BUSSI RENT alates 50€ päev
erootikakauplus

Citroen Jumper (2014) • 9 kohta • püsikiirushoidja

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

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

511 6923
info@aurel.ee
aurel.ee/buss
Rendiauto

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

Kas selle aasta Tartu maraton
ei toimunud mitte Otepääl
ümber Mart Juure kuju?
Andrus Kivirähk
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• intress akse al. 0 €
• sissema

Printech
Eristu unikaalse ja
soodsa pinnakattega!

AS TOODE KATUSEABI:

www.toode.ee/printech
e-kiri: toode@toode.ee

TELEFON: 659 9400, 800 7000

Tutvu tingimustega: WWW.TOODE.EE/JARELMAKS või lhv.ee/jarelmaks ja küsi nõu meie asjatundjalt.
* Järelmaksu pakub AS LHV Finance. Järelmaksu krediidikulukuse määr on 25,64% aastas järgmistel näidistingimustel: kauba/teenuse
maksumus 650 €, sissemakse 0%, krediidisumma 650 €, intress 19,9% jäägilt aastas (fikseeritud), lepingutasu 19,9 €, järelmaksu periood
25 kuud, tasumine igakuiste annuiteetmaksetena, maksete kogusumma 819 €.

OUTLETI

NURGADIIVANVOODI
COMEDY
230x167x73 cm

LISASOODUSTUS
kogu kaup

-20%

magamisaseme mõõdud:
140x200 cm
värvid: vaarikalilla, tumehall,
beež, oranž, tumepruun

*

6.03-18.03.2017

*lisasoodustus ei laiene reklaamis toodud pakkumistele

Tööstuse tee 8, Tõrvandi alevik
Ülenurme vald, 61715 Tartumaa
Lahtiolek kampaaniaperioodil:
E-R 9:00-18:00 L 10:00-14:00

247€

399€ 99€
540€

KUMMUT
UNIT 92139
160x48x82 cm

239€

157€

INTER MADRATSID
-25%
VEDRUMADRATS
INTER BONNEL
80x200x18 cm

www.common.ee
Kontakt:
tel: +372 731 1111
e-mail: e-pood@common.ee

VOODI
STYLE 76746

102€

77€

DIIVANILAUDADE KOMPLEKT
ROUND 114101
78x78x35 cm

127€

69€

2

UUDISED

Neljapäev, 16. märts 2017

Esirahvuslane promob geiluulet
Kooseluseadusele vas
tandudes riigikokku pur
jetanud rahvuskonser
vatiivide Tartu ringkonna
ninamees Indrek Särg on
geitemaatikas sees suisa
teaduslikul tasemel, kuid
ise vastuolu kodupartei
aadetega ei näe.
Tartu Ekspressi anonüümne
vihjemasin Tarmo avastas kirjandusmuuseumi arhiivimaterjale sirvides, et 1996. aasta
noorteadlaste kevadkoolis on
kaasa löönud ka nooruke Särg
ning astunud õitsval aasal üles
vägagi vallatute pöördumistega. “Jõudsin selle infoni küllalt
juhuslikult,” eitas Tarmo siiski
poliitilist tellimustööd. “Sellest
lähtuvalt tundus, et tegemist
on põneva persooniga, kelle
kirjanduslik uurimisvaldkond
vääriks lisaks poliitilisele tegevusele meedias tutvustamist.
Samuti on ju sellega seotud
meie elav klassik ehk Hando
Runnel.”

sugemetega pruuniks võõbata, olgu või 20-aastase hilinemisega? Nii sööstsime Tarmo
vihje peale mõistagi kihvade
välkudes ohvri kallale.
Kõige esimesed homosõnumid pärinevad Särje hinnangul juba armsa Alo järele õhkavalt Kristjan-Jaak Petersonilt.
“Kuid see homoluule algus jäi
jätkamata pikaks ajaks, pole ka
teada, et mõni saksa pastorist
värsisepp oleks homoseksuaalseina tõlgenduvaid luuletusi
teinud,” kurtis ta.

Vanaeite rappides

Uuesti võinuks pruuni kuningriigi väisamine kirjandusmaailmas kõne alla tulla
alles olude ja kommete vabamaks muutumisega 20. sajandi algupoolel, kuid sotsiaalne
hukkamõist osutus ka siis liiga
tugevaks. “Võib olla ka, et tookord elasid teatud kalduvustega võimekad inimesed ennast
välja mitte luulevormis, vaid
kuidagi teisiti: Hugo Treffner
näiteks asutas poistekooli, kus
ta ennast hästi tundis,” anaPastorid jäid sirgeks
Nimelt on Särg muu hulgas lüüsis Särg.
Seega on eesti geiluule algus
tegelenud Eesti geiluule uurimisega ning teinud ettekande küll katkeline ja põgus, nähHando Runneli homoeroo- tust eitada oleks Särje sõnul
tilistest motiividest. “Oleks aga väär. Tema arvutuste koküllalt raske ammendavalt haselt lippas Maarjamaal 1996.
vastata, mitu algust eesti ho- aastal ringi ligi 15 000 täies
moluulel tegelikult on. Homo- tööjõus lilla brigaadi soldatit.
seksuaalsete motiividega luule “Pole põhjust arvata, et sellise
hulga peale
ühtki luuleKui viina on laialt ja naisi on napilt,
tajat ei teki,”
võid leida end äkitsi sellelt etapilt,
arvas ta.
kus mees mehe vastu on istumas lauas
Skandaalja kihvtine kuul kolksub kubemel rauas. se ettekande
Hando Runnel, 1991
põhifookuses
seisva Runkujutab endast siin piisavalt neli juurde viis esirahvuslase
haruldast nähtust, mis vääriks kunagine mälestus, et kogus
lausa eraldi käsitlust,” kõlab „Mõõganeelaja“ ütleb ta luuletuses tütarlapse kohta: ah mis
tema kindel veendumus.
Teadupärast on liberastliku sitta. Samas raamatus tapab
peavoolumeedia pühaks pea- roimar lõbusas pilalaulukeses
ülesandeks juba mitu aastat vanema naisterahva (“Roimar
EKRE lihtliikmeid kõigi lap- oli roninud vanaeide voodi. Eit
sepõlve õunaraksude ja pu- oli saja-aastane, kui teda saunase tulega üle tee minekute nast toodi.”) “Siitpeale hakkaeest halastamatult kolkida. sime jälgima, kuidas homoMis erutaks tintlat enam, kui seksuaalsed motiivid Runneli
võimalus aatemeeste rukki- järgmistes raamatutes välja on
lillekarva logo sootuks teiste toodud, kuidas nad jaotuvad ja

millised on motiive toetavad
üksused: näiteks viha või põlgus naiste vastu,” selgitas Särg.

