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7.-9.juuni

Kolm päeva ja kaks ööd
täis ajalugu, muusikat, kunsti ja melu.

7. juuni Hansa ööpidu
22.00

Sakala Keskus
Svjata Vatra plaadi Svitlyi Schljah esmaesitlus Viljandis
DJ Daysleeper (Maailmamustrid/R2). Pilet: 5/7
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info@sakalakeskus.ee · hansa.viljandi.ee • facebook.com/pages/Viljandi-Hansaööd

14:00 Võidusõidu start Aura keskuse juurest
14:25 1182 nimeline 1. mäeniš: 2. ring Vanemuise mäel
15:10 1. vaheniš: 4. ring
16:15 2. vaheniš: 8. ring
16:40 1182 nimeline 2. mäeniš: 10. ring Vanemuise mäel
17:30 Eeldatav võitja niši aeg
17:45 Autasustamine
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Arstide peksmine saab lõpu
uudised

Raha eest saab
võõra kirja kätte

Kuidas toimida, kui
teie välismaal viibivale
lähedasele tuleb tähitud kiri?
Postkontorisse järele minnes peab esitama volikirja, kulleriga
tellides saab küll ilma,
kuid tuleb maksta teenustasu.
Tartu Hiie kooli kasvatajale Maret Männikule saabus 17. mail
postkasti teade, et tema tütar on saanud tähitud kirja. Kuna
Männiku tütar viibib välismaal, otsustas naine kirjale ise järele
minna, sest postkasti pandud teate järgi asus see Nõlvaku
postkontoris.
Ometigi lahkus Männik postimajast ilma kirjata. Nimelt puudus tal volikiri, mida kirja kättesaamiseks nõuti.
Selle peale helistas adressaadi ema Eesti Posti infotelefonile
ning tellis kirja uuesti koju. Männik leppis kulleriga kokku, et kiri
toimetatakse temani neljapäeval ning saigi selle kokkulepitud
ajal kätte.
Olukorra muudab kummaliseks see, et kirja sai Männik kätte
vaid ID-kaarti näidates. „Kuller ei küsinud mingisugust volitust,
lihtsalt dokumenti ja raha ning andis mulle kirja kätte keset
tänavat,“ meenutas Männik.
Männik ei saa aru, kuidas on võimalik, et ühel juhul on volikirja vaja ning teisel mitte. „Kui ma olen kodus, siis ei ole mingit
tähtsust, kes selle kirja vastu võtab. Esitad dokumendi ja saad
kirja kätte, sest sa oled kodus. Aga kui ma astun koduuksest
välja olen ma järelikult kohe ebaausaks inimeseks tembeldatud
ja pereliikme kirja mulle ei anta,“ ütles naine.
Eesti Posti pressiesindaja Inge Suderi sõnul on kirja postiasutusest kättesaamiseks tõesti vaja volikirja, kuid kodusel
aadressil mitte. „Füüsilisele isikule adresseeritud tähtsaadetis
loetakse kättetoimetatuks, kui see on üle antud saajale või
tema eluruumis elavale või perekonda teenivale vähemalt
viieteistkümneaastasele isikule,“ selgitas Suder.
Lisaks ütles ta, et samal aadressil viibimine on teatavas
mõttes võrdsustatud volitusega ning adressaadi juures väljastamisel piisab isiku tuvastamisest.
Samas postkontoris väljastamise korral ei ole Eesti Postil
võimalik veenduda, kas vastuvõtja elab saajaga samal aadressil
või on õigustatud saadetist vastu võtma. Seetõttu on Suderi
sõnul postkontoris volikirja esitamine vajalik.
Maret Männiku arvates oleks tal aga võimalus olnud volikiri ka ise valmis kirjutada. „Oleks ma varem teadnud, oleksin
võinud volikirja nurga taga valmis teha ja mille alusel nad
tõestavad, et see on konkreetse inimese kirjutatud? Kirja enda
peal on ainult nimi ju, seal ei ole isikukoodi ega midagi,“ kommenteeris Männik.
Inge Suder lükkas selle versiooni ümber. Ta ütles, et volikirjal
peavad olema nii volitaja kui volitatava täpsed isikuandmed
ning volitaja allkiri. Selle, kas tegemist on tõepoolest volitatud isikuga, peab kindlaks tegema juba postkontori töötaja.
„Tehniliselt on ju tõesti võimalik, et nii volikiri kui isikut tõendav
dokument on võltsingud, kuid see on siiski suhteliselt vähe
tõenäoline ning eeldab juba suuremat petuskeemi ja põhjust
selle läbiviimiseks,“ ütles Suder.
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Aastaid vägivallatsevate patsientide hirmus elanud erakorralise meditsiini osakond
võib nüüd pisut kergendatult
hingata, sest haigla soostus
pärast mitmeid siniseid silmi,
katkisi prille ja verepritsmeid
valgel kitlil neile turvamehe
palkama.

vas.“
Vägivallatsemine käib EMOs
lainetena. Nõmme sõnul on kõige
rohkem kaklejaid ikka kuu alguses,
kui on palga- ja pensionipäev, kuid
vahel ka hooajati. Näiteks tunamullu suvel oli üks vägivallapuhangute kõrgaeg ning siis sai politsei lõuna prefektuuri pressiesindaja sõnul haigla aadressile 78 väljakutset.

Kahe aasta eest kirjutas Tartu
Ekspress, kuidas vägivaldne patsient haaras taskust pastaka ja lõi
selle ravimiameti esindajale Alar
Irsile TÜ kliinikumi erakorralise
meditsiini osakonnas (EMOs) otsapidi peopessa. Osakonna juhataja
doktor Kuido Nõmm meenutas ka
juhtumit, kus koolikokkutulekul
ööklubis peksasaanu toodi haiglasse, kuid tema sõbrad ja vastasleer
jätkasid haigla ootesaalis kaklust.
See, et noored purjutajad, psüühiliste haigustega patsiendid või paanikas vanainimesed õdede pöidlaid väänavad või arstidele sinikaid
tekitavad, oli kuni maikuuni EMOs
tavapärane, kuid alates 1. maist
tegeleb riiakate esmaabi vajajatega
turvamees.

Kaebus tööinspektsiooni
„Vägivallajuhtumeid hakkas
kogunema üha rohkem. See oli suisa hüppeline tõus vägivallas, mitte lihtsalt töötajate peale lõugamine, ning kuna haigla juhtkond polnud nõus meile turvameest palka-

Politsei käib ikka

Õblukeste medõdede rammust jääb märatsevate patsientide ohjeldamisel väheks, sestap tegelevad vägivallatsejatega turvamehed.

