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

Reiting Koolituskeskus kutsub kursustele TARTUSSE!

8.03 – 29.06 Raamatupidamiskursus
koos juhendatud praktikaga
12.03 – 11.05 Ettevõtluse intensiivkursus
03.04 – 06.07 Sekretär-juhiabi kursus
koos personalitöö õppega

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

reiting

Tartu Rendibuss

Kui näen, et toidukohas pakutakse
päevalõunat hinnaga 2.70, siis
minul korraks tuksatab.
Verni Loodmaa
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Vikerraadio, 13. veebruar

Et katus kevadvihmadele
vastu peaks,
alusta katusetöödega
JUBA NÜÜD!
Kvaliteetne
ümar vihmasüsteem
otse maaletoojalt

KATUSEMATERJAL TEHASEHINNAGA,
KATUSETÖÖD ÜLE EESTI
Saadaval ka sandwich-paneelid otse maaletoojalt.
Lisaks erinevad projektimüügid ja
loomulikult ka paigaldus.
KONTAKT: tel 550 3200 | e-post: info@steel.ee | Turu 51, Tartu | Piiri 7, Viljandi

KUULUTA TARTU SUURIMA
TRÜKIARVUGA AJALEHES

trükiarv minimaalselt 20 400

Kirjastus ootab romaanide, novellide,
luuletuste ja lasteraamatute käsikirju.
Tel 5116923.
Selles kuulutuses on 90 tähemärki.

PALJU SEE KUULUTUS MAKSAB?
Tartu ja Pärnu ühine

linnaleht

1.20 €
4.80 €
10.80 €

KÕIGE ROHKEM KUULUTUSI
tartuekspress.ee/kuulutused
KÕIGE SOODSAMAD HINNAD kuulutus@tartuekspress.ee

Hinnavõrdlus tugineb väljaannete kehtival hinnakirjal
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Sahtlipõhja ununenud tervisetõend võib viia priske trahvini
Seadusvangerduse mõjul on kätte jõudnud aeg,
mil enda teada eeskujulikud eakad autojuhid
digitaalse mahajäämuse
tõttu seadusesilma hammaste vahele sattuda
võivad.
Ehkki kord, mille kohaselt
aegunud tervisetõend automaatselt ka juhiloa kehtivusele lõpu teeb, kehtib juba 2013.
aasta algusest, jõuab kibe tõde
tuhandete ohvriteni alles nüüd.
Erilise löögi all on üle 65-aastased sohvrid, kellel kümneaastase juhtimisõiguse juures perearsti antud volitused vaid viis
aastat kestavad – nüüd saabki
viieaastane tsükkel paljude
jaoks esimest korda ümber.

Kirjakasti avarustes
Mitme nimeka perearsti sõnul on patsiendid uute nõuetega
püsti hädas. Hiie Karelson tõdes, et infot, kellel patsientidest
tõend lõppema hakkab, arstile
ühte kohta kokku ei jooksegi.
“Igaühe kohta eraldi võib seda
muidugi otsida, aga eks sellele
kuluks kõvasti õdede tööaega,” tunnistas doktor. “Kui meil
olekski täielik info, siis kuidas
meiegi seda kõigi patsientideni
suudaks toimetada? Sageli ei
võeta ju telefonigi vastu ja hiljem
selgitatakse, et ei juleta võõrastele numbritele vastata.”
Anneli Rätsep Ülikooli perearstikeskusest märkis samuti,
et kümme aastat on piisavalt
pikk aeg, et tervisetõendiga
seonduv sootuks ununeda
võiks. “Usun siiski, et ka arvutikaugetel inimestel on keegi,

kes arvutiga tuttavam, ja võiks
aidata digilugu.ee keskkonnas
kehtivusaega vaadata,” soovitas ta. “Lisaks sellele
saab sealt infot
milliseid soovitusi on arstid külastusejärgselt
andnud, kui suured on olnud
raviteenuste kulud, milliseid
ravimeid on välja kirjutatud ja
kas retseptid on apteegis.”
Nimelt jagab teavet tõendi
aegumise kohta maantee
amet igaühele eraldatud eesti.
ee postkasti kaudu, ent kellel on sealne info tihedamini
kasutatavale meiliaadressile
suunamata, võib virtuaalset
käehoidmist ootama jäädagi.
Rääkimata muidugi neist seenioritest, kel kompuutri taha
üldse asja pole.
Perearst Vitali Karpenko
teadis rääkida koguni iseenda kogemusest, et ehkki tema
tervisekõlblikkus saab ümber

märtsi alguses, pole ta siiani
selle kohta ühtki kirja saanud,
kuigi jälgib tööülesannete tõttu eesti.ee-d pidevalt. “Meie
programmis ei ole sellist kohta, kuhu tulevad teavitused, et
patsiendil on tõend aegumas,
ta on käinud EMO-s või käis
tema juures kiirabi,” kurtis
tohter.

Reaalselt võimatu
Doktor Marje Koha arvates
hägustab pilti tõik, et varem
on väljastatud tõendeid vastavas komisjonis või mõne muu
tervishoiuteenuse osutaja
juures, mille kohta perearstil
andmed puuduvad. Marika

Plaksi hinnangul võib
probleeme
olla eeskätt
nendel, kes
üleminekuajal paberilt
elek t ro onsele tõendile pidid
ise tõendid
tolleaegses
ARK-is registreerima.
Eva Loskit
meenutas, et
tema nimistu liikmeid
on segaduse
tõttu tabanud ka rängim võimalik
karistus: trahv loata sõidu
eest. Mõnedki hoolealused on
teavitamata jäänud ja miks, on
arstile teadmata. Kui ka vajalik IT-lahendus loodaks, pole
kõigi patsientide kontaktandmed Loskitile ikkagi kättesaadavad. “Aadressid ja telefoninumbrid on ka ju delikaatsed
isikuandmed, mida meie kätte
ei saa, kui patsient ei avalikusta neid arstile,” arvas ta.
Levinud seisukoht resümeerib ometi, et oma dokumentatsiooni korrasoleku eest peaks
ikka iga abivajaja ise vastutama. Perearst Viive Valge pereõde Leili Kapsi leidis, et on väga
tore, et riik inimesi teavitab, ja
veel suhteliselt aegsasti. “Teisalt
arvame, et inimesel on ikka endal ka mingid kohustused ja ta
peaks ise oma asju jälgima,” sedastas ta. “Pigem on probleeme
tervisedeklaratsiooniga, mille

digitaalse täitmisega vanemad
inimesed väga hästi hakkama
ei saa, aga siis nad leiavad kellegi, kes aitab.”