Tasub norida
Särg säilitas ka aastakümneid hiljem kunagise loomingu suhtes stoilise rahu ja tänas
Tarmot väga hea vihje eest.
“Kirjandusteaduslikke analüüse peaksidki inimesed rohkem
lugema,” rõhutas ta. “Geiluule
ja kooseluseadus on täiesti erinevad asjad. Ning analüüsida
mingeid nähtusi on üks asi,
pooldada aga hoopis teine.”
Kooseluseaduse vastu võitlemisega esindas aga EKRE Särje
hinnangul rahva tahet.
“Miks sotsid ja Reformierakond rahva
tahet tollal eirasid,
tuleb juba nende käest küsida.
Fakt on igatahes, et enamik
kodanikke oli
ja on jätkuvalt
kooseluseaduse vastu,” raius
Särg. “Demokraatlikus ühiskonnas, kus kõrgemaks riigivõimu
kandjaks on rahvas, tuleb poliitikutel rahva enamuse tahet kindlasti täita.”
Juhtiv geiaktivist Reimo
Mets, kes on riigi kooseluseaduse rakendusaktide vastu võtmata jätmise eest ka
kohtus seljatanud, möönis,
et võiks Särje kallal norima
hakata küll, mis ajendas teda
seda teemat Eesti luules nii
põhjalikult üles võtma. “Kui
ta on nii suur kirjanduse ja
luule tundja, siis kas ta ei tahaks kirjutada terviklikku
lähenemist kogu teemale? Või
kibeleb tal miski muu südames?“ küsis Mets.

Läbinähtav käekiri
Mets soovitas Särjele eemaldada oma jutust ja arutlusest
kõik mustvalged üks-versusteine-väljendid ja maailmavaatelised arusaamatused. “Ta
ajab vaid iseennast segadusse,” arvas jurist. “Kuid silma
jäi mulle tema arutelust üks

väga ilmekas lause: “Protest
on riietatud isamaalisesse
vormi”. See on jah EKRE kogu
sisu minu jaoks, härra on õiges
kohas!”
Kõige rohkem on Metsa kogemuste kohaselt reeglina asjade vastu ikka need, kel enda
südametunnistus pole puhas,
kardavad iseenda tegemisi või
ei julge olla iseendad - seega läbi suure vastumeelsuse
luuakse näilik kuvand. “See
kõik on liiga läbinähtav käekiri mu jaoks, mis ei vääri tegelikult mingit tähelepanu, sest

sugust probleemi ega ebakõla
erakonna maailmavaatega.
“Muidugi on tegu väga vaba ja
tõenäoliselt küündimatu tõlgendusega Runneli luulest, aga
mõistlik lugeja peaks seda nägema huumorivõtmes,” sõnas
ta. “On ju laialt teada artikli
teise autori Kivisildniku pikaajaline rivaalitsemine Runneliga.”
Kaalep soovis sarnaselt kohalikule esimehele endale
rõhutada, et EKRE vastuseis
kooseluseadusele lähtub pereväärtustest, rahvuslusest
ja demokraatia austamisest.
“Naljaheitmine „geiluule“ üle
ei ole kuidagi asjassepuutuv
küsimus,” lisas ta.

Ameeriklasele
luuletama

seda vajab reeglina see, kes on
asjade vastu, mitte mina, keda
pole kasvatatud olema teiste
vastu,” arvas Mets.
Lesbi-, gei, bi- ja transseksuaalide ühingu kommunikatsioonispetsialist Brigitta
Davidjants märkis, et just see,
et inimene on EKRE juhtfiguur ja samal ajal analüüsinud geiluulet, ongi hea näide
sellest, kuidas maailm toimida
võiks. “Meile teadaolevalt on
Särg erialalt filoloog ja kirjandusinimene,” lisas ta. “Oma
erialast tööd tulebki teha
professionaalselt ning seda ei
tohiks mõjutada isiklikud arusaamad.”

Vanad rivaalid
EKRE Tartu ringkonna aseesimees Ruuben Kaalep rääkis,
et ei näe Särje artiklis mingi-

Küll jagus Kaalepil kriitikat vihjemootor Tarmo
suunas. “Sääraste
vihjete taga on selge soov kujutada
EKREt madalalaubaliste homovihkajatena, kes on vastu
igasugusele homoseksuaalsuse käsitlemisele
positiivses või neutraalses võtmes. See kujutlus ei
vasta loomulikult tõele,” kinnitas ta.
Ehk ei tasukski aga rahvuslastel ja tagauksemeestel
asjatult vägikaigast vedada?
Selle asemel võiks geikuvand
riigi tugevdamisel abikski
olla. Leppimisele ja ühisosale viitava vihje leiab Särje samast 21 aasta tagusest
analüüsist. “Eestis ei huvita
patriotism enam isegi mitte
riigiametnikke, veel vähem
on meil mõtet oma patriotismi välismaalastele pakkuda,”
lajatas kirjandusteadlane toona. “Kujutame ette olukorda,
kus õige eesti mees suvalisele
ameeriklasele Runneli luulet
ette loeb. Patriootilised ja ajaloolised nüansid jäävad talle
arusaamatuks, küll aga võivad silma torgata sümboolsed
vihjed homoseksuaalsele kogemusele.”

Katusematerjali
müük ja paigaldus.
Vihmaveerennide
müük, paigaldus, hooldus.
Saada päring raido@steel või helista tel 550 3200.

Piiri 7, Viljandi

KAUR PAVES
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LAUSEGA

LUGEJA KIRI
Nigel mulje pea
linna härradele
Ilmatsalu tänavat rekonstrueeriti umbes 600 meetri
ulatuses mitmeid aastaid
tagasi. Millal jõutakse tänava ülejäänud osa remondini?
Tänava hea seisukord
on väga oluline, kuna sedakaudu liiguvad ka Tallinnasse suunduvad ja
sealt saabuvad liinibussid.
Seega on tänav üks linna
saabujate esmamulje kujundajatest. Remontimata
tänava osa koos Ravila tänava ristmikuga ei kannata
juba palju aastaid enam
mingit kriitikat.
Lisaks on ära vajunud
remonditud osa peal
Maxima poe lähistel vihmavee äravoolukaev, millest üle sõites saab tugeva
löögi.
K. K.

Prillid purunesid
Ööl vastu laupäeva äigas
17-aastane napsune neiu
Zavoodis tüli käigus võõrale
37-aastasele härrale. Löögi tagajärjel kukkusid mehe
prillid maha ning purunesid.

3080

eurot eraldas linn Tähtvere
avatud naistekeskusele lähisuhtevägivalla all kannatavatele daamidele tugigruppide
tegevuseks.

Egon Vaiksaar, grillimeister Ara Karapetjan ning Fastersile nime teinud šašlõkk valmistumas Võru tänava vastse restorani avalöögiks. 
RASMUS REKAND

Fasters üllatab
GRILLBUFEEGA
„Mõne minuti eest õigelt
söegrillilt tõstetud liha
– šašlõkki, ribi, kana,“
vastab Egon Vaiksaar kü
simusele, mida ainulaad
set leiab vastavatavast
Fastersist.

