähtajad
lühikesed

Kolmekordne Tartu Maratoni võitja

Iga

KODUAKNA

hinnapakkumine
annab võimaluse
keerutada õnneratast.

Täpsem info
www.koduaken.ee
Suusapartner:

TALLINN: Peterburi tee 38/1
tel 606 6266, info@koduaken.ee
TARTU: Vaksali 17a
tel 743 0388, tartu@koduaken.ee
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Maratoni kodu:

Meediapartner:
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Kosmos meie vahel

EHITUS

Väiksem korter. Tel 5612 6628.

KINNISVARA VAHETUS
1-toal mug (keskküte) soe korter Nõos (II k) vahetada korteri
vastu Tartus. Tel 5375 6777.
Aiamaja, terrass, sillad, vermid,
puukuur, prügimaja. Eriprojektid, toodame ja paigaldame.
Tel 5820 2040.
Ehitus- ja viimistlustööd Tartus
ja Tartumaal. Tel 5749 4994,
www.ragan.ee

KINO
CINAMON
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
3.02 kell 11.45, 12.30, 14.40;
4.–5., 7.02 kell 11.45; 6., 9.02
kell 11.45, 14.30; 8.02 kell
11.45, 13, 14.30 Baleriin
3., 6.–7.02 kell 15.40, 18;
4.–5.02 kell 18; 8.02 kell 15.15,
17.45; 9.02 kell 15.15 Kosmos
meie vahel
3.–8.02 kell 13.45, 18.45; 9.02
kell 13.40, 18.45 Kuuvalgus
3.–7.02 kell 19.50; 8.02 kell
17.20; 9.02 kell 14.50 Külgetõmbejõud

3.–7.02 kell 12.45, 20.20; 8.02
kell 20.10; 9.02 kell 20.15
Ringid
6., 8.02 kell 12.30; 7.02 kell 21;
9.02 kell 11.30 Eellinastus:
Lego Batman Film
8.02 kell 20, 22.30; 9.02 kell
19, 19.15, 21.30, 00 Eellinastus: Viiskümmend tumedamat varjundit

KONTSERT
EDISON
9.02 kell 21.30 Ringhold
16.02 kell 21.30 Andrei Senkevich (Valgevene)
EESTI RAHVA MUUSEUM

3., 6.–7.02 kell 13.30; 8.02 kell
14.30; 9.02 kell 13 Laula

12.02 kell 18 Tõnis Mägi autorikontsert jäljed

3.02 kell 17.05; 6.–7.02 kell
17.20 La La Land: California
Unistused

MILA STUDIO

3.–9.02 kell 16 Manchester
by the Sea

RISTIISA PUBI

3.–8.02 kell 19; 9.02 kell 17.45
Miks just tema?

3.02 kell 19 Ella Stone

4.02 kell 21.30 Blue Dreams
TUBINA SAAL

3.02 kell 12.15, 14.30, 17.15,
19.40, 21.15; 4.–5.02 kell 12.15;
6.02 kell 12.15, 14.45, 17.10,
19.40, 21.15; 7.02 kell 12.15,
13, 15.30, 18.15, 21.15; 8.02
kell 12.15, 14.45, 17.10, 20.20,
21.30; 9.02 kell 12.15, 13.50,
16.15, 17.20, 19.45 November

4.02 kell 18 kontsert Sünnipäev sõpradega

3.–6., 8.–9.02 kell 21; 7.02 kell
21.30 Lõhestunud

VILDE

3., 6.02 kell 16.45, 22.10;
4.–5., 8.02 kell 16.45; 9.02
kell 16.45, 21.45 XXX: Käima
tõmmatud
3., 6.–7.02 kell 22.20; 8.02 kell
22.40; 9.02 kell 22.15 Ööloomad

Ehitus, remont, renoveerimine
vundamendist katuseni. Energia, küte, kanal, vesi - paigaldus. Tel 5820 2040.
Ehitus, remont, siseviimistlus.
Pikaajaline kogemus.
Tel 5622 9840,
meelis@kevori.ee.
Elektritööd. Tel 5609 3099.
Katuste ja puitfassaadide ehitus- ja remonditööd.
Tel 515 7062.