18 õnnetut
Ruth Ladva tõi aga kogu
protsessi sisse täiesti uue dimensiooni: nimelt on arstil
tegelikult väga raske hinnata, kuidas patsient autoroolis
hakkama saab. “Üks asi on terviseseisundi, aga hoopis teine
juhtimisoskuse pädevuse hindamine – ka seda võiks mingi
aja tagant uuesti üle vaadata.”
Lõuna prefektuuri Tartu
patrulltalituse juht Alvar Pähkel rahustas tõendipuudulikke
siiski, et eraldi reide politsei
aegunud tervisetõendiga inimeste jahtimiseks ei korralda.
Viimase kolme kuu jooksul on
avastatud 144 juhtimisõiguseta roolikeerajat, neist vaid
18 on olnud juhid, kel tervisetõend aegunud. “Taolise
rikkumise avastamisel ei ole
politseiniku esmaeesmärgiks
kopsaka rahatrahvi määramine,” rõhutas Pähkel.
Nii on olnud juhtumeid, kus
peatatud juhtimisõigus tuleb näiteks mõnele eakamale
juhile väga suure üllatusena,
kuid on ka juhte, kes sõidavad
kuid selles teadmises jätkuvalt
ringi. “Sestap on iga juhtum
ja selles osaleva inimese lugu
erinev ning on iga politseiniku
kaalutlusõigus otsustamaks,
kas rikkujale määratakse rahatrahv kohapeal või talle
koostatakse väärteoprotokoll,
mis võimaldab teha otsuse 30
päeva jooksul,” rääkis Pähkel.
KAUR PAVES
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SOODNE LAEN

käe-, jala- ja rinnaproteesid

KODU OSTUKS JA REMONDIKS

PEREDELE, PENSIONÄRIDELE JT SIHTGRUPPIDELE.
Tutvu finantsteenuse tingimustega www.eluasemefond.ee
ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga. 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 €.
Laen on finantskohustus. Mõtle läbi oma rahalised vajadused
ja laenu tagastamise võimalused.

Tel 742 3292, e-post: info@eluasemefond.ee

individuaalsed, kohaldatavad, sporditallatoed

käele, jalale, seljale valmistamine ja individuaalne kohandamine

Restoranid
laias valikus ortopeedilisi ja anatoomilisi jalatseid, ka lastele

INDIVIDUAALNE KONSULTATSIOON
G A L E R II

Info ja registreerimine tel 740 2316
Ootame Teid E - R 9 - 16, Turu 21b, Tartu
(asume Turu 21 sisehoovis)
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LUGEJA KIRI
Külmikulimiiti
ei eksisteeri
Veterinaar- ja toidua
metile jäi silma toitlus
tusettevõtetest kõnelev
artikkel eelmise nädala
Tartu Ekspressis, kus muu
hulgas on kirjas, et meie
amet kohustab pisiäri
opereerima kaheksa kül
mikuga.
Kohustust väikesel toit
lustuskohal kaheksat kül
mikut omada kindlasti ei
ole. Tegelikult peab toit
lustusettevõttes olema
just nii palju külmikuid, et
oleks tagatud kogu eri
temperatuuri vajava toidu
kauba säilitamine. Ehk tei
sisõnu peab toit nendesse
ära mahtuma. See on ette
võtte enda otsustada, kas
neid külmikuid on selle
jaoks tarvis kaks, kuus või
kaheksa.
Ühte külmikut saab ju
kasutada paljude Tartu
Ekspressi artiklis nimeta
tud toodete säilitamiseks,
kui välditakse nende too
dete omavahelist ristsaas
tumist. Näiteks saab pai
gutada toidu külmkappi
nii, et valmistoit paikneb
ülemistel ning toortoit
alumistel riiulitel. Vältida
tuleb vedeliku tilkumist
toortoidust valmistoidule.
Enne toidu kasutamist tu
leb veenduda, et toit vas
tab nõuetele.
Kui kõnealuses söögiko
has on kaheksa külmikut,
on ettevõtja ise pidanud
vajalikuks need paigalda
da. Külmikute arv lepitakse
kokku tegevusloa taotle
mise käigus.
Toiduga kokku puutuv
töötaja peab täitma isikliku
hügieeni nõudeid: peavad
olema vahendid käte pe
semiseks ja hügieeniliseks
kuivatamiseks ning vaja
dusel desinfitseerimiseks.
Ühekordseks kasutami
seks mõeldud kaitsekin
dad on mõeldud ainult
ühe konkreetse tööope
ratsiooni jaoks, kohustust
köögis kogu aeg kummi
kindaid kanda meie poolt
seatud ei ole.
Heiki Pruus
Tartumaa veterinaarkeskuse toidubüroo juhataja

Maraton meelitab
RASKUSTE KIUSTE
Pärast kolmeaastast
vahet originaalrajale
naasvalt Tartu suusamaratonilt ei jää kõrvale
needki atleedid, kellel
varasemate kogemuste
põhjal suusad ilmselgelt
edasiliikumist segavad.