Urmas Mets
teedeteenistuse juhataja
Tõepoolest on Ilmatsalu
tänav oluline liikumistee
nii Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa maantee kui
ka linnasiseste ühenduste
jaoks.
Peame Ilmatsalu–Ravila
ristmiku rekonstrueerimist
ringristmikuks väga vajalikuks, samuti nimetatud
tänavaosa remontimist.
Rahaliste võimaluste avanedes kuuluvad tööd realiseerimisele, loodame, et
see juhtub juba lähiaastail.
Oleme teadlikud Maxima poe lähistel olevast
vajunud kaevust. See parandatakse kohe, kui ehitustöödeks sobivad ilmastikuolud saabuvad.
Allikas: Tartu LV

Jaanuarist alates on näljastel
tulnud tühja kõhuga Võru tänava Fastersit vahtida. Tänaseks jääb mahukas remondiperiood selja taha. Uksi ei ava aga
mitte läikima löödud vana tuttav, vaid omaniku kinnitusel
täiesti uuel tasemel söögikoht.

Oma käe järgi
„Meie uhkuseks saab olema pikk bufeelaud, kus lisaks
kartulile, tatrale, pastale, riisile, salatitele ja kastmetele on
rikkalik valik kõige ehtsamat
grill-liha. Mitte tavapärast
kombiahjus valminut. Kiirtoidust selle klassikalises mõttes
on asi kaugel. Ikka puhas restoran – kõik on valminud äsja
kohapeal. Kiiresti aga saab toidu kätte küll,“ lubab Vaiksaar.
„Pakume kõike supist magustoiduni. Peamiselt kaalukaup, 9,90 maksab kilo.
Igaüks saab oma käega tõsta
kokku just meelepärases proportsioonis prae, valida sobiva

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

Raeoptika OÜ
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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

suurusega lihapala. Lihavalikut hakkame pidevalt muutma-täiendama.“
Rootsi laud ootab külastajaid iga päev alates kella 11st.
Sulgemistärminiga lubasid
tegijad olla paindlikud, lähtudes sellest, kui pikalt huvilisi
pärastlõunasse jagub. Ühes
suures ja kahes pisemas saalis
mahub laudade taha pruukosti võtma korraga 80 inimest.
Koos köögi ning spetsiaalselt
rajatud grillimisruumiga võtab
Fasters enda alla Võru 79 maja
esimesest korrusest suisa 500
m2. Toidujahile pääseb nii Statoili kui Selveri parklatest ning
ka tänava poolt. Töökäsi rühmab toidukohas 25 paari jagu.
Omalaadset nostalgialaksu
pakkuva sisekujunduse autori
kohta pärides kisub omaniku
nägu põgusale muigele. „Olen
elus vingete disaineritega rikastavaid kogemusi saanud,“ ei
varjagi Vaiksaar irooniat hääles. „Sel korral tegin ise. Tuli
kukrule kergem ja pole kedagi
peale enda süüdistada.“
Sellest, kuidas mees kuulutuste ja vanakraamiturgude
kaudu seintel-laes nähtavat
ajastuhõngulist tavaari kolme aasta jooksul kogus, saaks
eraldi pika loo kirjutada. Iga-

tahes saab kohapeal proovida,
kuidas eine treipingilambi valguses maitseb ning kas taksofon seinal ka mõne piiksu teeb.
Ehkki toitlustamise raskus
peaks omanike soovide kohaselt vastses Fastersis nihkuma päevasele perioodile,
pole unustusse jäetud ka endisi fänne. Samas kohas alates
2009. aasta lõpust saadaval
olnud vanad tuttavad vrapid,
burgerid ja praed on take-away
poolel saadaval harjumuspäraselt ööpäev läbi. Nagu ka kergemat sorti keelekaste.

Pilguga pealinnas
Tulevikusammude kohta
pärides mainib Vaiksaar hommikubufeed ning pikalt meeles
mõlkuvat Tallinna invasiooni.
Ka andis ta lootust, et Võru tänavas hitiks kujunevad palad
võivad ajapikku omale koha
leida kesklinna Fastersite menüüdeski.
Tavakohaselt ootavad kundesid Fasteris avamise puhul
ees üllatused. Ent mis üllatused need oleks, kui ette ära
öelda. Seepärast jätab Vaiksaar
selle targu enda teada, soovitades parem kohapeale tutvuma
tulla.
RASMUS REKAND

Kas Sa tahaksid töötada tuntud ja usaldusväärses ettevõttes?
Kas Sa oled valmis omandama uut elukutset või
oma õmblusoskuseid täiendama?

SANGAR OOTAB SIND ÕMBLEJA VÄLJAÕPPESSE
Pakume Sulle:
•
•
•
•
•
•

põhjalikku õmblusalast koolitust aprillist juunini koostöös Tartu
Kutsehariduskeskusega.
väljaõpe on tasuta! Eelise saavad tööotsijad!
peale koolitust kindlat töökohta ja pikaajalist töösuhet Sangaris
stabiilset tööd, brutopalka 650-800 eurot
tööaega E-R kl 8-16.30
meeldivat töökeskkonda, soodsaid sportimisvõimalusi Arcticus ja massaazi

Sinu CV-d ootame 28.märtsiks meilile personal@sangar.ee
Lisaküsimuste korral helista 730 7300

Käed külge
seppadele
Terve tänase päeva on nii
kutsehariduskeskuse Kopli
kui Põllu tänava õppekorpuste hõlmad külalistele valla, sest toimub avatud uste
päev.

navolikogu IRLi fraktsiooni
sealt mullu septembris kõrvale astunud Toivo Maimets.

Kindlalt teine
Üleriigilisest 9000 vabast
töökohast pakkus Tartumaa
mullu viimases kvartalis 8%,
mis Harjumaa 72%-le küll
vastu ei saa, kuid kõiki ülejäänud maakondi siiski mäekõrguselt edestab.

Tegusaim teenindaja
Tartu parima teenindaja tiitli
võitis Eva Boutique OÜ klienditeenindaja Mai Kastemäe,
kes eristus konkurentidest
äärmiselt hea kuulamisoskusega.

Muusika nimel
Jaan Poska gümnaasiumi
ja Heino Elleri kooli direktor
allkirjastasid ajaloolise koostöölepingu, mis annab õpilastele võimaluse omandada
koos gümnaasiumidiplomiga muusikaline haridus.

Imeilus naljapäev
1. aprillil esineb eesti rahva muuseumi teatrisaalis
tantsuteater Fine5 oma uue
lavastusega „Imeilus“, mis
räägib õnnest, õnnelikuks
olemisest ja ilust.

Maimetsa
tagasitulek
Meie seast lahkunud Peeter
Tulviste asemel naaseb lin-

SÄHVATUS

Aita vangikest
Justiitsministeerium kuulutas välja riigihanke, et pakkuda aastatel 2017-2019 seni
selle poolest vaeslapse rollis
olnud Lõuna-Eestis vanglast
vabanejatele ajutist majutusteenust koos nõustamisega.

Varuosad Poolast
Kesk- ja Ida-Euroopa suurim
sõidukite varuosade maaletooja, Poola börsil noteeritud Inter Cars plaanib lähiajal avada müügiesinduse ka
Tartus.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

MILLINE LIHTSUS JA SELGUS: kuidas aga edasi
toimida siis, kui räim ära ostetakse? 