Küüni 5b, TARTU

E–N 11–22, R–L 11–23,
P 12–22

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

Tiibeti, tandoori ahju ja in

Päevapraad E-R kl 11-15
India 4.50 €, Tiibeti 3.60 €

dia restoran

Päevasupp 2€

Tel 740 1606, 5668 3044, kam296@hotmail.com

restoranhimaalajajutud

himaalajajutud.ee

KÜTE

VANEMUISE
KONTSERDIMAJA
12.02 kell 16 E STuudio sõbrapäevakontsert Eurovint 2

3.02 kell 19 Ingrid Rabi &
Marvin Mitt

Üldehitustööd, fassaadi- ja katusetööd. Eramu ehitus printKorterid,
siibil
võtmedmajad,
kätte,majaosad
betoonija maakonnas.
tööd, Tartus
siseviimistlus.
Mõistlikud
kinnisvara
hinnad. Aitame
Üle Lõuna-Eesti.
müümisel
Tel 5693
6548, ja üürimisel.
Meelis
Karu, tel 511 5949
Ehituse.ekspert@gmail.com.

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

KINNISVARA OST

LÕHUTUD KÜTTEPUUD
toores lepp / kask
30 cm, 1 ruum = 37 € / 39 €
40 cm, 1 ruum = 34 € / 37 €
50 cm, 1 ruum = 32 € / 35 €

Tel 514 2173

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!
Kaseklots (28-29 cm, 40 l võrk
1,80 €, 60 l 2,50 €). Tel 5591 5281.

Lao-, äri-, tööstus-, põllumajandushoone. Tel 5811 3422.

• malm
• alumiinium
• roostevaba

Arvutijoonestamise (CAD)
koolitus. Tel 5388 9110.

Sanitaar- ja kapitaalremont (ka
elektri- ja torutööd). Ehitus- ja
lammutustööd. Tel 5837 2544.

Keskküttega korter Tartus.
Tel 5681 1160.

KEEVITUSTEENUS

AM-, A-, B-, BE-, C-, CE-kat
lõppastme- ja järelkoolitus.
Veokijuhi ameti- ja ADR-kursused. Tel 507 8230, soiduoppe@
gmail.com, www.sõiduõppe.ee,
Kalda tee 30

Emajõe Keeltekool: uued
kursused. Tel 740 4050, info@
emajoe.ee, www.emajoe.ee.

Kinnisvarateenused aastast 1997

Erootiline pesu naistele ja meestele (body'd, sukad, negliþeed jm)
kostüümid sõutantsijatele • DVD-d • ajakirjad • kingitused
seksuaalelu abivahendid • tellimine kataloogist

Soovin leida kuiva kütmata
ruumi raamatute hoiustamiseks. Tingimused kokkuleppel.
Tel 5385 2304.

Ehitus, katus, remont, viimistlus, lammutustööd. Teeme üle
Lõuna-Eesti. Tel 5858 6953.

Tel 7 420 240
504 1390
www.robinson.ee

erootikakauplus

ÜÜRILE VÕTTA

KOOLITUS

3.02 kell 14.50, 22.30; 4.–5.,
9.02 kell 22.30; 6.02 kell 15,
22.30; 7.02 kell 12.45, 15,
22.30; 8.02 kell 15, 22.20 Resident Evil: Viimane peatükk

Pikk 12b, Tartu • tel 734 3888, 5664 3979
E–R 10–18, L 10–15, P suletud www.liblikad.eu

2-toal ahik korter Elvas Pikal tänaval vahetada 2-toal keskküttega korteri vastu Elvas Õuna
või Nooruse tänava piirkonnas.
Tel 5620 8449.