Erakogu

ma, võtsime ühendust tööinspektsiooniga,“ rääkis osakonna juhataja
Nõmm. „Meile öeldi, et võime sisuliselt poe kinni panna, kui tunneme, et tööl olla on liiga ohtlik.“
Nüüd otsustas kliinikumi juhtkond siiski turvamehe palkamisse
investeerida ning igal nädalal neljapäevast pühapäevani valvab tur-

vatöötaja EMOs korda. „Turvajuhtumid paraku ei küsi, mis päev on,
aga nädalavahetustel on kindlasti turvarisk suurem,“ kommenteeris Nõmm. „Viimane intsident oli
pühapäeval, kui purjus mees hakkas lammutama, siis oli küll turvatöötajat vaja, tema oli seal ka personalist parasjagu ainus meesterah-

Toona ütles kliinikumi juhatuse liige Mart Einasto, et kuigi haigla juhatus on seda probleemi arutanud, on EMO töötajad kandnud vägivallajuhtumite registreerimiseks mõeldud päevikusse vaid
üksikud intsidendid. Ta selgitas, et
haigla teise trepi juures on olemas
valvur, kes tuleb hädaolukorras
kohale. Praeguste olude kommenteerimiseks ei õnnestunud toimetusel Einastot paraku tabada.
Hoolimata suurenenud kindlustundest, mida pakub arstidele-õdedele turvamehe valvsa pilgu all töötamine, on osakonnal ikka põhjust
aeg-ajalt politseid kutsuda. „Turvamees tegeleb eelkõige meie turvamisega, kui on vaja viia keegi kainenema, siis korraldab selle tema.
Varem pidid õed politsei kutsumisega tegelema,“ ütles Nõmm. „Tööd
oleks turvamehel siin kindlasti kõikidel nädalapäevadel.“
Mari Mets

Kink Konk jagab eelkäija kurba saatust
Nagu legendaarne eelkäija
Plink Plonk, on ka Vallikraavi
tänava alternatiivklubi Kink
Konk sunnitud alates suvest
uksed lõplikult sulgema.
Mai keskel teatasid Kink Konki
omanikud üürileandjale, et ütlevad lepingu üles. See tähendab, et
6.–8. juunini peetav pidudesari jääb
alternatiivmuusikasõprade meelispaiga luigelauluks.
Koha eestvedaja helirežissöör
Martin Kikase sõnul pole kriitiline

mass, kellele Kink Konki tegemised
korda läksid, piisavalt suureks osutunud. “Liiga palju häid bände on kontserdi andnud valdavalt helimehele ja
baaritöötajatele. Liiga palju DJsid on
plaate keerutanud kella 8ni hommikul puhtast lustist,” meenutas Kikas.
Kikase väitel on klubi toetajad
sulgemisotsuse järel küll üles näidanud kõvasti poolehoidu ja entusiasmi, ent terveks hooajaks sellest
ei piisa. “Pole siis ime, et mingi hetk
jõuad punkti, kus avastad, et kogu
su vaba energia ja rahalised vahen-

did, mille juurde ammutamiseks
pole klubi kõrvalt enam aega, on
lihtsalt ammendunud,” lausus ta.
Kikas väljendas samas heameelt,
et koht ei läinud kergema vastupanu teed ja ei lasknud lõpuni latti alla.
“Ma ei tea palju kohti, kus niinimetatud juhtivtöötajad võtavad ise kell
4 plaadid kotist, kui külalis-DJ on
väsinud või pole kedagi kohale jõudnud, et inimestel oleks veel need
mõned tunnid kuskil olla ja pileti
maksnud inimesed saavad tantsida
oma kingad ribadeks,” sõnas ta.

Kink Konk avati Vallikraavi tänava alguses 2011. aastal pärast eelkäija
Plink Plongi sulgemist. Ka tolleaegne kultusklubi sai tegutseda kaks
aastat ning pani uksed kinni korraldajate väsimise tõttu. “Põhjuseks
pole raha, vaid motivatsiooni puudumine, mille on eeskätt tinginud
nigel kultuurikorraldus, mis meie
arvates ei oska vahet näha professionaalsel entusiasmil ja aktiivsel lollusel,” märkis klubi korraldajate lõpupöördumine 2011. aasta aprillis.
Kaur Paves

Tartu moeüllatused on näha Antoniuse õuel
“Tartu mood on kui tärkav loodus varakevadel, täis põnevaid ideid ja pakatavat energiat
ning seda kõike tahame näidata ka Antoniuse moeetendusel,” räägib Triinu Pungits,
moelooja ja etenduse lavastaja.

“Tartu mood on valmis sisenema suurde moemaailma. Siin on palju kvaliteetseid autoritehnikas
valminud rõivad, mis sobivad suurepäraselt nii moelavadele kui ka kandmiseks. Kollektsioonide
läbivaks jooneks on mõõdukus ja teadlikkus, isegi hullused on korrektselt vormistatud ja kannavad
kindlat sõnumit. Me kutsume etendust vaatama igaühte, kes tunneb huvi moe vastu ja ei karda
moemänge, mida laval esitlema hakatakse. “
Antoniuse moeetendus toimub reedel, 7 juunil kell 22 Antoniuse õuel Lutsu 3/5 Tartus. Uksed
avatakse kell 21.30 ja etendus algab kell 22.30. Esitlusele tulevad moerõivaste ja aksessuaaride
kollektsioonid Antoniuse õues tegutsevatelt käsitöömeistritelt ja kunstnikelt ning Tartu Kõrgema
Kunstikooli tudengitelt ja vilistlastelt. Külalisena esitlevad oma kollektsioone ka Xenia Joost ja Kalle
HT ning Tartu moesõprade lemmikpoed - Disainimaja ja Vintage kompvek. Põneva lavastuse on
loonud Triinu Pungits ja Marianne Kütt.

Ürituse pileteid hinnaga 5 EUR müüakse:
• Kohvikus Saprgel, Kalevi 13
• Disainimaja poes, Kalevi 15
• Frida ja Lonni kunstipoes, Rüütli 19
Pileteid saab broneerida ka aadressil
mood@lmk.ee.
Palume sinna saata kiri soovitavate
piletite arvuga.

Etendusel pakuvad emotsioone Küllike Tuvikese käsitsivalmistatud erksates värvides mantlid,
Piret Veski ja Hele Padari julged katsetused teksapükste ja karusnahkadega, Tiina Androni käekotid,
Sille Sikmanni meestejalanõud ning paljude teiste moeloojate muinasjutulised või kodusemad
kollektsioonid. Ei puudu ka magus üllatus Maitseelamuste kojalt.
Moeetendus avab Tartu disaininädala “Disain on kohal”, mis kestab 7.-15. juunini.
Selle raames toimub mitmeid üritusi üle linna.
Täpsemat infot disaininädala kohta saab kodulehelt www.lmk.ee/dok.
Moeetenduse kollektsiooni pärleid saab näha aadressil www.lmk.ee/moeetendus.
Disaininädala kava ja fotod moeetenduse kollektsioonidest on näha ka facebookis.
Disaiinädala üritusi korraldavad Tartu Loomemajanduskeskus ja Tartu Kõrgem Kunstikool,
toetavad Tartu linn, EAS ja Läänemere piirkonna programm.
Moeetenduse meediapartner on Femme.

Foto: Gabriela Liivamägi
Kübar: Erle Rander

Foto: Gabriela Liivamägi
Riietus: Ilona Ait

Lisainfo:
Triinu Pungits, tel 5340 5745,
triinu@triinupungits.com – moeetendus
Ada Tamme, tel 5646 0549,
ada@lmk.ee - disaininädal
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Traumapatsientilugeja kiri

Revalersi ja teiste paremäärmuslike ansamblite ülesastumine Krooksus tõi kaasa üleriigilise protestilaine. 
Erakogu

lausega

Vargal uued jalavarjud

23. mai päevasel ajal varastati
Tartus Marja tänaval lukustamata
esikust erinevaid jalanõusid.