FACEBOOK / MÄRGATUD24 TARTUS

4

KULTUUR

Neljapäev, 16. märts 2017

Palametsa
pajatused

Laagri tulemusena peaks iga osaleja
olema suuteline lärmava kevadlinnu
ära tundma. 
VELJO RUNNEL

414.

KOOLIVAHEAJAL
superkangelaseks
Saabuva lapsevanemate
õudusunenäo eel pakub
ühiskondlik tugivõrk õn
neks piisavalt lahendusi,
kuhu võsukesed jalust
ära saata.
Näiteks kutsub kunstimuuseum kutsub kõiki 7-12-aastaseid koolilapsi osalema
linnalaagris. “Kolme tegevusrohke päeva jooksul tutvume
muuseumis avatud näitustega,
räägime kunstnikest ja nende
töödest, mängime huvitavaid
mänge ning kehastume ise
kunstnikeks,” märkis muuseumipedagoog Kristel Sibul.
Seekordne laager on koomiksiteemaline ning käib käsikäes
praegu muuseumis üleval oleva Eesti koomiksikunsti ülevaatenäitusega “Hall tsoon”.

Garfieldist Miki Hiireni
Esimesel päeval astuvadki
põngerjate ette koomiksisangarid Miki Hiir, Garfield, Superman ja teised. “Esimesel
laagripäeval räägimegi neist
ja üldse superkangelastest.
Samuti maalime neid,” lubas
Sibul.

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

Tartu Rendibuss

Teisel päeval asutakse tegelema reaalsete ja väljamõeldud
maastikega, mida ka ise fantaasiarikkalt juurde luuakse.
Kolmas päev on piltjutustuste
päralt: koomiks ühendab endas ju nii kunsti, kirjandust
kui filmi, jutustades pildiribade ja tekstide abil erinevaid
huvitavaid lugusid. “Sel päeval
mängime koomiksijoonistamise mänge ja õpime teistmoodi tehnikaid koomiksi tegemiseks,” sõnas Sibul.
19. sajandi Tartu linnakodaniku muuseum aga avab
21. märtsil laagripäeva „Ükskord ammu Dorpatis”. Selle
jooksul õpitakse läbi lugude,
näitemängu ning seltskonnamängude paremini tundma
19. sajandi Taaralinnas elanud uhkete härrade ja peente
prouade eluolu ning seda kõike
ajastutruus keskkonnas.
Laager algab kell 10 linnamuuseumis (Narva mnt 23)
ning esimese hooga tutvutakse haridusprogrammide kuraator Nele Dreseni lubaduste
kohaselt 18. sajandil ehitatud
aadlilossi ning sel ajal elanud
härrade ja prouade kommete-

ga. “Mängime paarisaja aasta
vanuseid mänge ning meisterdame igale härrale ja prouale
vajalikke esemeid – kübaraid ja
lehvikuid,” lisas ta.

Peened härrad
Päeva teine pool möödub 19.
sajandi Tartu linnakodaniku
muuseumis (Jaani 16), kus lasteni jõuab ühe tavalise 1830.
aastate perekonna elamu ja
eluolu. “Seejärel astume sammukese lähemale linnakodanike igapäevale ja kehastume
ise vanaaegseteks preilideks ja
noorhärradeks,” lausus Dresen.
Vastukaaluks ootab loodusmuuseum 7-14-aastast noorsugu samal päeval õpitubadesse,
kus saab uurida kevadlinde ja
maailma loomi. Esmalt antakse ülevaade kodumaistest
kevadlindudest, nende laulust, häälitsusest ja välimusest. Lisaks toimub zooloogia
õpituba, kus astuvad areenile
erinevad maailma loomad
ning tehakse loodusmuuseumi elavnurgas tutvust sealsete
eksootiliste asukatega: mao,
kilpkonna ning tarantliga.
KAUR PAVES

POLIITIKA
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Uuno Kivilinnast

Rattavellod vändaku mujal
Kuigi naistepäevast ei näi
hoolivat ei riigiisad ega
korteriühistu, kasutas
TV3 uudistesaates juba
teist aastat jutti minu
esitatud küsimust: “Kas
naistepäev peaks olema
riigipüha?”

mõttetu väntamise asemel
oma meelishobi – joomist.
Võin garanteerida, et nii satute
hoopis toredamatesse seiklustesse kui päevast päeva sadulas
sõtkudes.
Toon näite oma praktikast.
Vanal heal nõukogude ajal oli
kena tava palgapäeval hommmikuni tinistada. Kord läksime
venelastest kolleegidega hoogu
ja kõik kümme meest viidi miilitsaga kainestusmajja. Seal küsisid huumorilembesed ametnikud, kes esimene tahab olla.
Üks härra tõstiski vapralt
käe – mis seal enam vahet, kas
esimene või viimane, pääsebki ehk kunagi rutem minema.

see otsa saab. Samas oli varem
väga ilus lai asfalttee, paremat andis Taaralinnas otsida.
Minu arvates kuulub ka Eesti
veel Euroopa Liitu ja seda pappi võinuks paremini raisata.
Linn ei jõua ju isegi oma puulehti ära koristada.
Räägitakse, et ehitavad mingit kiirjalgrattateed Annelinnast kesklinna. Täielik mõttetus – pole neid spordihulle
tarvis poputada midagi. Leian,
et nii palju peaks üks mees
ikka suutma teenida, et omale
autot või vähemalt elektrirollerit lubada saaks. Vastasel korral istugugi parem kodus.
Rattavellodele soovitaksin

Nõuan hea idee eest autoritasu – mina selle mõtte TV3 reporter Tarmo Michelsonile, kes
mul mullu Kivilinnas külas käis,
ju välja pakkusin. Igal juhul oli
taas valdav enamik minu selja
taga. Aga paistab, et parlamendis neid mühkameid ikka liigub,
kes daamidest väljagi ei tee.
Kaunase puiestee 20 ees käivad aga tohutud kaevamis- ja
asfalteerimistööd. Kui läksin
lähemalt vaatama ja tutvustasin end kui uudishimulikku
linnakodanikku, vastati mulle, et nad peavad kulutama
Euroopa Liidu raha, enne kui

•
•
•
Selle peale kästi tal püksirihm
ja kingad ära võtta, ülejäänutel aga koju minna. Nimelt
ainult üks vaba koht kaineris
oligi. Liigne agarus on alati
ogarus.

Küüni 5b, TARTU

E–N 11–22, R–L 11–23,
P 12–22

Reiting Koolituskeskus kutsub kursustele TARTUSSE!
23.03 – 07.06 Sekretär-juhiabi kursus
31.03 – 20.06 Raamatupidamise kursus
07.04 – 25.08 Koolitaja koolitus
19.04 – 30.06 Ettevõtluse intensiivkursus
Teisi koolitusi vaata siit: www.reiting.ee
reiting
tel 733 3690 | koolitus@reiting.ee

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

SUVETOITLUSTUSE TEENINDAJA
KOOLITUS 28.03 & 11.04

•
•
•
•
•

Kevadnauding

Pakume maitsvaid samosasid, erinevaid
naanleibasid, India-pärast tandoori ahjus
küpsetatud kebaabi ja palju muud head.