EELKOOLI: 5-6a ja 6-7a
MÄNGUKOOLI:
kuni 3a koos vanemaga
HUVIKOOLI:
4-6a ja 7-10a huviringid
ÕPIKOOLI:
pikapäevarühm I-III klassile
SÜNNIPÄEVI PIDAMA:
laupäeviti
LINNALAAGRISSE:
vaheaegadel I-III klassile
MÄNGIMA: reedeti kell 10-13

www.minikool.ee //

Minikool

Häda Hiinalinnas
10. veebruaril varahommikul
põles Jaamamõisas Põhja
puiesteel aiamajakesest raja
tis. Tulekahju kustutamiseks
pidid päästjad moodusta
ma paarisaja meetri pikkuse
voolikuliini, sest tulekahju
paigale polnud võimalik au
toga ligi pääseda.

korda elaniku kohta käiakse
Tartus aasta jooksul muu
seumis, selgub statistika
ameti juubeliväljaandest –
seda on kaks korda enam kui
pealinnas.

Kanged
kongutalased
11. veebruaril puhkes Kon
guta külas alkoholijoobes
41-aastase mehe ja 51-aasta
se naise vahel tüli, mis päädis
kähmlusega. Täiskasvanute
vahelise rüseluse keskele jäi
ka 13-aastane poiss.

Rahulik ilma-aasta

Pelutav punktivõrdlus

MINIKOOL OOTAB LAPSI

LAUSEGA
õigeks talle esitatud süü
distustes toimingupiirangu
rikkumises, dokumendi võlt
simises ja selle kasutamises.
Seega võlgneb riik Lepale üle
23 000 euro.
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Tervisesportlaste eeskõnelejaks kujunenud Raivo E. Tammega kõrvuti on jälle väljas
mullu Tehvandi ringil nühitud
lühendatud distantsil 2346 lõpetanu seas viimaseks jäänud
vapper soomlanna Terttu Salonen, aga ka võitjast kaugeimale
jäänud kohalik, üldarvestuses
tagant kolmandaks rühkinud
Kaitlyn Lääts, kes tõdes, et on
hea tunne vähemalt kahest
inimesest parem olla. “Uuesti
maratonil osalema motiveerib
mind see, et tuleme koos sõpradega ning meie enda vahel
on konkurents,” rääkis ta. “Ehk
õnnestub olla auväärne neljas
tagantpoolt või siis veel parem.”
Läätse sõnul on kindlasti
huvitavam, kui peab sõitma
muudkui uusi radu, mitte
kuus korda ühte ja sama ringi.
“Eelmisel aastal oli ka raske
jälgida, kui maha ma teistest
võistlejatest jäänud olen, kuna
ei teadnud, mitmes ring neil
käsil on,” märkis Läänemaa
neiu, lisades, et ettevalmistus
on jäänud kesiseks, sest kodumaakonnas tuleb lumi alati
hiljem maha.
Eelmisel aastal 2331. kohal
platseerunud Janar Kurisoo
kinnitas uut starti põhjendades, et üks õige endast lugupidav Eesti mees peaks ikka
täispikka Tartu suusamaratoni korra elus läbi sõitma. On
ju 63 kilomeetrit treenimata
taseme juures aukartustäratav
vahemaa. Lisaks on Kurisool
korraldusmeeskonnale üks
mehine soovitus: “Olgu mehed
ja tõstku põhiüritused laupäevasele päevale, et lihtsurelik

3

saaks enne argipäeva natukenegi taastuda.”
Kurisood vaid kohaga edastanud 56-aastane professor
Arne Merilai rääkis, et on võhmainimene ja naudib raja aktiivse tempoga läbimise ja seal
erinevate ülesannete lahendamise protsessi. “Minusuguseid
oleks maratonil kindlasti palju
rohkem, aga eduhüsteeria tõrjub seda segmenti,” sõnas ta.
Merilai on pika elu jooksul
läbinud kolm maratoni ning
absoluutselt iga kord on olnud
pidamine nässus, kuid suurt
muret see rahvasportlasele ei
tekita. Istuva eluga inimesele
on tema hinnangul liikumine
väga tähtis, kas või korra-paar
nädalas.
“Tartu maratonil motiveerib
mind kõige rohkem hea ja mitte liialt ekstreemne rada, enne
ja pärast sellist tugevate soonte
luksust ei ole ja kakerdamist on
palju rohkem,” selgitas ta. “Ki-

rev rahvamöll ja punktivõrdlus
ei tea kellega aga ajab pigem eemale. Jäetagu tõsine võistlus esisajale ja olümpiale, rahvahulkadele lubage sõbralik spordipidu
ilma tagant piitsutamata.”

Lumenappuse mõju
Rapla seeniorile Ants Tammele ei pakkunud eelmise aasta
eksperimentaalmaraton midagi meeldivat, ent sellegipoolest
on ta tänavugi rivis. “Minu vanuses on põhiline aktiivne liikumine,” põhjendas ta.
Ometi leidub tagarivis omajagu neidki, kes sedapuhku
suusad nurka jätnud. Triin
Loik (2343.) otsustas sel aastal mitte osaleda, sest palju
teisi kohustusi ei oleks treenimiseks liialt aega jätnud.
“Kindlasti mõjutas otsust ka
viimaste aastate lumenappus,
mis annab väga tugevalt tunda
Tallinna piirkonnas,” lisas ta.
KAUR PAVES

Kui 2016. aastal registreeris
juhtiv kindlustusselts Ergo
Tartumaal 40 tormiga seo
tud õnnetusjuhtumit, siis
mullu vaid üheksa. Eelmise
aasta suurim, 150 000-eu
rone kahju oli tingitud äike
selöögist majja, mille tule
musel tekkis tulekahju.

Lepp on süüta
Tartu maakohus mõistis OÜ
Tartu Valla Kommunaal ju
hatuse liikme Aigar Lepa

SÄHVATUS

Tokumaru marutab
Seni vaid Tallinnas tegutse
nud Jaapani kööki pakkuv
restoranikett Tokumaru avas
oma esimese söögikoha hil
juti uuenduskuuri läbinud
Tartu kaubamaja kolmandal
korrusel.

Roolijoodikut
ei usuta
Vaid 41% Tartu Ekspressi ko
dulehel hääletanuist uskus
joobes juhtimise eest rajalt
maha võetud Tanel Toom
palu väiteid, mille kohaselt
politseinik ta armutult läbi
peksis.