de maraton
Tartus on trauma korduvate patsientide
vastuvõtt hoopis omanäoliselt korraldatud. Kliinikumi peauksest saab registratuuri, aga sealt edasi tee tohtri kabineti
ukse taha on paras Kolgata rada.
U-kujulise tiiruga tuleb minna sisuliselt haigla tagumisse nurka. Täpselt
ei mõõtnud, aga minu hinnangul on
tegu ikkagi sadade meetritega.
Miks on see nii korraldatud, et
peaasjalikult kipsis patsiendid peavad
karkude või keppide najal sellise katsumuse läbi tegema, enne kui arstini
jõuavad? Kas poleks parem lahendus
korduvate traumapatsientide vastuvõtt
teha peauksele ligemale või teavitada tulijaid, et nad kasutaksid tagumist
sissepääsu, mis on vastuvõtukabinetile
kordi lähemal.
Noorel inimesel on sellise vahemaa karkudel läbimine toeka trenni
eest, ent vaadates neid vanureid, kes
rohkete vahepeatustega vaevaliselt
komberdades paarkümmend minutit
plaanitust hiljem kohale jõuavad, tekib
küll küsimus – ega ometi see ole omalaadne test: kas ikka on piisavalt suur
soov ning kange vajadus arstile saada?
Vabandus, et registratuurist saaks
ratastooli, ei aita. Inimene, kes pole
varem sedalaadi transporti kasutanud,
ei saa hästi hakkama. Ka tekib küsimus,
kuhu siis panna kompsud-kargud. Pealegi ei paku seda keegi registratuurist,
seega kui garderoobi pisikest silti tähele
ei pane, võtadki julgelt näidatud suunas
mineku ette ja alles hiljem taipad, kui
suurt pingutust tohtri nägemine nõuab.
Kes selgitaks sellise korralduse olemust ja mõtet?
J.P

Kristi Tael
TÜ kliinikumi pressiesindaja
Kliinikum on alustanud Maarjamõisa
meditsiinilinnaku II ehk teisisõnu juurdeehituse rajamist. Paljuski on praegune olukord ajutine, peame varuma
kannatust ning ebamugava aja üle elama. Uue korpuse rajamisel ehitatakse
N. Lunini tänavale samuti peasissepääs, millega lühenevad oluliselt patsientide liikumisteed. Seniks palume
mõistvat suhtumist – olukord muutub
oluliselt paremaks, kahjuks ei saa seda
teha üleöö.

Sulgpalliga sõbraks
Sulgpalliklubi Triiton kutsub täiskasvanuid 3.-6. juuni õhtutel
Sarapuu sulgpallihalli tasuta kursustele, tutvumaks igas vanuses
inimestele sobiva sportmänguga,
mille harrastamine ei nõua kallist
varustust.

66 000

eurot läks maksma lastekaitsepäeval avatav Annekese mänguväljak.

Natsipidu majutanud
Krooks rünnakute all
Üleriigilise furoori põhjustanud paremäärmuslik kontsert tõi pubile
Krooks kaela pahameelelaine, misjärel baar end
üritusest distantseeris.
Laupäeval pärast mitut algselt planeeritud koha muutmist
Krooksus maandunud peol
astusid üles paremäärmuslikku
ideoloogiat kandvad ansamblid
PWA (Preserve White Aryans
/ Säilitage Valgeid Aarialasi – toim), Revalers, Rassiliselt
Motiveeritud Vägivald Eestist
ning Civic Duty ja Marder Soomest. Kontserdi käigus riputati
pubi seinale ka svastika.
Ehkki üritus möödus fikseeritud vahejuhtumiteta, järgnes
sellele sotsiaalmeedias pahameeletorm, mida vedas anarhistlik kogukond PunaMust.
Lipukirja “Meie natsidega õlut
ei joo!” all kuulutasid aktivistid Krooksule boikoti ning
kutsusid rahvast üles ettevõtte Facebooki seinal nördimust
avaldama.
Baar vastas aktsioonile krii-

tiliste kommentaaride kustutamisega ning avaldas viimaks
omapoolse pöördumise, milles
pidas veidraks pubides ja klubides käimise lahterdamist poliitiliste vaadete järgi.
„Kui olete nii sallimatud, siis
tasuks kindlasti järgmisel korral toidu- või riidepoodi külastades kontrollida, et seal ei oleks
varasemalt ostelnud mõni teile sobimatu klient, ja kui kassasabas mõnda karvast, ossi
või skinheedi näete, siis pange
tuhatnelja jooksu ning ärge sinna tagasi pöörduge,“ seisis pubi
pöördumises.

Baar eitab süüd
Avalduses märkis baari esindaja ka, et ei tolereeri ei fašismi,
stalinismi ega diktaatorlust ja
sellele õhutamist ning seetõttu
vastavasisulised kommentaarid
kustutaski. „Krooksul puuduvad eelistused klientide osas ja
nägude kontroll uksel. See, kui
keegi veab kodust oma piibli,
lipu, kaisukaru või vana maika
Krooksu ja riputab seinale, on

hiina, tai ja india köök

E - R 11-22, L-P 12-20.30

AARDLA 25a

Kella 17st tellijale
pokaal veini tasuta!

Kl 11–15: päevapraad 3 €, päevasupp 1,9 €
õpilastele, tudengitele -10% • söögi kaasa tellimine -10%
742 9036, 5637 5330, kam296@hotmail.com
www.kitchenasia.weebly.com

Pane tähele, et
9. mail kantakse seitung

Kaubamaja kaob
kaduvikku
Linnavalitsus väljastas loa vana
kaubamaja lammutamiseks, kuid
enne tuleb omanikul teisaldada
Elmar Kitse kuivmaalitehnikas
pannoo. Maha võetakse ka Aleksandri 2 asuvad endine katlamaja
ja kiirtoidukoht.

selle inimese kasvatuse probleem,“ jätkas kiri.
Selgitus aga vastaseid ei
rahuldanud. “Kui kommentaarid küberruumis “õhutavad
viha” natside suhtes, siis need
kustutatakse, aga kui Krooksu
füüsilises ruumis esineb bänd
nimega Rassiliselt Motiveeritud Vägivald, siis see sobib,”
ironiseeris muu hulgas Anna
Haava tänaval Jaan Tõnissoni maja hõivanud seltskonna
eestvedaja Jaanus Vogelberg.
”Mina enda kodus ei lubaks,
et inimesed panevad üksköik
mida seina külje,” arvas ka Eestisse kolinud sakslanna Ute
Wohlrab. “Kui Krooksus on see
lubatud, siis peab Krooks ka
vastutust kandma. Väga lihtne.”
Kuigi haakristi ülesriputamine politsei teatel keelatud pole,
soostus pubi viimaks intsidendi pärast vabandust paluma ja
kinnitas, et sellist asja enam ei
juhtu. “Krooks ei pannud seda
lippu üles! Nii kui baarmen seda
märkas, võeti see ka maha,” seisis baari pöördumises.
Kaur Paves

Räim tomatis
31. mail kell 16 avab Ahhaa keskus uue toiduteemalise koguperenäituse „Ahhaa, räim tomatis!“,
mis räägib interaktiivses vormis
sellest, mis on Läänemere saas-

tamise tagajärg ning kuidas kogu
reostus jõuab ringiga tagasi meie
toidulauale.

Kilgil vesi ahjus
Tartu maakohus kuulutas pankroti Rein Kilgi firmale Pere Restoranid, mis haldas Ülikooli kohvikut,
Püssirohukeldrit ja ZumZumi.

Lendav auto
Rahvusvahelised motovarjurite
võistlused lõppevad 1. juunil üllatusterohke lennusõuga Tehvandi
staadionil, mil Eestis esmakordselt esitletakse lendavat autot.

Tasuta diivad
1. juunil kell 10–20 korraldab
spordiselts Kalevi võimlemisklubi Diiva Turu tn 8 spordihoones
“Diiva Cup 2013” iluvõimlemises.
Võistlused on pealtvaatajatele
tasuta.