Ostan maja Tartus või eraldi
sissekäiguga
ahik korteri.
Otse
Korterid, majad,
majaosad
omanikult.
Telja553
9557.
Tartus
maakonnas.

Aitame kinnisvara
Metsakinnistud
(ka läbiraiutud),
müümisel
ja üürimisel.
põllumaa
ja raieõigus.
Metsakinnistute
ost ka tel
koos
hooneKai Persidski,
5190
3394
tega, hüpoteegiga,
looduskaitGert Suik, tel 515
3773
sealadega
742 0240ja• kaasomandiga.
www.robinson.ee
Tel 523 4445.
OÜ Estest PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215,
514 5215.
Vana talukoht koos maaga Tartu lähistel. Hooned võivad vajada
remonti. Tel 508 0065.

Kask võrgus 2 € võrk, kuiv kask
40 sm, 38 €/rm. Vedu tasuta.
Tel 504 5307.
Kuiv kaminapuu (kask, lepp, 40 l
võrk, riidapuu, 30, 40, 50 cm).
Tel 557 6177.
Kuiv kasepind 30, 40, 50 cm.
Tel 5594 7098.
Kuiv lepp 30, 40 sm, kask 30,
50 sm, väiksed kogused, vedu
tasuta. Tel 521 2015.
Kuivad 40 l võrgus pliidi-,
kaminapuud, valikus erinevad
puuliigid. Transport tasuta. Tel
5395 9615.
Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puit- ja turbabrikett,
küttegraanulid. Vedu tasuta. Tel
523 8332, 433 3130.
Kuivad küttepuud 40 l võrgus
(kuusk). Tel 5821 2229.

REKLAAM
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Suuremas koguses raamatud
igalt alalt. Hinnad odavad.
Tel 5385 2304.
Võimendi T-150 Garlsbro (uus,
hind kokkul). Tel 5597 3262.

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

Müüa kvaliteetseid küttepuid
(kask ja lepp) koos kojuveoga
Tartus ja lähiümbruses. Halud
on pikkusega 30, 40 ja 50 cm.
Kokkuleppel valmistame ka
erinevate mõõtudega katlapuid.
Tel 5458 4434.

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

OÜ Haluküte müüb küttepuid,
lõikamisjääke ja 3 m puud.
Tel 504 3100.

Korea, Jaapani ja Euroopa
autode diagnostika ja elektroonika remont. Tel 5610 8777,
www.simron.ee

Võtame mööblit komisjonimüüki. Puiestee 114. E-R 9.3017.00, L 10.00-15.00.
Tel 5569 3580.

Autokraana juhile. Kint Logistics
OÜ, tel 524 4250,
www.kintlog.ee
Kaubikujuht-laadijale Tartus.
Nõutav hea füüsiline vorm, B-kat
juhiload, peab olema hoolikas nii
sõiduki kui ka veetava kauba suhtes. Kaido@starmaster.ee
Otsime kogemustega koduabilisi, hooldajaid, lapsehoidjaid.
Tel 5340 2265, www.pihel.ee
Pesumaja REA Tartus Sepa 20
võtab tööle pesumaja töötaja.
Tel 747 7486.

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

HAUAPIIRDED VAASID PINGID

VÄIKEBUSSI RENT
1-2 päeva: 72 € kalendripäev
3-6 päeva: 66 € kalendripäev
7–… päeva: 60 € kalendripäev
Citroen Jumper (2014) • 8+1 kohta
diisel•110 kW•manuaal•püsikiirushoidja

511 6923 • aurel.ee/buss

Kõik väiksemad ja suuremad
elektritööd! B1-pädevusega
elektrik. Tel 513 7844
Ohtlike puude asjatundlik langetamine, äravedu, freesimine.
Tel 5559 3732, info@vikatimees.eu.