Katsed valla
Tänasest 14. märtsini saab
elektroonilises infosüstee
mis registreeruda Hugo
Treffneri, Miina Härma, Jaan
Poska, Kristjan Jaak Peter
soni ja Tamme gümnaasiumi
ühiskatsetele.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

NAGU MCDONALD’SIS: kui õige sõiduki roolis oled,
saad avaturult otse turuhoonesse vurada.

AUGUST LUMM
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Palametsa
pajatused
454.

Kunstiheeroseid
IGAS VANUSES
Kunstimaja avab kõige
pidulikumale eelneval
nädalal ühekorraga kolm
näitust, mille autorite vanus ei saaks vist rohkem
kõikudagi.
Kunstimaja galeristi Indrek
Grigori väitel on asutus sedavõrd produktiivne, et naljalt
alla kolme näituse korraga ei
ava. “Kunstnike eripalgelisuse taotlus on tihtipeale meie
programmi sisse kirjutatud,”
möönis ta.

Vennaga kahasse

Edaspidi tuli loobuda
saladiplomaatiast, tagada
vaba laevaliiklus, tühistada tollipiirid ja vähendada
relvajõude.

Nii on 17. veebruarist suures galeriis avatud pallaslase Johannes Uiga 100. sünniaastapäevale pühendatud
suurnäitus, mille korraldab
E-Kunstisalong. Täitus ju Pallase kunstikoolis ja Aleksander
Vardi käe all õppinud Uigal 12.
veebruaril sarnaselt vabariigile
tänavu 100 aastat sünnist.
Uiga impressionismist ekspressionismini liikuva loomingu keskmes on Lõuna-Eesti
loodus ja teda enim inspireerinud Pühajärve vaated. Näitusel on maastike kõrval eksponeeritud Uiga meelisžanrite
hulka kuulunud figuuri- ja aktimaal ning natüürmort erinevatest kümnenditest. Teoste
valik on pärit erakogudest.
E-Kunstisalong on juba oma
algusaegadest olnud Uiga loomingu suur austaja ja tema
ateljee sage külaline. Pärast
kunstniku surma on galerii
olnud vend Endel Uiga partner
kunstniku pärandi hoidmisel
ning tema loomingu peamine
vahendaja erakollektsionääridele. Sünniaastapäev pakub
hea võimaluse tutvustada laiemale kunstipublikule tema
loomingu seni tundmata ja
nägemata osa, sest igal pühapäeval kell 12 toimub näitust
tutvustav ringkäik ning 11.
märtsil kunstiteemaline mälumäng, mille peaauhinnaks
pole midagi muud kui Uiga
maal.

1990. aastast pärinev Johannes Uiga õlimaal hingematvast päikeseloojangust ei jäta külmaks ainsatki Vanemuise tänava külalist.
15. veebruaril kell 17 aga langeb vastukaaluks saladuseloor
verinoore fotokunstniku Ruudu Rahumaru isikunäituselt
„Maa embus ja tule laul”. 1991.
aastal sündinud Rahumaru
lõpetas küll alles 2015. aastal
kõrgema kunstikooli fotograafia eriala, kuid on juba aastaid
olnud seotud Taaralinna tänavakunstiskeenega. Rahumaru
unenäoliseid fotosid on olnud
võimalus näha kümnekonnal
isikunäitusel erinevatel mittetavapärastel pindadel ning
Kunstimajas eksponeeritud
näitusekomplekti esimest versiooni sai augustis näha Võru
linnagaleriis.
Autoritehnikas fotomaalidel kohtuvad muinasjutuliselt
komponeeritud loodusjäädvustused ja psühhedeelne
mustrikiri. Teosed valmisid
fotorännakutel läbi hinge- ja
loodusmaastike ning neis kajastub kunstniku püüd jäädvustada universaalseid ja olemuslikke energiaallikaid.
Rahumaru selgitas, et näituse
loomine on tema enda jaoks olnud väga kunstiteraapiline protsess. Algimpulsiks olevat olnud
soov mõista südame all spiraalina voogavat jõudu. “Järgnesin
sellele maagilisele millelegi, mis
viib meid ühest punktist teise,
liigutab energiaid ja materiali-

seerib ideid, ning hakkasin enda
jõuallikaid kaardistama,” märkis Rahumaru.

Ohjad käest
Täpselt samal hetkel Rahumaruga saab monumentaalgaleriis avapaugu maalijate
Martin Urbi ja Liisi Ördi näitus
„Fragment 5.10”. Ateljeed ja igapäevaelu jagava kunstnikepaari
esimene ühisnäitus on loodud
võrdsetelt stardipositsioonidelt:
erinevad inimesed üle maailma
on ühel ja samal päeval pildistanud ühe juhusliku hetke oma
elust, mille kunstnikud on seejärel endale sobivas tehnikas
lõuendile kandnud.
Urbi maalidel on silutud ja
pehmendatud hüperrealism,
mis fragmentaarse ja igapäevase algsisendi puhul võimaldab
kogetu võimalikult neutraalset edasiandmist. Ördi puhul
näivad needsamad momendid
ta pastoosset värviilma lausa
kammitsevat, kuid kokkuvõttes pääseb ta isikupäraselt nauditav pintslikiri siiski esile.
Autorid kirjeldavad valmimisprotsessi kui ühest suust:
„Kunstnik annab ohjad käest,
laseb hetke fragmendil dikteerida teose. Ta loobub oma
silmadest, oma isikust, ning
usaldab teiste kogemust.”
KAUR PAVES

Raamatud on müügil
Tartu Ekspressi toimetuses ning
raamatupoodides üle Eesti!

LEA MÄNDM

Ma pintsli ots

ETS

a võtan maasi

15 €

10 €

romaan

50sonetti

kvärvi ...