Õlimäe õitseb edasi
Eesti dokumentaalfilm “Õlimäe
õied” saab kinos Ekraan suure
publikuhuvi tõttu lisaseansid ja
linastub kuni 6. juunini.

Titaanid madistavad
lätlastega
1. juunil kell 15 avab Tartu Ameerika jalgpalli klubi Titans Riias Balti
liiga hooaja.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

POLITSEI PEHMEM PALE: sotsiaalmeedias levis kulutulena foto
Lõuna prefektuuri hoone alla elama asunud rebasekutsikatest, kes
seadusesilmade kaitse all ema jahilt tagasi ootavad.

Politsei- ja piirivalveamet

Pane tähele, et ka
13. juunil kantakse seitung

6. aastakäik

Tartu ja Elva linnas postkastidesse laiali.
Ka siis on trükiarv 43 000 lehte.

Kui sul on ilmarahvale midagi kirjutada, postita kiri
info@tartuekspress.ee
Kui sul on ilmarahvale midagi reklaamida, siis
kirjuta reklaam@tartuekspress.ee või telefoneeri 511 6923.

PARIM VALIK LASTEKAUPU
30.05–9.06.2013

6. aastakäik

Lindex laiali.
Tartu ja Elva linnas postkastidesse

Valilikk lasteriideid:
Va
last
la
ster
e43
iiide
deid
id:: lehte.
Võta
Võ
ta 3, mak
maksa 2 eest
Valik
Trükitakse
000

Pakkumine kehtib märgistatud toodetele.

Vaata kõiki pakkumisi
www.eeden.ee
Sportland

Lastejalatsid -20%, laste rattad, rulluisud ja tõukerattad -20%
Ratta või rulluiskude ostjale kiiver ja kaitsmed -30%

Mosaic

N-Trend

Kõik Lotte tooted -30%

Disney täishinnaga kaup -20%

Shu

Lens Optika

Kõik tavahinnaga lastekaubad, baleriinad ja tennised -20%

Laste prilliraamid ja päikeseprillid

EEDENI LASTEPÄEV 1. juunil, kell 12–15

3

-25%

Suur piraadilaeva batuut, sumokostüümid, rodeohärg, lapse kavandi järgi rinnamärgi stantsimine, võistlused

Kaubandus- ja Vabaajakeskus Eeden
Kalda tee 1c, Tartu, www.eeden.ee
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Lapsed saavad kaitstud
KULTUUR
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Palametsa
pajatused

Igal professoril
oma stiil
Salme Aul jätkas meenutust eksamite sooritamisest 1930. aastatel.
Eks igal professoril olnud oma stiil. Geograafiaeksami tegin August
Tammekannule. Vastama oli sel korral tulnud vaid 3–4 üliõpilast, nii
et õppejõul oli aega pikalt küsida. Mind eksamineeris ta küll oma 3
tundi. Armastas pärida ka selliseid asju, mida ta loengutel ei olnud
üldse käsitlenud, kuid mida pidid eksami tegemiseks ette nähtud kirjandusest teadma. Mistõttu Tammekannu juures võis eksam kujuneda mõnusaks vestluseks. Seda muidugi juhul, kui sa ainet tundsid.
Kuulas rahulikult su vastust ja siis küsis, et mis te selle kohta arvate
ja mis te tolle kohta arvate. Lasi fotode alusel arutada suurlinnade
majandusgeograafilist eripära, võimalikke arengusuundi.
Orgaanilise keemia eksam tuli sooritada testi kujul. Anti umbes
100 lühiküsimust ja vastuseks oli vaja kirjutada kas jah või ei. Või
mõned valemid ning tuletada keemilised ühendid. Õppejõuks oli
professor Paul Kogermann. Pani meid hajutatult istuma Aia (nüüd
siis Vanemuise) 46 suurde
auditooriumi. Igale anti
Mingit hinde kinette varem paljundatud testkimist ei tuntud –
küsimustik, millele vastamiseks oli vist 3 tundi. Nii et
ainet tuli teada ja
aega jätkus.
sageli veel võõrkeelNõudlikkuse poolest on
mulle
eriti meelde jäänud
se kirjanduse alusel.
zooloogiaprofessor Johannes
Piiper, kes valdas 13 keelt. Tema aine – võrdlev anatoomia – oli selline filter, millest olenes kogu edaspidine stuudiumi staatus. Nädalas pidas Piiper meile 6 tundi loenguid ja igal esmaspäeval kontrollis
assistent Lepiksaar, kas ikka olime aine piisavalt omandanud, et professor saaks loengutel ainega edasi minna.
Piiparil oli komme võtta eksamineerimiseks ette terve õppegrupp,
et siis tudengitega mööda zooloogiamuuseumi saale ringi jalutada.
Läks mõne loomarühma eksponaatide juurde ja lasi kellelgi meist
jutustada. Ise küsis detailide kohta vahele. Kui sa ei osanud, siis pidi
mõni kaasüliõpilane jätkama. Kõik me olime kogu sellise jalutuskäik-eksami ajal õige tugeva pinge all. Mõnigi kord kestis Piiperi
ringkäik-eksam kuni 6 tundi. Juhtus sedagi, et professor väsis tudengeid küsimast. Muuseum ei olnud aga veel kogu ulatuses läbi kõnnitud ja siis ütles Piiper: „Tänaseks aitab, homme jätkame.“ Nii et tema
eksam võis venida koguni kahele päevale.
Tagantjärele mõeldes olid tolleaegsed eksamid ikka väga põhjalikud. Mingit hinde kinkimist ei tuntud – ainet tuli teada ja sageli veel
võõrkeelse kirjanduse alusel. Eestikeelseid õpikuid ega monograafiaid peaaegu ei olnud. Põhiline oli saksakeelne trükisõna, mõned
teosed ka inglise keeles. Minul kui maakeskkooli lõpetanul oli keeltega palju raskem kui linnakoolides hariduse saanuil. Võõrkeeltes
lugemise omandasin alles Tartus, muude õpingute kõrvalt. Aga ilma
kahe-kolme võõrkeeleta ei olnud võimalik ülikooli lõpetada. Nii et
emakeelne õpe küll, aga vähemalt kahe võõrkeele toel.

1. juunil saavad pered lastekaitsepäeva tähistada nii
Atlantise ees, Lille Majas kui
Tiigi seltsimajas.
Kell 12 korraldab ööklubi Atlantis koostöös MTÜ Hea Alguse,
Ettevõtlike Daamide Assotsiatsiooni ja Seto Linesiga klubiesisel välialal lastekaitsepäeva puhul
koguperepeo.
Üritus on Atlantise turundusjuhi Mariel Ustavi sõnul tehtud toetamaks lastekaitsepäeva mõtet –
meeldetuletust täiskasvanuile, et
nad vastutavad laste saatuse eest
ja et igal lapsel on õigus õnnelikule ja täisväärtuslikule lapsepõlvele.
Juunist avatakse ametlikult ka
Atlantise suvekohvik, mis on korraldajate väitel sel aastal eriti lastesõbralik. Kohviku välialale on paigutatud kaks suurt batuuti, mis
on ilusate ilmade korral väikestele külastajatele kasutamiseks ilma
rahata. Samuti annavad hooaja
avapaugu Seto Linesi laevad Pegasus ja Hilara, kes teevad selle aasta
esimesed sõidud Emajõel. Üritusel esinevad kontserdiga Fa-Dieesi
laulustuudio lapsed.