SÕIDUKID
1994.-2008. a sõiduautode
kokkuost. Väga kiired tehingud!
Raha kohe kätte! Tel 553 3060.
Auto keretööd: taastamine,
ümberehitus, uued ja kasutatud keredetailid paigaldusega.
Tel 504 0334.

Aabitsad, piiblid, nahkköites
raamatud jm vanad raamatud.
Ost parima hinnaga!
Tel 5649 5292.
Hõbeda, ehete, müntide, märkide jne ost! Tasuta kojukutsed!
Tel 5803 6752.
Hõbedast lusikad, sõled, ehted,
pitsid jm. Kokkuostudest kuni
kaks korda parem hind!
Tel 5649 5292.

Veo- ja kolimisteenus, utiliseerimine, laadijad, vedu üle Eesti
parimahinnaga. Tel 553 7638.

Veoteenus kaubiku ja kastikaga
Iveco Daily (kaubaruum 5 m
pikkune, vedu iga päev).
Tel 5395 9615.

KOGEMUSED, MIDA SAATE USALDADA!

raivo@kiisk.ee • 5333 0888

www.rkb.ee

Boilerite puhastus, veemõõtjate vahetus, san-tehnilised
tööd. Tel 5646 9025, 734 8044.
Broneeri aeg kogenud aednikult
viljapuude lõikuseks märtsis.
Töö kvaliteetne, kiire ja normaalse hinnaga. Tel 5344 1304,
www.ahillea.ee

Tsaariaegsed kopikad 1 €/tk.
Ostan ka muid münte ja paberrahasid! Raha kohe!
Tel 5803 6752.
Vanad kindlustus-, reklaam- ja
ametiasutuste sildid. EW- ja
nõukaaegsed. Raha kohe! Tel
5649 5292.

Ehitus-, viimistlustööd (eraisik,
KÜ, bürood jms). Töö kiire ja kvaliteetne! Pikaajaline kogemus.
Hinnad soodsad! Tel 510 0645.

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

Rakkekaevude kaevamine,
puhastamine, süvendamine ja
remont. Rõngaste vahetamine.
Tel 557 4792.
San-tehn torutööd, elektritööd
(boilerid, segistid, wc-potid,
ummistused). Tel 5349 9106.

Eramajade projekteerimine.
Tel 502 9739,
smallhouseprojects@gmail.com.

VHS-kasseti ja slaidide digitaliseerimine. Tel 5808 4419,
fortiusfoto@gmail.com
Viljapuude ja hekkide pügamine, tööd ohtlike puudega,
aiatööd. Tel 5699 9884,
laur@puujuuksur.ee.

TERVIS

Sind vaevab köha, nohu,
nahaprobleemid, bronhiit?
Külasta soolakambrit. Anne 44.
Seanss 20 min 4 €. Ettetellimisel.
Tel 5353 0118.

TEENUSED

FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.
Autoklaaside kvaliteetne toonimine - al 70 €. Vaba 38a, Tartu.
Tel 5456 3333, alivinauto@
gmail.com, www.alivinauto.ee

Firmade ost-müük. Erinevad
lahendused. Likvideerimine.
Tel 5612 8387,
firmaabi@yandex.ru.

Boilerite puhastus, paigaldus,
remont, san-tehnilised tööd.
Tel 507 2387.

Hoone tehnosüsteemide hooldus, ehitus, avariitööd. Tel
5552 8525, tehnoth@gmail.com

Kollektsioonide ost – mündid,
paberrahad, märgid, vanad
postkaardid jne! Parim hind!
Tel 5649 5292.

Vanavara, kulla ja hõbeda
kokkuost hea hinnaga Tartus! J.
Kuperjanovi 62. Raha kohe kätte!
www.emiliaantiik.ee

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

Vene kopikad, tsaariaegsed
mündid, paberraha, märgid,
medalid, ordenid jne. Erinevad
hõbedast esemed. Hindamine
tasuta! Tel 5590 6683.