LISAINFO JA REGISTREERIMINE:
7361835, marju.hobejarv@khk.ee
või khk.ee/koolitus
al

al

19,90.-

249.-

al

al

1,2.-

1,2.-jm

Tule ja saa säravaks
nautides Kubija hotell-looduspaa
mõnusaid hoolitsusi!
Pakett ühele inimesele sisaldab:

SUUR VALIK

tarne 10.- üle Eesti
KASVUMAJAD
al

AUTOMAATIKA
TUULUTAMISEKS

42.-

ÄÄRISED JA PEENRAD

TERRASSILAUD
al

4,90-

al

42.-

• Majutus ühele inimesele kaheses toas 2 ööd
• 2 hommikusööki, 2 õhtusööki ja lõunasöök teisel päeval
• Spaa- ja saunakeskuse piiramatu kasutus
• Hommikumantli ja spaasusside kasutus
• Seljamassaaž ürdiõliga 40 min
• Magneesiumisoola jalavann 20 min
• Sügavsoojendav muda-parafiini padi 20 min
• Käimiskeppide ja minigolfi kasutamine
• Reedel ja laupäeval pääsmed Võru ööklubisse Club
Tartu ja Club Capital
• WiFi, parkimine

4=5
TILKKASTMISSÜSTEEMID

kasvumaja
Vana-Narva mnt 7a

AIAMAA MULD

KOMPOSTIKASTID
info@kasvumaja.ee
www.kasvumaja.ee

JA PALJU MUUD
Tel: +372 5306 1210
+372 5915 1801

Männiku 43A, Võru • Tel + 372 50 45 745
info@kubija.ee • www.kubija.ee

Hind
alates

95

€

inimene

Paketi hind saabumisega P - N 95€
Paketi hind saabumisega R – L 110€
Pakkumine kehtib kuni 31.05.2017

5

6
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EHITUS

T2 Trainspotting

Sanitaar- ja kapitaalremont, ka
elektri- ja torutööd. Ehitus ja
lammutustööd. Tel 5837 2544.
Siseviimistlus- ja remonditööd.
Ka väikesemahulised parandus- ja paigaldustööd.
Tel 5606 4572.

KINO

17.–23.03 kell 15.10 November

CINAMON

17.–23.03 kell 19.50 Viiskümmend tumedamat varjundit

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!

17.–23.03 kell 12.40, 20 Sangarid

17.–23.03 kell 10.45 Baleriin

17.–23.03 kell 17.30, 22 T2
Trainspotting

17.–21.03 kell 20.15 Jackie
17.–23.03 kell 11.15 Jäneste
kool – kuldse muna valvurid
17.–23.03 kell 16.50, 22.30
Kao ära
17.–23.03 kell 13, 14.30, 17.15
Kaunitar ja koletis
17.–23.03 kell 12.15, 14.40
Koera elu mõte
17.–21., 23.03 kell 16.15,
18.40, 21.40; 22.03 kell 16.15,
21.30 Kong: Pealuu saar
17., 20.–21.03 kell 17.50;
22.03 kell 20.15 Kuuvalgus

23.03 kell 20.15 Eellinastus:
ChiPs: Maanteepatrull

KONTSERT
EDISON
23.03 kell 21.30 Liina Tsimmer
& SuperVova
POLPO
16.03 kell 19 Johanna Eendra

NÄITUS
ANNELINNA RAAMATUKOGU

17.–21., 23.03 kell 19, 21;
22.03 kell 18.40, 21 Logan

kuni 31.03 näitus Kassipildid
väikese viguriga

17.–23.03 kell 10.30, 12.30,
14.20 Loheloits

LINNARAAMATUKOGU

22.–23.03 kell 17.50 Lõvi

kuni 25.03 näitus Mart Kiirats
ja Mats Mõtslane

17.–23.03 kell 22.15 Minu
pimekohting eluga

Aiameistrid - piirdeaedade
ehitus, müük ja hooldus.
Võrkaiad, puitaiad, väravad,
automaatika. Tel 5907 1680,
www.aiameistrid.ee

Trepikodade remont kortermajades. Tel 518 7207, trepikoda.eu

Ehitus, katus, remont, viimistlus, lammutustööd. Teeme üle
Lõuna-Eesti. Tel 5858 6953.
Ehitus, remont, siseviimistlus.
Pikaajaline kogemus. Tel
5622 9840, meelis@kevori.ee.
Ehitus-, viimistlustööd (eraisik,
KÜ, bürood jms). Hinnad head.
Pikaajaline kogemus. Garantii!
Tel 510 0645,
formcenter@gmail.com
Katlamajad ja katlasüsteemid,
ventilatsioonitööd.
Tel 5660 1567.

kuni 25.03 raamatunäitus
Minu lapsepõlv. Nostalgiaretk 90-ndate laste- ja
noortekultuuri
Katuse- ja fassaaditööd, vundamendi remont ja soojustamine. Eramud, korteriühistud.
Tel 5649 4929.
Katuste ja puitfassaadide ehitus- ja remonditööd.
Tel 515 7062.

Tel 7 420 240
5 115 949
www.robinson.ee

Kinnisvarateenused aastast 1997

2-toal korter Pepleri tn.
Tel 5841 7373,
eksvahendus@gmail.com
2-toal mug korter Jõgeva kesklinnas (toad eraldi, maja keskel,
rõdu, 12 000 €). Tel 503 9683.

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

KINNISVARA OST
2-toal korter Tartus.
Tel 558 1306.

Etteasted ja praktikad,
mis toetavad inimese
tasakaalu ja tervist.
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PÄIKE
PAISTAB
PEALE
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Korstnad ja katused. Töö kiire ja
korralik. Garantii. Tel 5625 1750,
outomeli@gmail.com, tomeli.ee
Kõik ehitus- ja renoveerimistööd vundamendist katuseni.
Tehnosüsteemid, projektid.
Tel 5820 2040.

Ostan maja Tartus. Vastu pakkuda 2-toal mug korter Tartus ja
maamaja + komp. Tel 5817 2199.
OÜ Estest PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215,
514 5215.
Talu koos maaga. Tel 5620 4096.

Te r v i s e - j a
loodustoodete

L A A T
festival@tuletee.ee • tel 5136470

WWW.TULETEE.EE
Pääse 2 EUR / 1 EUR

PUIDUST UKSED
TREPID
AKNAD

Kõik ehitustööd ühest kohast:
www.innover.ee. Tel 5904 2174.
Maalritöö, pahtlipritsimine,
värvimine. Tel 5820 1334,
info.kestoke@gmail.com

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
Arvutijoonestamise (CAD)
koolitus. Tel 5388 9110.
Emajõe Keeltekool: uued
kursused. Tel 740 4050, info@
emajoe.ee, www.emajoe.ee.
Põhjamaade tuletöökaardi
koolitus 24.03.2017 Tartus. Tel
744 9604, monika@juunika.ee,
www.juunika.ee

KÜTE

Vana talukoht koos maaga Tartu lähistel. Hooned võivad vajada
remonti. Tel 508 0065.