Prii laevareis
Peale batuutide pakuvad lastele ja vanematele meelelahutust
muudki tegevused. Väljas on erinevad huvi- ja teema-alad, kus lapsed saavad meisterdada, joonistada ja ehitada koos juhendajatega.
Lastele on valmis ehitatud takistusrada. Kohal on näomaalijad,
õhupalliloomade tegijad, suhkruvati müüjad ja ringi käivad mit-

Mullu kaubamaja ette püsti pandud noortetelk ootab huvilisi ka sel
aastal. 
Erakogu

na Taaderant.
Teadmishimulistele pakuvad
põnevust Ahhaa teadusratas, rändava lodjakoja õpitoad, Eesti teadusagentuur, Eesti keskkonnahariduse keskus, Eesti 4H, postimuuseum ja linnamuuseum.
Kaasa saab elada kesklinnas kell
16 ja 17 algavatele Rat Race‘i hiirte
ja rottide jooksudele. Julgeid osalejaid ootab aaretejaht, mis juhib
noored läbi erinevate õpitubade
lastekaitsepäeva aardeni.

Nõu paarisuhteks
med sõbralikud maskotid. Üritusel näitavad tantsuetendust Shate
tantsukooli lapsed mitmete etteastetega.
Kõigile lastega peredele, kes üritust külastavad, on päevased laevareisid Pegasuse ja Hilara laevaga tasuta. Halva ilma korral jääb
väliprogramm ära ja kolitakse klubisse sisse.
Noortekeskus Lille Maja korraldab koostöös paljude haridus-,
kultuuri- ja noorsootööasutustega seitsmendat korda ürituse “Üle
läve”. Huvilised saavad end proovile panna õpitubade telgis ning
loodus-, pärimus-, turva- ja spordimaailmas.
“Üle läve” algab kell 13 raeplatsil
mudilaskooride esinemisega. Linnapea Urmas Kruuse avasõnadele järgneb ühislaulmine Sinimaniseelega.

Sportlased kohal
Kesklinna tasub aga tulla juba
kell 12, mil algab muusikalava programm, kus esinevad mit-

med laulustuudiod. Küüni tänava tantsumaailmas astuvad üles
erinevate tantsustiilide viljelejad.
Tervise- ja turvamaailmas saab
tutvuda politsei ja päästeameti
tegemistega ning toimub esma
abivõistlus.
Kesklinnapargi spordimaailmas
näitavad oma oskusi jalgpalliklubide, Tartu Budoklubi ja mitmete teiste klubide noorsportlased.
Samas toimub ka sporditarvete ja
lasteasjade taaskasutuslaat ning
heategevuslik oksjon, mille tulu
läheb TÜ kliinikumi lastefondile.
Kesklinna parki kerkib lastekaitsepäevaks teatritelk, kus lisaks
Tartu linna ja maakonna näitemänguringide etendustele saab
õppida varju- ja näpunukkude valmistamise kunsti.
Õpitoad alustavad kell 13 ja
meisterdamist jätkub kuni kella
17ni. Kuna käesolev aasta on kuulutatud kultuuripärandi aastaks,
siis sellest lähtuvad ka paljud õpitubade läbiviijad. Kesklinna pargis
avatud pärimusmaailmas toimub
16. noorte folklooripäev Taaralin-

Vilde tervisekohvikus on kella 13st avatud doktor Vilde nõustamisnurgake, kus saab praktilisi
nippe paarisuhte edendamiseks
ja nõustamist nii teismelistele kui
nende vanematele. Paarisuhte
teemadel astuvad üles MTÜ Agape Eesti PereElu koolitajad Kristel ja Herman Jürgens. Lahendus.
net tutvustab erinevaid võimalusi, kuhu oma muredega pöörduda. Praktilist nõu ja soovitusi jagavad kogemusnõustajad Ethel Toomingas ja Raili Hollo ning Herbert
Masingu kooli sotsiaalpedagoog ja
Eesti seksuaaltervise liidu internetinõustaja Siim Värv.
Kell 13 on Tartu koolinoored
ja lasteaedade mudilased oodatud laulma ja tantsima, mängima, meisterdama ja lustima Tiigi seltsimajja. Etteastetega esinevad Tartu kommertsgümnaasiumi folkloorirühm Jauramid, Tartu
Karlova gümnaasiumi rahvatantsurühm, Tartu II muusikakooli
kandleansambel ja paljud teised.
Kaur Paves

Head ehitajad!
Teile vajalikud betoonid
leiate AS Ropka-Betoonist.
Betooni pumpamine ja transport.
Müüme ehitusliiva ja killustikku.
Teeme erinevates mõõtudes
vundamendiplokke.
Tartu, Teguri 55a
Info ja tellimine tel. 7371 768, 51 10144

Semy
Tanja Mihhailova
Gerli Padar
Noorkuu jt.
Alates 6. juunist Tartus Vanemuise suures majas
15. ja 16. juunil Tallinnas Nokia Kontserdimajas

vanemuine.ee

tartuekspress
reklaam

Tähe 110,
Tartu
tel 56 202 300,
tartu@olly.ee

REFONDA
MAKSAB
TOPELT!
KAMPAANIA REEGLID
WWW.REFONDA.EE

Kiviprofiil
Valtsprofiil
Trapetsprofiil
Klassikprofii
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KINDEL KATUS
OTSE TOOTJALT!

Tähe 110, Tartu
tel 5344 3900, tartu@olly.ee

www.olly.ee

Taasavatud

Peetri turg

Tule ostma,
müüma,
vahetama
või lihtsalt mõnusalt
perega aega veetma.

Peetri

Peetriturg

Mäe
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Puiestee

Turg on avatud
L - P 8 - 15

Tel 5880 0579 või 505 4356.

Tartu Ülikooli Närvikliinik ja infokeskus SM Aken kutsuvad

rahvusvahelise
sclerosis multiplexi päeva
üritusele
reedel, 31. mail 2013 kell 15–17
hotelli Dorpat seminariruumis
(Soola 6)
Ürituse avavad Tartu Ülikooli Närvikliiniku arstid dr Sulev Haldre, dr Siiri-Merike
Lüüs and dr Pille Taba. Füsioterapeut Krista Ankru räägib SM-patsientidele olulistest
taastusravi harjutustest. Eesti Sclerosis Multiplexi Ühingute Liit esitleb telesaadet,
mis tutvustab avalikkusele SM’i, selle sümptomeid ja elu selle diagnoosiga.

Üritusele on oodatud kõik sclerosis multiplexi patsiendid ja nende lähedased.
Palume oma osalemissoovi
saata e-posti aadressil
info@sclerosismultiplex.ee

Tule sulgpalli mängima!
Sulgpall on maailma populaarsemaid spordialasid, millega
tegeleb üle 200 miljoni inimese.
Igas vanuses inimestele sobiv sportmäng tõstab kehalist
võimekust, aitab vähendada kehakaalu, pidev harjutamine
tagab tugeva tervise, hea enesetunde ja suure töövõime.
Sulgpall ei nõua kallist varustust, selle algtõdesid on kerge
õppida ning see on ideaalne mänguline tegevus vaba aja
sisustamiseks.
Sulgpalliklubi Triiton korraldab tasuta sulgpallimängu
tutvustavad kursused täiskasvanutele
3.-6. juunini Sarapuu sulgpallihallis (Sarapuu 3).
Algus iga päev kell 17.30. Info ja registreerimine
506 1373 või www. sulgpallihall.ee.
7-12 aastastele poistele ja tüdrukutele
10.-14. juunini A. Le Coqi spordimajas.
Esimene treening esmaspäeval,
10. juunil kell 16.
Info ja registreerimine
514 8121 või triiton@hot.ee.