10 €

le
id/luuid
etarkus
r
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t
a
mini damustr
ja kin

sonetid ja taim

Ülikooli 1, Tartu (II korrus)
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148. HOOAEG

Kinolina kangelane
BALLETT-KOMÖÖDIA
LAVASTAJA-KOREOGRAAF SILAS STUBBS — KUNSTNIK LIINA UNT — VIDEOKUNSTNIK JANEK SAVOLAINEN
VANEMUISE BALLETITRUPP
ESIETENDUS 17.02 VANEMUISE TEATRIS

kutsub:

EAKATE ESMASPÄEVALE
E 19. veebruaril 2018
E 19. veebruaril 2018

Osale põnevas kapsakeemia töötoas
Uudista koos meie giididega
AHHAA salaurgusid
Käbedamatele tasuta
planetaariumietendus!

Eakate esmaspäevad
esmaspäevad tulevikus:
tulevikus:
Eakate

s

5€

t
es
st etiga
il

Saa rohkem teada vererõhust

dushind
oo

*

Tutvu Tartu ülikooli vanade
anatoomiakollektsioonidega

Osavõtt sü
n
AHHAA m dmu
aja
p

*kehtiv
vanaduspensionärile

Rohkem infot
tel. 745 6789

19.03 || 16.04
16.04 || 21.05
21.05 || 18.06
18.06 || 23.07
23.07 || 20.08
20.08 || 17.09
17.09

5

6
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EHITUS

Braven

2-3-toal korter Tartus.
Tel 558 1346.
2-3-toal remonti vajav korter
rahulikus piirkonnas väiksemas
majas, I-II korrus. Või vahetada
maamaja vastu Põlvamaal (50 km
Tartust). Tel 505 4018.

Ehitus, remont, siseviimistlus. Pi
kaajaline kogemus. Tel 5622 9840.
Katuste ja puitfassaadide ehitusja remonditööd. Tel 515 7062.

21.02 kell 19; 22.02 kell 22
Eellinastused: Lady Bird

KINO
CINAMON
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
16.–18., 20.–21.02 kell 22;
19.02 kell 22.20 Braven
16., 22.02 kell 13.40; 19.02 kell
18.15; 20.–21.02 kell 13.45 Jää
16.–18., 20.–22.02 kell 11.45,
13.30, 15.45, 18, 20.15, 22.30;
19.02 kell 13.30, 15.45, 18,
20.15, 22.30 Klassikokkutulek
2: Pulmad ja matused
16.02 kell 19.40; 19.02 kell
17.10; 20.–21.02 kell 17.30;
22.02 kell 16.40 Kolm reklaamtahvlit linna servas
16.–22.02 kell 11.30 Kosmosekana
16., 22.02 kell 16; 19.02 kell
15.30; 20.–21.02 kell 16.15 Labürindijooksja: Surma ravim
16.02 kell 21.30; 19.02 kell
19.30; 20., 22.02 kell 21.15;
21.02 kell 19.30 Meistervargad
16.–18., 20.–21.02 kell 13;
19.02 kell 12.30; 22.02 kell 12
Pilvede all. Neljas õde

22.02 kell 19.15 Eellinastus:
Must panter

Puitpõranda tööd! Paigaldus, lihvimine ja hooldus. Tel 5676 3151.
www.facebook.com/uniplex

22.02 kell 18.45 Eellinastus:
Vee puudutus

Siseviimistlustööd, üldehitustööd, vannitubade ehitus.
Tel 5303 1609.

22.02 kell 19 Erilinastus:
Londoni Kuninglik Ooper:
Tosca

Teeme
kõik ehitusrenoveeriKorterid,
majad,jamajaosad
mistööd
vundamendist
katuseni
Tartus
ja maakonnas.
kõikjal Eestis.
Telkinnisvara
5820 2040.
Aitame

KONTSERT
EESTI RAHVA MUUSEUM
17.02 kell 16 Regilaulutoad

17.02 kell 21 Dead Furies
vinüülplaadi Rock City A Go
Go esitlus
JAANI KIRIK
17.02 kell 16 Kannatusaja laupäevakontserdid

Garaaž Tartus. Raha kohe.
Tel 5811 3422.

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

Kinnisvarateenused aastast 1997

Kui Teil on metsa- või põllumaad
ja soovite seda müüa, siis võtke
julgelt meiega ühendust.
Maamaja Tartumaale. Võib olla
hooldamata või renoveerimist
vajav. Tel 522 5495.
Maja (osa) Elva kandis.
Tel 5811 3422.

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

Korterid, majad, majaosad
Tartus ja maakonnas.
Aitame kinnisvara
4-toal mug korter Annelinnas
müümisel ja üürimisel.
Anne 75 (eh 1975. a, üp 76,7 m², 5/5,
Kai korras,
Persidski,
tel 5190
3394
D, heas
63 900
€). Kutseline
Gert
Suik,
maakler
Sirle
Uiga,tel
tel515
5263773
4198,
0240
• www.robinson.ee
786742
8085,
www.aadlivillakv.ee

Tel 514 2173

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!

kuni 19.02 raamatunäitus Fännikirjanduse piirimail

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

Tegevusluba L04192

 Hambahaiguste ennetus
 Hammaste ravi
 Igemehaiguste ravi
 Proteesimine
 Suukirurgia
 Iluteenused
Täiskasvanute raviks haigekassa leping.

Tasuta parkimine.

www.oplusshambakliinik.ee
Aleksandri 9, 51004, Tartu  5622 2961, 662 8028
E–R 9–19  L kokkuleppel
Opluss Hambakliinik OÜ

2-toal ahik korter Põlvast 600 m
kaugusel looduskaunis kohas (päi
kesepoolne, 1. k, 55,2 m², aiamaa
ja sauna kasutamise võimalus, otse
omanikult). Tel 553 8019.

Haluküte OÜ müüb küttepuid
lahtiselt, võrgus, konteineris +
lõikamisjääke. Tel 504 3100.

Suur maja Nõo lähedal. Või vahet
2-toal korteri vastu Tartus.
Tel 5569 9574.