ÜÜRILE VÕTTA
1-toal korter. Tel 503 2345.

OÜ DOZ

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

Müüa 3 m toored kasepalgid
Tartus. Tel 528 5158.

OTSIN TÖÖD

As Finak (Maramaal) võtab tööle
tisleri ja puitdetailide pahteldaja-lihvija. Kasuks tuleb
töökogemus. Tel 730 3465,
ira@finak.ee
AS TREF pakub tööd valvurile
(osalise tööajaga), sobib ka lisatööks. Töö graafiku alusel. Vajalik
arvuti kasutamise ja suhtlemisoskus. Kasuks tuleb töökogemus
antud valdkonnas. Tel 506 2449.
Atlantise restoran Tartus otsib
koristajat. Tel 738 5492,
turundusjuht@atlantis.ee
Atlantise restoran Tartus otsib
nõudepesijat. Tel 738 5491,
peakokk@atlantis.ee
Müüjale-teenindajale kellaja kullapoes. Vajalik inglise k
suhtlemise võimekus, tehniline
taip, kuna tuleb teha väikeseid
peenmehaanika töid. Väljaõpe
kohapeal. Tel 502 8248.
Nelikanthöövli operaatorile-tislerile. Tel 504 6111.
Otsime osalise tööajaga abitöölisi ehitustele. Sobib ka pensionieelikule või mujal graafikuga
töötajale. Tel 505 4018.
Sõbra Pesumaja otsib pesumaja
abilist. Töö õhtuses vahetuses.
Info tel 5303 0974, 5343 4538.

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!

Kiirmüügi hinnaga 1-4-toal
renoveerimist vajavad korterid
Tartu linnas. Tel 5612 3726.
Metsakinnistud (ka läbiraiutud),
põllumaa ja raieõigus. Metsakinnistute ost ka koos hoonetega, hüpoteegiga, looduskaitsealadega ja kaasomandiga.
Tel 523 4445.

Märg lõhutud kask koos veoga
(30-50 cm, min kogus 3 rm, hind
al 33 €/rm). Tel 5612 7434.

PAKUN TÖÖD

Elamukrunt Variku linnaosas
Kraavi 2 (üp 672 m², elamumaa,
olemas ehitusõigused üksikelamu ehitamiseks, 42 900 €).
Kutseline maakler Sirle Uiga, tel
526 4198, 786 8085,
www.aadlivillakv.ee
Maja Nõos (üp 92,9 m², kinnistu
1494 m², 55 000 €, tingi).
Tel 5622 4802.

Küttepuud (võrgus, lahtiselt,
kuivad, märjad). Tel 504 6111.

Otsin tööd autojuhina, sobiks ka
väiksem kallur. Multilifti kogemus, B-, C-, E-kat. Tel 506 4530.

KINNISVARA MÜÜK

Keskküttega korter Tartus.
Tel 5681 1160.
Kogenud mees teeb betoonitööd. Vundamendid, seinad,
vahelaed, monoliittrepid,
montaaž ja monolitiseerimine.
Töö kiire ja kvaliteetne.
Tel 5625 4171,
monoliittrepp@gmail.com

KOOLITUS

Tartus ja maakonnas.
Väikesemahulised
ehitus-,
Aitame kinnisvara
remondija abitööd
teie kodus,
müümisel
ja üürimisel.
kontoris
jaKaru,
aias. Tel
2490,
Meelis
tel 5398
511 5949
info@koduexpress.ee
Ene Lina, tel 504 8379
742 0240 • www.robinson.ee

3-toal korter Tartus. Raha olemas. Tel 558 1346.

Tartu Raatuse Koolis
Raatuse 88a, Tartu

Otsime oma klientidele erinevaid
üürikortereid, maju, majaosasid ja tube Tartus ja maakonnas.
Maakler Laura Andla,
tel 520 8603, 786 8087,
www.aadlivillakv.ee

Viimistlus- ja remonttööd.
Korterid,
Tel 518
7207. majad, majaosad

22.03 kell 19 Kontsert: Queen
Rock Montreal 1981

17.–23.03 kell 11.30, 15.40
LEGO Batman Film

17.–23.03 kell 13.40 Minu elu
Tsukiinina

40 a ehitusmees ootab pakkumisi. Tegelenud 16 a ehitus- ja
remonditöödega, olemas auto,
haagis 3x1,5 m, tööriistad. Töö
kvaliteedi ja alkoholiga muret
pole. Oodatud ka väiksemad
tööd jne. Vajadusel paberimajandus OÜ-ga. Tel 5553 8686,
vaikne15@gmail.com

2-3-toal korter. Tel 5561 4114.

Erinevat sorti kvaliteetsed küttepuud veoga. Tel 529 2305,
734 9800, www.kasumetsa.ee
Haluküte OÜ müüb lõhutud
küttepuid lahtiselt, võrgus,
konteineris + lõikamisjääke ja 3
m puud. Tel 504 3100.
Katla-, ahju- ja pliidipuud (lepp
31 €/rm, kask 33 €/rm). Ostes
6-10 rm, vedu tasuta!
Tel 5377 4476.
Kuivad ahju- ja katlapuud (50,
60 sm, veoga, väiksed kogused).
Tel 521 2015.
Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puit- ja turbabrikett,
küttegraanulid. Vedu tasuta.
Tel 523 8332, 433 3130.
Küttepuu (kask, lepp, 30, 40, 50
cm, laotud, veoga). Tel 557 6177.

KEEVITUSTEENUS
• malm
• alumiinium
• roostevaba

Töö lapsehoidjale kolmel päeval
nädalas (päeva teises pooles
E, T, N). Ideaalis on hoidja tore
vanatädi. Hoidja tuleb meie koju,
asume Ülenurme keskuse lähedal, mõni km Tartu linna piirist.
Tel 5810 6014.
Vajan koduabilist Aovere külas
1-2x nädalas. Tel 511 4081,
eva.koolitus@mail.ee

RIIDED
Jõe butiigis kõik kasutatud
joped ainult 5 €! Soola 10 (avaturg), E-P 9-16. Facebook:
Jõe butiik
Jõe butiigis naiste pluusid,
püksid, seelikud (suured
numbrid). Soola 10. Facebook:
Jõe butiik
Kaubapesa Sõpruse pst 8. Kasutatud riided ja mänguasjad
-20%. E-R 10-18

SÕIDUKID
1994.-2008. a sõiduautode
kokkuost. Väga kiired tehingud!
Raha kohe kätte! Tel 553 3060,
info@carus.ee
Auto, kaubiku, veoki keretööd,
taastamine, ümberehitus.
Uued ja kasutatud keredetailid.
Tel 504 0334.
Müüa mopeed (uus, läbisõit 00).
Tel 5554 8060.
Ostan Žiguli 2105-07 (võib vajada remonti), poritiivad, uksed ja
5-k käigukasti. Tel 5550 6055.