0€
Refinantseerimine

0€
Piletid Vanemuise Kontserdimajast,

www.finantslaen.ee
Tegemist on finantsteenusega!
Tutvuge tingimustega ja vajadusel konsulteerige spetsialistiga!

Piletilevist ja Piletimaailma
müügipunktidest
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Lõbusõidulaev õõtsub avamere lainetel.
„Daamid ja härrad,“ kostab
kõlaritest kapteni hääl. „Just
põrkasime kokku jäämäega
ning paari minuti pärast vajume vee alla. Mul on teile üks
hea uudis ja üks halb uudis.
Hea uudis on see, et maani on
vaid sada meetrit…“
Kõik ohkavad kergendatult.
„… ja halb uudis on see, et
maani jõudmiseks tuleb minna
sada meetrit allapoole.“
***
Mees lonkab haigla välisukse juurde, millel on silt „peasissekäik“. Seda veidi silmitsenud,
küsib mees ühelt möödakäijalt:
„Millisest uksest ma siis võin
sisse minna, kui mul valutab
jalg?“
***
„Käisin kaks aastat psühhiaatri juures, sest arvasin, et
olen koer.“
„Ja nüüd oled terve?“
„Muidugi. Katsu, kui niiske
nina mul on.“
***
„Doktor, mu kuulmine on
kehvemaks läinud. Ma ei kuule
enam oma peeru ka.“
Tohter kirjutab retsepti.
„Kas mu kuulmine nüüd selle rohuga paraneb?“
„Ei, aga peer läheb küll
kõvemaks.“
***
Mees psühhiaatri jutul.
„Mul on mure venna pärast.
Ta peab end apelsiniks.“
„Tõsine asi, kus ta praegu
on?“
„Siin, minu kotis.“
***
Mees tuli baari, jaanalind
kaasas, ja tellis juua.
„Miks sul see lind ühes on?“

küsis baarimees. „Aitasin siin
ühel päeval head haldjat, kes
lubas vaevatasuks täita ühe
mu soovi. Ma tahtsin endale
kaaslaseks pikasäärelist tibukest.“
***
„Kuidas see endine suurtükiväekindral on tuletõrjeülemana hakkama saanud?“
„Üsna kehvasti. Ta tormab
tulekahjupaigale ja hüüab pritsimeestele: „Tuld maja pihta!“
***
Üks naine sõidab autoparandusse ja küsib: “Kas saate
signaali tugevamaks reguleerida? Neetud pidurid ei pea
üldse!“
***
„Kui kaua oled tennist mänginud?“
„Kümme aastat.“
„Uskumatu! Ja sa pole isegi
higine!“
***
Kaks meest said metsas
kokku.
„Kas olete ka jahimees?“
küsib üks.
„Olen jah, liblikapüüdja.“
„Kummaline küll. Teil kulub
ju terve igavik, enne kui korraliku kõhutäie kätte saate.“
***
Mees tahtis saada televisiooni ilmaennustajaks. „Milline haridus teil on ja kus olete
varem töötanud?“ küsis direktor.
„Mul läks ükskord lotos neli
numbrit täkkesse.“
***
Isa söötis imikut. Äkki ütles
pisike:
„Anna soola.“
„Ma ei teadnudki, et sa rääkida oskad… miks sa varem
sõnakestki öelnud pole?“
„Soola on parajalt olnud.“

ristsõna
Ristsõna
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Kino

Cinamon

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
31.05-6.06 kell 11.30, 13.35,
15.40, 17.15; 31.05-2.06 kell
12; 4.-6.06 kell 12; 3.-6.06
kell 12.30, 15; 1.-2.06 kell
14.45, 19.25; 3.06 kell 14.05
Varjatud kuningriik
31.05-2.06 kell 12.30, 14.05;
4.-6.06 kell 14.05; 31.05-6.06
kell 16.10, 17.45, 18.15, 19.50,
20.25, 22 Pohmakas 3
3.-6.06 kell 13.30; 31.05-2.06
kell 13.45; 31.05-6.06 kell
16.25, 19, 21.45, 22.30 Kiired
ja vihased 6
31.05-6.06 kell 12.45 Otse
pimedusse
31.05-6.06 kell 16; 3.-5.06
kell 19.25; 31.05-2.06 kell
21.35 Suur Gatsby
31.05-6.06 kell 11.40 Dinoaeg
6.06 kell 20 Pärast maailmalõppu

Kontsert
Atlantis
31.05 kell 23 Latiinokarneval
1.06 kell 23 Let‘s Get Wild!

Big Ben Pub
31.05 kell 21.30 Best
1.06 kell 21.30 CZ Kiisud ja
ansambel Talent

Club Tallinn
31.05 kell 23.30 Mojito Cruise to Cuba

Otse pimedusse
31.05 kell 12.45 Cinamonis
Pärast seda, kui tähelaeva Enterprise meeskond jõuab tagasi koju,
avastavad nad, et nende enda organisatsioonist pärit pidurdamatu
jõud on hävitanud suurema osa laevastikust ja kõik, mida see sümboliseerib, paisates meie maailma kriisi keerisesse. Kapten Kirk, kel on klaarida ka isiklikud arved, juhib ajujahti sõjatsooniks muudetud maailmas,
et tabada see elav massihävitusrelv. Meie kangelased kistakse eepilisse
malemängu elu ja surma peale. Armastus pannakse proovile, sõprussidemed purunevad ja tuuakse ohvreid, et päästa ainus perekond, mis
on Kirkile jäänud: tema meeskond.

1.06 kell 22 Dam & Mõisakarnevali eelpidu

Tartu Jaani kirik
31.05 kell 12.15 Rein Bleive
4.06 kell 21 Tornimuusika:
Aare Tammesalu
5.05 kell 19 24 prelüüdi fuugale
6.06 18 Arvo Pärt Istanbulis.
Aadama itk

1.06 kell 23.30 Apelsin

6.06 kell 19 Dorpat saksofonikvartett

Genialistide klubi

Tartu Jazz Club

31.05 kell 22 Odd Hugo ja
Frankie Animal

31.05 kell 21 Chalice

1.06 kell 23 Tšunga-tšanga

Illusioon
31.05 kell 18 Winny Puhh
vanusepiiranguta
31.05 kell 23.30 Winny Puhh

Klubi Ahi
31.05 kell 23 Tanel Padar &
The Sun
1.06 kell 23 Club Express

Klubi Kink Konk
31.05 kell 23 Bassi-Missa

KIVISÜSI

• 50–100 mm (sorteeritud)
174 €/tonn
• 0–25 mm
• 0–40 mm 120 €/tonn
156 €/tonn

Tel 516 8518, 735 1420

1.06 kell 21 Jorma Toots
4.06 kell 20 Jamman nr 35
5.06 kell 20 Kristofer Soop,
Roland Mällo
6.06 kell 20 Samsara

Tartu Uus Teater
2.06 kell 21 Mari Pokineni
plaadiesitluskontsert Maa
saab taevani

Vilde
1.06 kell 20 Vaike Hannust
Duo

Näitus
Annelinna
raamatukogu
kuni 3.06 Harrastusfotograafi
Elle Metsa näitus Linnamaastikud

Karlova-Ropka
harukogu
Arne Aderi fotonäitus Kevad
avaneb

Tammelinna
raamatukogu
4.06 kell 14 Aade Rangi
maalinäituse Värviline elu
avamine
kuni 31.06 Raamatukogu
fotoringi kuuenda tegutsemisaasta ülevaatenäitus

Laulupeomuuseum
kuni 5.08 Puhkpilliorkester
Tartu 65

Tartu
Linnaraamatukogu
kuni 5.07 Raamatunäitus
Maitsetaimsed. Maitseained
kuni 15.07 Richard Wagner
200
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Ehitus

tartuekspress

Katus + tekst = ctrl+L ehk combine
Pilt (logo taustapilt.jpg) siia - Effects - Power Clip - Place Inside Container
ja siis klikid combainitud teksti+katuse peale.
Muruniitmine Tartus ja Tartu
lähiümbruses. Tel 5633 1461,
merikenakk@hot.ee

.EU
vanavara ost ja müük

Saematerjal otse tootjalt, transport. Tel 511 2625.