Kask, lepp 30, 40, 50 cm, laotud
m³. Kaminapuu kask, lepp 30 cm
40 l võrk. Tel 557 6177.

KINNISVARA OST
1-toal korter või kööktuba Tartus.
Tel 5612 6628.

Alati avatud! Sepa kirbuturg,
Sepa 21A, Tartu. Boksirent 1 kuu
kõigest 25 €! FB: Sepa Kirbuturg

Lõhutud kuiv küttepuu 35 €, toores segapuu ja lepp 32 €/rm. Alates
5 rm vedu tasuta. Tel 5377 4476.

Jõe butiigis kogu kaup -20%!
Suur valik jopesid ja botaseid!
Soola 10 (avaturg). FB: Jõe Butiik

Premium pellet 8 mm 15 kg kotti
des. Rohkem infot kipetransport.ee.
Tel 526 1028.

LOOMAD
Eesti hagija isane kutsikas (sünd
10.09.17, tõutunnistusega, vaktsi
neeritud). Tel 504 1924,
enehelve@hot.ee

OTSIN TÖÖD
Pika staažiga mees otsib osalise
tööajaga tööd Tartus sõiduauto
või väikekaubiku juhina, ka oma
autoga (load ABCDE). Tel 511 0681.

PAKUN TÖÖD

LÕHUTUD KÜTTEPUUD
toores lepp / kask

LINNARAAMATUKOGU

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

Küttepinnud, kask, lepp, haab.
Autole mahub 3 pakki ja see teeb 9
ruumi puitu. Tel 526 1028.

P. Dussmann Eesti OÜ pakub tööd
Tartus koolitoitlustuses kokale ja
köögi abitöölisele. Auli, tel
5855 6765, erakool@dussmann.ee

kuni 3.03 fotonäitus Tsiklinaised

Citroen Jumper (2014) • 9 kohta • püsikiirushoidja

Kuivad küttepuud võrgus 40 l.
Tel 510 0451.

KÜTE

KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU

BUSSI RENT paku hind

Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puitbrikett, küttegraanulid. Vedu tasuta. Tel 523 8332,
433 3130.

OÜ Finak (Maramaal) pakub tööd
kogemustega puitdetailide viimistlejatele. Tel 730 3465,
ira@finak.ee

30 cm, 1 ruum = 37 € / 39 €
40 cm, 1 ruum = 34 € / 37 €
50 cm, 1 ruum = 32 € / 35 €

ANNELINNA RAAMATUKOGU

RIIDED

Toores lepp 32 €/rm, kuiv lepp 45
€/rm. Täpsed kogused. Tel
5330 8671, mardo.tuul@gmail.com

KOOLITUS

NÄITUSED

kuni 28.02 eksliibrisenäitused
Sini-must-valge kunstnik
Ago Kivi loomingus ning
“Kalevipoeg“ ja Kalevipoeg
eksliibristel

Balti Metsakeskus OÜ ostab
kasvava metsa raieõigust.
Teenustööna metsaistutamine ja
maapinna mineraliseerimine.
Tel 508 0065.

OÜ Estest PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215.

24.02 kell 16 Kannatusaja
laupäevakontserdid

16.02 kell 18.45; 19.02 kell
11.45; 20.02 kell 19 Rodeo

16.–18., 20.–21.02 kell 15.20;
19.02 kell 15; 22.02 kell 14.30
Väike ime

742 0240 • www.robinson.ee

KINNISVARA MÜÜK

16.02 kell 22 Meisterjaan

kuni 28.02 graafik Lembit Karu
tušijoonistuste näitus

16.02 kell 12.30, 14.45, 17, 19.15,
20.30, 22.40; 17.–18., 20.–
21.02 kell 12.30, 14.45, 17, 19.15,
21.30; 19.02 kell 13.20, 14.45,
17, 19.15, 21.30, 22.15; 22.02 kell
12.30, 14.45, 17, 22.30 Viiskümmend vabastatud varjundit

müümisel
ja üürimisel.
Tänavakivide
paigaldus,
haljasMeelis Karu,piirdeaiad.
tel 511 5949
tus, kaevetööd,
Tel
Ene Lina,
tel 504 8379
5623 3867,
www.clinkerservice.ee

GENIALISTIDE KLUBI

19.02 kell 20.30; 20.–21.02
kell 20 Puu all

16.02 kell 17.30 Stalini surm

Puitmajade renoveerimine,
katus, fassaad, vundament. Eramud, korteriühistud.
Tel 5649 4929.

2-4-toal ahik korter või maja
Tartus. Otse omanikult. Kiire!
Tel 553 9557.

Kuivad kamina- ja pliidipuud 40 l
võrgus, 2 € võrk. Transport tasuta.
Tel 5631 5129.

Kuiv kaseklopp (28-29) 40 l, 60 l,
1500 l võrk. Tel 5591 5281.
Kuiv kasepind 30, 40, 50 cm. Vedu,
tšekk. Tel 5594 7098.

Tuntud õnnistaja-selgeltnägija Jasmina
on rahva palvel Tartus.
Jasmina on pärinud valge
maagia ande, näeb Taro
kaartidega minevikku,
olevikku ja tulevikku,
võtab maha needused.

Ravib Jeruusalemmast
pärit rohtudega impotentsust,
alkoholismi, epilepsiat
ja paljusid teisi haigusi.
Ühendab lahutatud peresid,
võib tagasi tuua armsa
inimese.
Teeb talismane, mis toovad
õnne ja edu äris.

Tel 5902 0446.
Helistage ja teie elu muutub!

Müüa Lenne talvemantel 140
suurus (29 €). Tel 506 8915.
Müüa meeste talvejoped (nahast,
nr 54-56, 25 €/tk), üks suvisem 15 €.
Tartus. Tel 511 0681.
Narva mnt 90 avatud uus kvaliteetsete kasutatud riiete butiik
Moodne Puudel.
Odavad rõivad, Kastani 121. Kogu
kaup -20%. E-R 10-18, L 10-15.