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

HAUAPIIRDED VAASID PINGID

Tasuta vanaraua ja kodumasinate äravedu. Välja arvatud
külmikud ja telerid.
Tel 5386 9008.
Teen elektritöid. Tel 520 5016.

TERVIS
Alkoholi ja suitsetamise vastane kodeerimine Tartus.
Tel 5669 0462,
onneklubi.onepagefree.com
Tervendamise ja harmoniseerimise seansid. Elena - energiaterapeut ja rahva ravitseja
(Moskva). Tel 5360 9798.

R.K.ÕIGUSBÜROO
Transport ratastooli ja raamiAutoklaaside müük, paigaldus,
parandus, toonimine.
Klaasikahjude käsitlemine.
SIXKLAASID OÜ Tähe 127,
Tartu. Tel 5067180. www.sixklaasid.ee

ga. Tel
58 494
588. USALDADA!
KOGEMUSED,
MIDA
SAATE

R.K.ÕIGUSBÜROO

MÜÜK

KOGEMUSED, MIDA SAATE USALDADA!

raivo@kiisk.ee • 5333 0888

www.rkb.ee

Usaldusväärne autoremont
ja rehvitööd parima hinnaga
linnas! Varuosade ja rehvide
müük. Tel 5620 3199,
www.samautoremont.ee

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

Arboristitööd: (vilja)puud,
hekid, ohtlike puude hooldus
ja raie. Tel 5699 9884,
laur@puujuuksur.ee
Autoromude tasuta äravedu
ning registrist kustutamine.
Tel 5391 7960.

Korstnapühkija-pottsepp!
Töö kiire, hinnad soodsad!
Tel 5805 0201,
www.korstnapuhkimine.ee

Hõbedast äärega klaasnõud,
hõbedast portsigarid, tassid,
kannud, pitsid jm esemed!
Tel 5649 5292.

Müüa saunaahi. Hind soodne.
Teen ka ahjusid tellimise peale.
Tartu. Tel 5629 6070.

OST

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

Vanad sõled! Võib ka nõukogude ajast! Palun pakkuda ka muid
vanu ehteid! Tel 5803 6752.
Maksan 40 € pildil oleva teekannu eest. Paku ka samovare
ja teeklaasihoidjaid.
Tel 5893 8528.

Uus vann vanasse vanni, garantii 3 a. Lisainfo tel 503 1943,
www.vannvannis.ee.
Vajad abi otsinguil internetis,
e-posti või ID-kaardiga jne?
Soovid lihvida arvutioskust? 10
€ / 1 h – seltsi võid kutsuda ka ühe
õpihimulise sõbra. Tel 5880 4321
(E-R 10-17), tere@koodikiri.ee

Boilerite puhastus, paigaldus ja
remont. Tel 518 7207.

Elektritööd. Tel 5609 3099.

Vanaaegsed rohelised ja pruunid nööriga suletavad purgid maksan 10 €/tk Tel 5893 8528.

Aabitsad, piiblid, teatmeteosed, dokumendid ja muud
vanad trükised. Raha kohe!
Tel 5607 7449.

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

Eestiaegne supitirin.
Maksan 20 €. Tel 5893 8528.

Nõukaaegsete märgikarpide,
medalite, ordenite, fotoaparaatide, mänguasjade jm ost!
Tel 5649 5292.

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

Kändude freesimine, kruntide
puhastamine võsast ja saetööd.
Tel 5346 1476, info@niitmine.ee,
www.niitmine.ee

Ohtlike puude langetus, võrastiku, oksade piiramine jne,
korvtõstukit vajavad tööd.
Tel 5818 5222.
Ohtlike puude raie ja puude
hooldustööd. Tel 5686 6157,
info@nordicarb.ee.

Ostan sellise vaasi. Võib olla ka
teist värvi! Tulen kohale ja maksan kohe! Tel 5803 6752.

Kõige rohkem kuulutusi
soodsalt ja kiiresti!

.ee/kuulutus

Printerikassettide kiire täitmine! E–R 9–17, Raekoja 13, Tartu.
Tel 744 1100, www.futari.ee
Raamatupidamisteenused,
hinnad alates 24 eurot kuu. Raamatupidamine, mis toetab Sinu
ettevõtte edukust! Tel 5396 7381,
paludeoy@gmail.com
Hauakivide ja plaatide valmistamine. Tel 5691 7488,
www.kiviraie.ee

Rakkekaevude kaevamine, puhastamine ja remont. Vajadusel
rõngaste vahetamine.
Tel 557 4792.
Sanitaartehnilised tööd.
Tel 5660 1567.
San-tehn torutööd, elektritööd
(boilerid, segistid, wc-potid,
ummistused). Tel 5349 9106.
San-tehn tööd, boilerid, torud,
wc-potid, kraanid, veemõõturid, veeavariid. Tel 553 7638.
San-tehn tööd, kraanid, torud,
potid jne. Ummistused ja vee
avariid. Tel 5621 7955.

alates 1 €

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

Veame tasuta ära vanametalli,
kodumasinad, vanapaberi,
akud. Prahivedu prügimäele
5 €/m³. Tel 5825 9300.

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

Septikute, reoveemahutite,
kaevupumpade müük ja paigaldus. Tel 5306 5322,
info@reovesi.ee
Soodne fekaalivedu Tartus ja
Tartumaal, ka laupäeval-pühapäeval. Tel 5340 2060,
veodeestis@gmail.com

Puidust õllekappade, müntidest tehtud ehete, setu
sõlgede-ehete, kettide jm ost!
Tel 5649 5292.

Veneaegsed fotoaparaadid ja
objektiivid. Tel 5872 5458.

VABA AEG
Lauatennis Visa hallis ja Tamme
koolis. Tel 557 7677.
Tantsuõhtu 17.03 kl 19.30 Tiigi
seltsimajas ans Remix saatel. Tel
5850 8091. Tel 5850 8091.

EW sõjaväe ja kaitseliidu
märkide, eeskirjade, määruste,
tääkide, kiivrite jm ost!
Tel 5649 5292.

Vedu ja kolimine, utiliseerimine, klaverid, laadijad.
Tel 5621 7955, kiiredkolijad.ee
Raamatud enne 1945 al 5 €/tk,
enne 1917 al 10 €/tk. Nahkköites al 50 €/tk. Tel 5893 8528.

Veo- ja kolimisteenus, linnas
9 €/h. Tel 521 2642.
Veo- ja kolimisteenus, utiliseerimine, laadijad, vedu üle Eesti
parima hinnaga. Tel 553 7638.

Raamatud, aabitsad, piiblid,
dokumendid, diplomid jne! Ost
parima hinnaga, raha kohe!
Tel 5649 5292.

Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.