Maalid, ikoonid, graafika
(ka nõuka perioodist). Muuda
kasutuna seisev kunst rahaks! Tel
5649 5292.
Nõukaaegsete ehete, käevõrude, märkide, fotoaparaatide,
metallist mänguasjade jne ost.
Tel 5649 5292.

San-tehn tööd, kraanid, torud,
potid jne. Ummistused ja vee
avariid. Tel 5621 7955.

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

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

Ikoonide, maalide, graafika
ost! Ka nõukogude perioodist!
Head hinnad! Tel 5607 7449.
Juhtmejäägid, kaablirullide
lõpud, vaskkaabel, veneaegsed
magnetkäivitid jne.
Tel 5616 2498.

Ohtlike puude raie ja puude
hooldustööd. Tel 5686 6157,
info@nordicarb.ee.

Raamatupidamisteenus.
Tel 5361 8144,
alaconsult@online.ee.

Septikud, reoveemahutid, kaevupumpade müük ja paigaldus.
Tel 5306 5322, info@reovesi.ee.
Tasuta vanaraua ja kodumasinate äravedu. Välja arvatud
külmikud ja televiisorid.
Tel 5386 9008.
Teen elektritöid. Tel 520 5016.
Transport väikeveokiga (3x2 m),
ehitusmaterjalid, vana mööbel,
masinad, lammutuspraht.
Tel 501 6453.

Raamatute, ehete ja muu
vanavara ost üle Eesti! Tasuta
kojukutsed ja raha kohe!
Tel 5803 6752.

Hõbemüntide ost kuni 100 €/tk.
Samuti kuldmünte! Küsi hinda
enne, kui müüd! Tel 5607 7449.

R.K.ÕIGUSBÜROO
KOGEMUSED, MIDA SAATE USALDADA!

Plaanid kolida, said päranduseks korteri? Ostame üleliigse
vanakraami/raamatud.
Tel 5649 5292.

„Seiklusjutte maalt ja merelt“
terve sarja raamatud (55 tk,
hind kuni 300 €). Tel 5663 9310.

alates 1 €

R.K.ÕIGUSBÜROO

Ostan vanu postkaarte ja fotosid üle Eesti! Ka hulgi! Tulen ise
kohale! Tel 5803 6752.

Raamatute ost Tartus ja Elvas.
Pakkuda võib kõike. Tulen ise
kohale, raha kohe kätte!
Tel 5649 5292.

Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.

San-tehn tööd, boilerid, torud,
wc-potid, kraanid, veemõõturid, veeavariid. Tel 553 7638.

Autoremont Tartus. Sõiduautode ja kaubikute elektri-,
veermiku ja mootorite remonditööd. Summutite remont.
Tel 5853 3080.

Aabitsad, piiblid, nahkköited,
pisitrükised, dokumendid, jne.
Hea hind! Tel 5607 7449.

.ee/kuulutus

RIIDED

Jõe butiigis kõik lastejoped
5 €! Naiste XXL riided! Soola 10
(avaturg). FB: Jõe butiik

Vedu ja kolimine, utiliseerimine, klaverid, laadijad.
Tel 5621 7955, kiiredkolijad.ee

kuulutus
2 minutiga

Vajatakse abilist vanemale naisterahvale kord päevas. Täpsemalt telefoni teel, tasu kokkuleppel. Tel 5597 0936.

Jõe butiigis 1.–13. veebruaril
naiste ja meeste kasutatud
joped, mantlid ja suusapüksid
-25%. Soola 10. FB: Jõe butiik

Uus vann vanasse vanni, garantii 3 a. Lisainfo tel 503 1943,
www.vannvannis.ee.
Veame tasuta ära metalliromu,
kodumasinad, vanapaberi,
akud. Puhastame kinnisvara
kolast ja krunte vōsast.
Tel 5825 9300.

Kopplaadur. Tel 502 5738.