Kinnisvara müük

Ehitus, remont, viimistlus ja lammutustööd jm. Tel 5858 6953.
Fassaadide, vundamentide soojustamine ja renoveerimine. 		
Tel 5815 2101.
Korstnate ehitus ja remont. Töö
kiire ja korralik, pikaajaline kogemus, hinnad soodsad. 		
Tel 5618 9517, 		
joosep.sepp@mail.ee.

Kõik üldehitustööd, katused, fassaadid (ka krohvitavad), saunad,
plekitööd, sisetööd. Tel 516 6152,
info@ramest.ee, www.ramest.ee
Miniekskavaatori rent Tartus (80
€/päev). Tel 511 5786.

Maja Tüki külas Tähtvere v (191
m², krunt 5341 m², kõrghaljastus,
175 000 €). Tel 501 9739. 		
Vt www.kv.ee.

Koerte pügamine. Tel 5559 6964.
Lemmikloomade ravi ja vaktsineerimine. Tel 514 8998.

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

1-2toal korter. Tel 5770 2222.

Multiliftkalluri teenus (10 t), ehitusprahi konteinerid 10 m³ ja 15
m³, Case laaduri rent. Võimalik
tellida liiva, mulda, kruusa, killustikku, maakive ja täitepinnast. 		
Tel 5852 3333, laur12@hot.ee
Palkehitised, aiamööbel, ehitusmaterjal. Tel 511 2625.
Piirdeaedade ehitus ja materjali
müük. Tel 5907 1680.
Pottsepatööd ja -materjal. Konsultatsioon. Remonttööd eelisjärjekorras. Ahjukestad. Tel 503 2665.
Septikud ja mahutid. Müük ja
paigaldus üle Eesti! Tel 53738556,
info@redsom.ee, 		
www.redsom.ee.
Septikute müük ja paigaldus. 		
Tel 5757 0202.
Soojustamine puistevillaga. 		
Tel 5665 0604, 502 0066, 		
puistevill@gmail.com.
Teeme üldehitustöid eraisikutele,
vajadusel ka arvega. Hinnad soodsad. Tel 5330 7533.

Üürile anda

1-toal korter. Tel 503 2345.
1-2toal korter. Tel 501 3219.
2-3toal korter. Tel 5561 4114.
3-4toal korter. Tel 502 2728.
Firma rendib põllumaad Tartu
maakonnas. Tel 508 0065.
Võtan üürile väikse toa (ajutiselt).
Tel 5623 5675.

Koolitus

Ehituslik saematerjal
Tel 514 2173

Firma teeb san-tehnilisi töid
(veemõõtjate paigaldus, vahetus,
boilerite puhastus). Tel 509 0750.

Jalgrataste hooldus ja remont.
Tartus Võru 132a, www.mastersport.ee. Master Sport OÜ
Kasutatud mööbli kauplus-ladu
Ringtee 1, Tartu. Ette helistada tel
5381 4290, www.rolfo.ee

Pakun tööd
Koristajale Tartu lähedal Reolas
(E–R 8.30–16.30), transport ettevõtte poolt. Lisainfo tel 5850 7706.
Lõunakeskuse õmblustöökotta
vajatakse kogemustega õmblejat.
Tel 523 3276.

Küte
Haavapinnud (3 m, jämedad,
koorem 7–8 rm). Tel 529 0183.
Väljaandja: Ajaleht OÜ
Aadress: Ülikooli 1, 51003 Tartu
E-post: info@tartuekspress.ee
Internet: www.tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress

Tänavakivi paigaldus (kogemus
11 a), piirdeaiad, munakivisillutised - müük. Tel 5636 3645.
Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine suure kaubikuga. 		
www.kutotootmine.ee, 		
tel 501 5312.
Veo- ja kolimisteenused. Mööbli
transport ja utiliseerimine. 		
Tel 5620 0065, 		
www.kolimisteenused.ee.
Õigusabi. Tel 772 2299, e-post
info@reverens.ee, 		
www.reverens.ee.

Tartu kiirkohtingu üritused toimuvad Vilde lokaalis. 29. mai
40-55aastased, 3. juuni 20–35aastased, 5. juuni 50–65aastased, 10.
juuni 30–45aastased, 12. juuni
65+aastased. Registreeru täna
www.speeddating.ee või 		
SMS 528 3286 (eesnimi, vanusegrupp, sugu)

Muu
Ostan vanaaegseid, raamatuid,
postkaarte, paberrahasid, münte,
nõusid, maale, ikoone, medaleid,
hõbedat, mööblit, märke, dokumente, kellasid jne. 		
Tel 5829 9810.
Kas keegi annaks ära tükikese
oma iiristest. Otsin erinevaid sorte. Tel 5342 6106.
Ostan EW korporatsioonide esemeid, uuriripatseid, plekist silte,
münte, märke jne. Tel 5649 5292.
Ostan vanu raamatuid, märke,
münte, medaleid, postkaarte,
nõusid ja muud vanavara. 		
Tel 5649 5292

Teated
Taas on avatud kotipood Linda
aadressil Riia 13. Ootame Teid E-R
kell 10-19 ja L 10-16.

Tervis
Abi alkoholi-, nikotiinisõltuvuse
korral 98%. Hiina meditsiin, prof
Ly Chini meetod, ESRÜ Lootus,
Tartu tel 505 8381. Kingi õnne
oma perele!

Vaba aeg

Suures valikus hea hinnaga kasutatud rattariideid! Jõe butiik,
Soola 10 (avaturg), E-P 9-16

Teenused

Erootilise massaaži salong „Virgin“ ootab mehi külla! Pärnu,
Hospidali 1, tel 5811 1171
Rannavormi! Tippkvaliteetsed
rasvapõletajad, massilisajad, proteiinid jm trenniks vajalik Olimpi
e-poest: olimp.ee

Tutvus
Kaardid ennustavad! Tel 900 1727
(h 1,09 €/min). Tellimine ka meilile:
ennustus.ee

Põllundus

Müüa komplekt meeste rahvariideid, naiste pastlad nr 36 ja
mustjala tanu. Tel 5837 1820.
A-, B-, C-, CE-kat, ADR, reguleerija, veoautojuhi ja taksojuhi
ametikoolitused, libedasõit.
Korralik koolitus - soodsaim hind.
www.sõiduõppe.ee, tel 507 8230,
Kalda tee 30

veebilehel www.speeddating.ee
või saada SMS tel 528 3286, eesnimi, sugu, ürituse kuupäev.

Mööbel

Riided

Tänavakivide paigaldus, aedade
ehitus, haljastustööd ja korterite
remont. Tel 5815 2803.

Materjal

Firma niidab muru (ka trimmeriga). Tel 509 0750.