Viljapuude ja marjapõõsaste,
hekkide ja ilupõõsaste lõikus,
ohtlikud puud, okste äravedu.
Tel 5344 1304, www.ahillea.ee
Õunapuude ja hekkide lõikamine. Tel 525 2862,
www.kobruleht.ee
Ääre- ja tänavakivide paigaldus
Tartus ja Tartumaal.
Tel 5608 1282, www.roadlink.ee

Hõbe- ja kuld! Ehted, mündid,
pitsid, lusikad jne. Tulen kohale
ja tasun kohe! Tel 5607 7449.
Hõbedast lusikad, pitsid, ehted, esemed jm. Kokkuostudest
kuni kaks korda parem hind!
Tel 5649 5292.
Kauplus Inderlin ostab münte,
raamatuid, ehteid, hõbedat, fotoaparaate jne. Tel 5803 6752.
Maalid, ikoonid, graafika (ka
nõuka perioodist). Muuda kasutuna seisev kunst rahaks!
Tel 5649 5292.

Tule tähista sünnipäeva HipHop mängumaal. Tutvu lähemalt www.hiphopmängumaa.ee
Tel 526 1043.

Ajaleht OÜ, Ülikooli 1, 51003 Tartu
Toimetus 730 4535
Reklaam 521 3038
Kuulutused 730 4455
tartuekspress.ee

Hõbe, ehted, raamatud, märgid, mündid, fotod, kunst jm!
Ost parima hinnaga, raha kohe!
Tel 5649 5292.

VHS-kasseti ja slaidide digitaliseerimine. Tel 5808 4419,
fortiusfoto@gmail.com

Kandlemees Sander – kandlemuusika ja laulud Su peole!
Tel 504 3202,
simmaniduo@gmail.com

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

Vanavara, kulla ja hõbeda kokkuost! J. Kuperjanovi 62, Tartu,
tel 5815 0312, www.emiliaantiik.ee

Tantsuõhtu 25.03 kl 20 ans
Viiser. Peetri 26a, Tartu. Valsid,
rumbad, tangod. Tel 511 4081.

Kaardid ennustavad! Kogenud
ennustajad 24 h. Tel 900 1727,
ennustus.ee

Kaubaveod ja kolimisteenused,
töötame iga päev. Tel 522 5196.

Vanad taskukellad - ka remonti
vajavad. Paku julgelt!!!
Tel 5893 8528.

Erinevate kollektsioonide
ost - mündid, märgid, fotod,
õllepudelid, paberrahad jm!
Tel 5649 5292.

Likvideerime kanalisatsiooniummistusi 24/7 Tartus ja
Lõuna-Eestis. Tel 5886 6112,
www.hädaabi.ee

Fekaalivedu, survepesu,
ummistuste likvideerimine.
Tel 558 8811, www.fekto.ee.
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Tsaariaegsed kopikad 1 €/tk.
Ostan ka teisi vanu münte! Tulen ise kohale! Tel 5803 6752.

Vastutav väljaandja: Kaupo Torim,
511 6923
Peatoimetaja: Kaur Paves,
517 0933
Keeletoimetaja: Terje Jepiselg
Kujundaja: Priit Kivisoo
Reklaam: Malle Pastak
Reporterid: Kaspar Aug,
Meelis Kaldalu, Janari Kintsiraud,
Kadri Külaots, Rauno Põld,
Aet Rebane, Rasmus Rekand,
Sten Sang
e-post: nimi@tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress
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REKLAAM

Neljapäev, 16. märts 2017

Kui mujal on
odavam, siis meil
on tasuta*
Farmi

Tere

1 kg

500 g (1.38/kg)

Keefir 2,5%

jaa

nip

ä ev

ani

Hapukoor 20%

0

0

54

69

Tallegg

Rakvere

Eestimaine
broilerifilee
1 kg

Hin
gar naanti
i

Ameerikapärane
toorsuitsupeekon

4

89

150 g (9.27/kg)

1

39

Hipp

Jätkupiimasegu
Combiotic 2 Bio

Löfbergs

Kohvioad
keskmine röst
1 kg

alates 6. elukuust
800 g (15.94/kg)

9

12

99

75
...rohkem Hinnagarantii
tooteid leiad poest!

Prismas on 400 toote tavahinnad kuni jaanipäevani
garanteeritult odavaimad. Kui leiad sama toote teisest
poest odavama tavahinnaga, siis meilt saad selle tasuta.

*Tutvu kampaania tingimustega: www.hinnagarantii.ee

MÄNGUKAVA 18.03 – 20.05

Crossroads. Step into the Light
L
L
L
P
P
T
T
T
T
K

18.3
18.3
18.3
19.3
19.3
21.3
21.3
21.3
21.3
22.3

Koolivaheaja etendused
Vanemuises

Lapsepõlvebänd

Suluseis

1200

PUNAMÜTSIKE

19

00

CROSSROADS. STEP INTO THE LIGHT ESIETENDUS! VM

19

00

LAINEID MURDES VÄLJA MÜÜDUD!

TK

K
K

Sadam

N

TK

N

Sadam

N

1200

AINO JA HALDJAS

1600

LAINEID MURDES VÄLJA MÜÜDUD!

1100

SÖÖBIK JA PISIK

TK

R

1800

SÖÖBIK JA PISIK VÄLJA MÜÜDUD!

TK

R

1900

HEA PÕHJATUULE VASTU

1900

LAINEID MURDES VÄLJA MÜÜDUD!

1100

INETU PARDIPOEG VÄLJA MÜÜDUD!

VM

R

Sadam

L

TK

L

22.3
22.3
23.3
23.3
23.3
24.3
24.3
24.3
25.3
25.3

RINGREISID

1900

ÜKS MEES, KAKS BOSSI

SM

19

00

CROSSROADS. STEP INTO THE LIGHT

VM

L

18

00

LAPSEPÕLVEBÄND

SM

L

1900

REHEPAPP

VM

P

1900

LAINEID MURDES

Sadam

E

1100

PETTSON JA FINDUS

TK

T

1900

MAMMA MIA! VÄLJA MÜÜDUD!

SM

R

1900

KLAVER

Sadam

L

1600

VÕTAME HETKE

VM

N

1715

TEATRIEKSKURSIOON

SM

L

INFO JA PILETID vanemuine.ee — 744 0165 — kassa@vanemuine.ee — piletimaailm.com — piletilevi.ee

18.3
8.4
9.4
17.4
2.5
5.5
6.5
18.5
20.5

1900

OOPERIFANTOOM VIIMASED ETENDUSED!

Nordea KM

1800

LOTTE UNENÄOMAAILMAS

Nordea KM

1300

LOTTE UNENÄOMAAILMAS

1900

OTHELLO

1900

CROSSROADS. STEP INTO THE LIGHT

RO Estonia

1900

MAMMA MIA!

Nordea KM

1900

MAMMA MIA!

Nordea KM

19

00

HOOAJA LÕPPKONTSERT

Estonia KS

1900

HOOAJA LÕPPKONTSERT

Pärnu KM

Nordea KM
Vene Teater

SM – suur maja VM – väike maja Sadam – Sadamateater TK – Teatri Kodu Nordea KM – Nordea Kontserdimaja