MÖÖBEL

PAKUN TÖÖD

Kellassepp Annelinna keskuses.
Ehte-, prilli- ja
kellaparandus.
Patareivahetus
vaid 4 €!

Ostan vanu fotosid ja fotoalbumeid. Paku ka fotoaparaate ja
objektiive. Raha kohe!
Tel 5649 5292.

OST

Kaardid ennustavad! Kogenud
ennustajad 24 h. Tel 900 1727,
ennustus.ee
Kanalisatsiooni-, toru- ja elektritööd. Tel 735 3777, 5566 1888.
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Ostan hõberublasid kuni 110 €/
tk! Alati kõige parem hind! Paku
ka kuldmünte! Tel 5649 5292.

Seltskonnatantsu kursus algajatele alates 06.02.2017. Tunnid
1x nädalas esmaspäeviti kell
20.00-21.30, Aardla 23, Tartu.
Info ja registreerimine
tel 515 3698 (Indrek Ehaste).
www.tantsukursused.ee

Ajaleht OÜ, Ülikooli 1, 51003 Tartu
Toimetus 730 4535
Reklaam 521 3038
Kuulutused 730 4455
tartuekspress.ee
Vastutav väljaandja: Kaupo Torim,
511 6923
Peatoimetaja: Kaur Paves,
517 0933
Keeletoimetaja: Terje Jepiselg
Kujundaja: Priit Kivisoo
Reklaam: Malle Pastak

Tervendamise ja harmoniseerimise seansid. Elena - energiaterapeut ja rahva ravitseja
(Moskva). Tel 5360 9798.

TUTVUS

Reporterid: Kaspar Aug,
Meelis Kaldalu, Janari Kintsiraud,
Kadri Külaots, Rauno Põld,
Aet Rebane, Rasmus Rekand,
Sten Sang

62 a maja ja autoga naine - korralik abivalmis mees, tule minu
ellu! Tel 5569 9574.

MÜÜK
Isetehtud saunaahi 10 mm
plaadist. Hind soodne. Tartu.
Tel 5629 6070.

VABA AEG

Ostan pildil oleva vaasi! Võib
ka teist värvi olla! Tulen kohale ja
tasun kohe. Tel 5803 6752.

e-post: nimi@tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress
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väga SÕBR
3-ne 220*94*80
2-ne 180*94*80
1-ne 120*94*80

3+1+1

diivan 220*85*90
tugitool 81*80*95

KÕIK DIIVANVOODID VEDRUPLOKIGA!

569.270*185

al.

459.-

3+2+1

599.-

207*242

699.-

3+1+1

diivanvoodi
voodimehhanismiga +
tugitool +
reguleeritav tugitool
elektri süsteemiga

989.-

PARIMAD PAKKUM
kahe pesukastiga
235*172*95 (210*165)

SUPERH

ISED!
178*320*178

599.-

425.-

!
IND
240*110*85

270*150

425.-

230*140*80 (200*125)

299.-

246*143*80

599.-

439.-

310*210

195*109*82
(160*195)

345.-

120*200

205*120

199.-

198*90

RIIDEKAPID

79.-

159.-

200*90

199.-

R
SUPE HIN

KÖÖGIMÖÖBEL

D!

39.-

KAMPAANIA!

89.-

299.-

KUŠETID SUPERHINNAGA

DIIVANILAUAD

al.

227*96

539.kööginurgadiivan+
laud+ tumba+pink

398.-

199.-

299.-

90*200

UD
NÜÜD GIGANDIS AVAT !
KE
KODUTEKSTIILI NURGA

al.

159.-

229.-

TEKID è PADJAD è
VOODIPESUD è
LINAD è VOODIKATTED...
KAUPA NII SUURTELE KUI KA VÄIKESTELE!

SEKTSIOONID

al.

99.-

199.200*170*40
184*180*50

275.-

200*271*52

189.-

189.-

LIHTNE JA MUGAV JÄRELMAKS! KASUTA VÕIMALUST!
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