Ootame Tartus 5. juuni üritusele
mehi vanuses 50–65! Ootame
Tartus 12. juuni üritusele mehi
vanuses 65+! Registreeru meie

piirkonna

Mulla müük (sõelutud ja sõelumata, kohaleveoga). Tel 5744 2536.

Tänavakivide paigaldus, aedade
ehitus ja haljastustööd. 		
Tel 5815 2803.

Üldehitustööd: katused, fassaadid, aknad, kortermajade soojustamine. Tartus ja Lõuna-Eestis. 		
Tel 5809 6966, 		
kristjan@krestonehitus.ee.

Müüa 3 musta isast kennelis Juht
22.02.2013 sündinud labradori
retriiveri kutsikat. Kutsikad on
kiibistatud, vaktsineeritud, EKL reg
tõutunnistusega, omavad Euro
vet-passi. Lähemalt: http://www.
juhtkoer.ee/uudised/. Tel 529 9193,
mati@juhtkoer.ee.

2 tuba 3-toalisest korterist Kaagveres (II k, naisterahvale). Korteris 1
toas elab vanem naine. Hind 60 €
+ 1/2 kommunaalteenustest.
Tel 553 1319.

Üürile võtta

AT Teenus OÜ pakub aastaaruannete koostamist ja raamatupidamisteenust OÜ-le, KÜ-le, MTÜ-le,
FIE-le. Tel 502 9333, 506 0726,
info@atteenus.ee

Fekaalivedu Tartus ja Tartumaal 7
päeva nädalas sõbraliku hinnaga.
Tel 5340 2060.

1-2toal korter. Tel 5561 4114.

Baltic Forest ostab metsakinnistuid üle kogu Eesti, ka koos
hoonetega. Hinnapakkumine
paari päeva jooksul, sobivusel kiire
tehing. Tel 508 0065.

Torutööd Tartus. Tel 5818 3498,
viktorgo@hot.ee, Viktor.

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

1-2toal korter omanikult, võib
vajada remonti, hind kuni 37 000
€. Helista julgesti. Raha olemas. 		
Tel 5648 0009.

3-4toal korter. Tel 5770 2688.

San-tehnilised tööd. 		
Tel 5757 0202.

Küttepuud (kuivad, märjad, lõhutud, erinevad pikkused). Kojuvedu.
Tartus, Tartumaal, tel 527 4339.

Kinnisvara ost

2-3toal korter. Tel 503 2345.

San-tehnilised jm tööd. 		
Tel 5391 7758, 5813 5779.

Küttepinnud, ka tükeldatud. Kütteklotsid lahtiselt ja võrgus. Kojuvedu tasuta. Tel 5193 8862.

Loomad

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

Raamatupidamisteenus. 		
Tel 506 3891, www.12kuud.eu.

Kuivad ja märjad küttepuud. 		
Tel 5683 3404.

Krunt Tüki külas Tähtvere v (3112
m², elamumaa, olemas elekter,
vesi, kanal, hooldatud muru, maja
projekt, 25 000 €). Tel 501 9739.

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

Raamatupidamisteenus. Aastaaruanne soodsa hinnaga! 		
info@adirol.ee

Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.

Korterid, majad, majaosad Tartus
ja maakonnas. Aitame kinnisvara
müümisel tel 742 0240, 506 2212
ja üürimisel tel 742 0656, 511 5949.
www.robinsonkv.ee.
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Ohtlike puude raie ja puude
hooldustööd. Tel 5686 6157,
info@nordicarb.ee, 		
www.nordicarb.ee.

Ostame lepa- ja kasepaberipuud.
Tel 5683 3404.

Aedade, väravate, väravaautomaatika müük, paigaldus ja
hooldus. Tel 501 6453, 		
www.nr1aiad.ee
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KUS KUULUTADA?
Tartu Ekspress 1€

3-realise kuulutuse (90 tähemärki) hinnavõrdlus hinnakirjade järgi:

Killustiku, freesasfalti, liiva ja
kruusa müük Tõrvandis. Upitaja (7
m) teenus. Andri, tel 512 8315,
Andrioun@hotmail.com
Kodukoristusteenus. Vaipade ja
pehme mööbli pesu. 		
Tel 5666 4185.

Tartu-Pärnu ühine Linnaleht 5,76€
Tartu Postimees 10,80€
www.tartuekspress.ee/kuulutused
kuulutus@tartuekspress.ee

Korstnad, korstnapitsid, plekitööd. Katusetööd. Küsige hinda.
Tel 5625 1750, www.tomeli.ee.
Korstnaladumine-plekitööd.
Kogemused, kvaliteet, hea koostöö. Tel 5694 4443.
Muru ja heina niitmine, trimmerdamine, võsalõikus, hekkide
pügamine. Tel 5841 9964.

TOIMETUS • tel 730 4535
Peatoimetaja: Kaur Paves kaur@tartuekspress.ee
Reporter: Rasmus Rekand rasmus@tartuekspress.ee
Kujundaja: Priit Kivisoo priit@tartuekspress.ee
Keeletoimetaja: Terje Jepiselg terje@tartuekspress.ee

REKLAAM • tel 730 4455
Müügiesindaja: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee
Kuulutuste vastuvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee
LEHE TELLIMINE (8 € / 3 kuud) • telli@tartuekspress.ee
Vastutav väljaandja: Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee
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tartuekspress
reklaam

Klaasime Teie rõdu
Rõduklaasid
Rõdupiirded
Terrassiklaasid

Tutvu näidistega igal tööpäeval kell 8.00 – 16.30
Tallinnas Valdeku 132, tel: +372 6599 247
Tartus Tähe 114, tel: +372 7360 041

Klaasvarikatused
Klaasvaheseinad

www.malmerkklaasium.ee

Kvaliteetsed rõduklaasid Teie koju!

Neljapäev, 30. mai 2013

Kallid
e-mail:lapsevanemad!
klaasium@malmerk.ee

Avatud on uus uus lastehoid Veeriku linnaosas, Ravila 45.
Haldjakese lastehoid pakub teie lapsele aastaringselt mängu-ja
hoiukohta ning tunnihoidu. Lisaks õpetame läbi mängu inglise keelt.
Ootame lastehoidu lapsi vanuses 1,5 - 6 aastat.
Sünnipäeva pidamiseks saab rentida ruume!
www.haldjakeselastehoid.ee
haldjakeselastehoid@gmail.com
Tel 56615431
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Aiasõber - sõber sinu kõrval!

Nüüd ka Tartus, Raatuse 20, III k

• rõduklaasid
• klaaslahendused
• piirded
• voldikkardinad
rõduklaasidele

• terrassiklaasid
• varikatused
• liuguksed
• garderoobid

TULE TUTVU NÄIDISTEGA!
www.roduklaasid.ee
www.aruum.ee
Tel 7736 185, 555 200 15.

Lai valik istutusmaterjali
soodsate hindadega!
• Püsililled alates 1 eur/tk
• Päevaliiliad alates 1.99 eur/tk
• Üle 200 sordi soodushinnaga
erinevaid istikuid

E - R 8 - 19, L - P 9 - 15
Rohkem soodustusi vaata www.aiasober.ee
Tel 552 9369, 551 0131, aiasober@aiasober.ee
Ändi tee 18, Tüki küla, 61411 Tartumaa

SUUR KATLAVALIK

Raeoptikas
saad Jaanipäevani
valida soodustuse:
2 klaasi 1 hinnaga
või
raam poole hinnaga!

Raeoptika Tartus:
Raekoja plats 1
Küüni 5B