SÕIDUKID

Prügiveoga tegelev ettevõte
pakub tööd autojuhile-laadijale.
Tööpiirkond – Tartu linn. Helistada
tööpäeviti kl 9–16 tel 5342 4856.

Auto ja veoki keretööd ja
taastamine. Uued ja kasutatud
keredetailid. Keevitame, värvime.
Tel 504 0334.

SA Aarike Hooldekeskus Kambja
vald, Virulase küla, Aarike pakub
tööd hooldustöötajale.
Tel 511 6113, aarike@aarikehk.ee

Autoremont! Elektritööd, diagnostika, sillastend, veermiku ja
pidurite remont, summutite keevitus, õlivahetus. Tel 5853 3080.

REKLAAM
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Sõidukite
Autode remont ja hooldus.
Rehvide müük ja vahetus.
5345 3499 | sadloy@sadloy.ee

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

HAUAPIIRDED VAASID PINGID

Kaubikute ja sõiduautode remont, rehvitööd. Tel 5889 2000,
www.a-service.ee
Müü oma auto meile. Sobiva
tehingu puhul raha kohe kätte.
Töötame 24/7. Tel 5823 2707.
Ostan Audi, Opeli, BMW, VW,
Fordi (kuni 2,0) kiirmüügi hinnaga.
Pakkuda võib kõike. Raha kohe.
Tel 5624 0824.

Autoklaaside müük, paigaldus,
parandus, toonimine.
Klaasikahjude käsitlemine.
SIXKLAASID OÜ Tähe 127,
Tartu. Tel 5067180. www.sixklaasid.ee
Elektritööd. Kõik elektritööd Lõu
na-Eestis. Tel 5609 3099.
Elektritööd. Tel 505 5782.
Emailin vanne. Tel 552 2879.

Kolimisteenus, utiliseerimine,
klaverite vedu jpm. Furgoon ja
kaubik. Tel 553 7638,
www.kolimine24.ee

Kutsu Kandlemees Sander ja
rahvalikud laulud oma peole!
Tel 504 3202,
simmaniduo@gmail.com
Lumekoristustööd Bobcatiga.
Vajadusel lume äravedu.
Tel 5662 0058.
Lumekoristustööd katustelt,
hoovidest, parklatest. Vajadusel
lume ära vedu. Tel 5662 0058.
Ohtlike puude langetamine,
puude hooldus, okste hakkimine
ja äravedu, kändude freesimine.
Tel 5664 1413, info@treeservice.ee

Kasutatud raamatud Tartus ja
Elvas. Ka nõukogude perioodist.
Tel 734 1901.
Septikute kaevupumpade müük
ja paigaldus ning vee-kanal, maakütte torude kaevamine.
Tel 5306 5322, info@reovesi.ee
Tasuta äravedu: vanametall,
kodumasinad, elektroonika,
vanapaber, akud. Tel 5825 9300.

TEENUSED

Fonosüsteemid, elektritööd.
Tel 528 5831.

Ohtlike puude raie ja äravedu
kutsetunnistuse ja vastutuskind
lustusega arboristilt. Töö kiire ja
korralik, hinnad -15%.
Tel 5559 3732, info@vikatimees.eu
Ohtlike puude raie, äravedu, hekkide lõikus, kändude freesimine
jpm. www.2arboristi.ee,
tel 5621 7955.
OÜ Lemz teeb Euroopa piires reisijate juhuvedusid MB väikebussiga (7 kohta). Hinnad soodsad!
Tel 5696 8910, riia136@gmail.com
Plaatimistööd, vannitubade ehitus. Raudkäpp OÜ. Tel 5568 2671,
raudkapp@gmail.com

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

Pottsepatööd (kutsetunnistus). Tel
5349 3202, www.ahjudpliidid.ee
Printerid, toonerid, tindid. Müük
ja täitmine. Tartus Raekoja 13.
Tel 744 1100, futari.ee

Uus vann vanasse vanni, garantii 3
a. Lisainfo tel 503 1943,
www.vannvannis.ee.
Valmistame puidust uksi, aknaid
ja treppe. Tel 5567 9995.
Veemõõturite vahetus, segistikraani, siugtoru, WC-poti
remont, boileri puhastus.
Tel 5616 4389.
Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.
Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine, laadijad. Parim hind!
www.kiiredkolijad.ee, tel 5621 7955.
Veo- ja tõsteteenus kalluriga.
Tel 507 9037.
Veoteenus haagisega (3,5 x 1,5m,
kv 2 t, maht 3,3 m³, tent). Arve.
Tel 5672 4940.

TERVIS
Astma, allergia, profülaktika külmetushaiguste vastu? Soolakamber aitab! Anne 44, tel 5353 0118.
Printerite ja arvutite remont. Tahmakassettide täitmine. Printerite
kulumaterjalide müük. Veebruaris kasseti täitmisega kaasa tasuta
pakk koopiapaberit! Tartu, Tehase
17A, Tel 730 3399, tartu@bellust.ee,
www.bellust.ee

RESTAUREERIME
AKNAID ja UKSI

www puidumeister ee

Kaardid ennustavad! Tel 900 1727.
Kogenud ennustajad vanimal ja
parimal ennustusliinil 24 h.
Tel 900 1727, ennustus.ee

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

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

Arvutite hooldus, remont ja varuosad Tartus Lõunakeskuses. OÜ
Maxi IT, tel 5452 2200.
Autoremont, hooldustööd, pidurite remont ja õlivahetus.
Tel 55 949 549.
Boilerite puhastus, veemõõtjate
vahetus, san-tehnilised tööd.
Tel 5646 9025, 734 8044.
Elektritööd Tartus ja Lõuna-Eestis.
Helista julgelt! Tel 5687 2020.

San-tehn tööd. Vesi ja kanal, püstakud, köögi - ja vannitoatorustiku vahetus. Tel 5818 5222.

Santehnilised tööd. Tel 5333 2131.

Aia eriehitised, rajatised. Aiad,
abihoone, grill, kuur, terass, varjualune. Ideest teostuseni.
Tel 5820 2040.

ArborWorks OÜ: ohtlikud puud,
võrahooldus, lume- ja jäätõrje
katustelt ja hoovidest.
Tel 5850 9873, www.arborworks.ee

San-tehn tööd (boilerid, kraanid,
wc-potid, torustik, vesi ja kanal,
kaevetööd). Tel 5621 7955.

San-tehnilised tööd. Põrandaküte, dušikabiinid, wc-pottide,
boilerite jms paigaldus.
Tel 553 7638.

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

Klaverihäälestuse teenus diplo
meeritud häälestajalt.
juhan.ungru@gmail.com

Kunsti ost - maalid, graafika jm!
Muuda kasutuna seisev kunst
rahaks! Parim hind! Tel 5649 5292.
Vanade kellade ost: käekellad,
taskukellad, seinakellad jne.
Ei pea olema töökorras.
Tel 5872 5458.

Kunsti ost! Maalid, graafika,
akvarellid. Ka nõukaaegsed! Tulen
ise kohale! Tel 5607 7449.

Fekaalivedu, survepesu, ummistuste likvideerimine. Tel 558 8811,
www.fekto.ee.
FIE Raivo Kägo. Likvideerin ummistusi 24/7. Tel 521 4808.

Kauplus Inderlin ostab vanu
raamatuid, ehteid, kunsti, märke,
hõbedat jm vanavara. Raha kohe!
Kompanii 4, tel 5803 6752.

Tere! Olen vene keele filoloog ja
aitan vene keele õppimisel kaasa.
Õpilasel peaksid õppimisvahendid
ja materjalid endal olemas olema.
Tunni hind, koht ja aeg kokkulep
pel. Tel 5619 9355, Rita

Sõiduautode kokkuost. Väga
kiired tehingud! Raha kohe kätte!
Tel 553 3060, www.carus.ee
Varuosad kõikidele sõidukitele,
parima hinnaga. Küsi pakkumist!
Tel 55 949 549.

Vanad raamatud, aabitsad, piiblid, teatmeteosed jne! Ost parima
hinnaga, raha kohe! Tel 5649 5292.

Hõbeda ost - lusikad, uurid,
sõled, mündid, esemed jm!
Kokkuostudest palju parem hind!
Tel 5649 5292.

Korterite, majade, garaažide,
keldrite koristus kolast. Tartu
soodsaim hind! Tel 5825 9300.

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

Ostan auto (hind 100-1500 €). Tel
5809 6086, Rannametsr@hot.ee

Erinevate kollektsioonide ost mündid, märgid, fotod, õllepudelid, paberrahad jm! Tel 5649 5292.
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Maalid, ikoonid, graafika (ka
nõukaajast)! Tulen ise kohale, ost
parima hinnaga! Tel 5649 5292.

Vanavara, kulla ja hõbeda
kokkuost turu parima hinnaga! J.
Kuperjanovi 62, Tartu. Tel
5815 0312, www.emiliaantiik.ee

Nõukaaegsete ehete, sõlgede,
märkide, medalite, koolimärkide,
fotoaparaatide jm ost!
Tel 5649 5292.

Veneaegsed fotoaparaadid ja
neile sobivad objektiivid.
Tel 5872 5458.

Nõukogudeaegsed raadiod,
lintmakid, plaadimängijad ja muu
helitehnika. Ost ja äravedu.
Tel 5893 8528

Tervendamise ja harmoniseerimise seansid. Elena – energiatera
peut ja rahva ravitseja (Moskva).
Tel 5360 9798.

OST
Ehete ost! Setu ehted, kuld- ja
hõbeehted, prossid, merevaik
jne. Küsi meie hinda enne, kui
müüd! Raha kohe! Tel 5607 7449.

MÜÜK

Ostan kollektsiooni NSVL mudelautosid mõõtkavas 1 : 43 (sh
defektiga). Tel 5802 0872, Indrek
Vanavara, pakkuda võib kõike.
Tel 513 2251.
Plaanid kolida või said päranduseks korteri? Ostame üleliigse
vanakraami ja raamatud!
Tel 5649 5292.

Müüa kliiviad, kallad ja palmid.
Hind kokkuleppel. Tel 5554 4394.

Setu ehted (sõlg 500 €), hõbedast
ehted ja esemed, hõberublad jm
ost! Raha kohe! Tel 5649 5292.
Tsaariaegsete hõberublade, kopikate, EW müntide, paberrahade
jm ost! Parim hind! Tel 5649 5292.

Efektiivne alkoholivastane abi
Hiina meditsiinist. Ly Chini OÜ,
eesti ja vene k, reg tel 505 8381,
lychini@mail.ru
Hammaste ja igemeravi, kirurgia
ja proteesimine. Konsultatsioon
tasuta, kehtivad riiklikud soodus
tused. Tel 5879 1010, Tartu, Kalda
tee 30-1.

Veneaegsed karpidega lusikad,
vaasid jne. Tel 5639 7329, Liina

Uued kvaliteetsed lastekaubad,
riided, jalatsid ja mänguasjad
parima hinnaga - Sõbra keskuse II
korrusel. Tel 521 5056.

VABA AEG
Vana merevaigust kollaste või
kirjude kuulidega kaelakee (mak
san 800 €, suuremad ka rohkem) ja
muid vanemaid naisteehteid - sõled, prossid, sõrmused, käevõrud
jne. Alati aus kauplemine ja maksan
hea hinna. Tel 5639 7329, Liina
Vanad fotod, fotoalbumid,
postkaardid! Ka fotoaparaadid ja
objektiivid! Raha kohe!
Tel 5649 5292.

Armsad sõbrad! Huumoritrupp
Igihaljad ootab teid 16. veebruaril kell 12 Pepleri tn 27 suurde
saali sõbrapäevapeole. Sissepääs
prii! Tel 511 7261.

TEATED
Anne saunas 22. veebruaril üldsaunateenus tasuta.
annesaun@hot.ee
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Neljapäev, 15. veebruar 2018

