BUSSI RENT alates 50€ päev

Citroen Jumper (2014) • 9 kohta • püsikiirushoidja
diisel, 110 kW, raadio-CD, USB,
AUX, bluetooth, konditsioneerid,
2. ja 3. rea istmeil reguleeritavad
käe- ja seljatoed, kõrge, mahukas

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

siaran
a
A sto
re

Ülikooli 2, III korrus, SEB pangahoones.
Sissepääs maja eest E-R 11-18 (Ülikooli tn)
Vanemuise pargi poolt lahtiolekuaegadel.

E-N 11-22; R-L 11-23
P 12 - 21

HIINA, NEPAALI JA TAI TOIDUD

Maitsvad ja teravad elamused valmivad Nepaali
kokkade käe all. Tulge proovima tervislikke Nepaali toite!
E - R kl 11-15 päevapraad 3,20 €
päevasupp 2,0€
ISIC kaardiga menüüst -10%
Söögi kaasa tellimine -10%

TOIT KOJU JA KONTORISSE küsi infot tel 747 7093, 5691 4817
kam296@hotmail.com
või vaata pakkumist:
www.vagamama.weebly.com
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Kana kombel tantsimise päev

Trikki ei ole – Tegutse!
nii hea pakkumine ongi!

*
TASUTA

*Osta SNICKERS Workwear tööpüksid,

KINGITUSEKS

SNICKERS Workwear logopusa

saad
SNICKERS Workwear logopusa

art 2820/1804

Klassikalise lõikega, kvaliteetne ja mugav pusa on
valmistatud vastupidavast ent pehmest kangast.
Materjal: 80% puuvill, 20% polüester;
330 g/m². Eelpestud. Suurus S-XXL.
Värv: helehall.

TAVAHIND

art 2820/1804

46 €

art 6700/0400

art 3311/1818

art 3923/1804

art 3213/5804

art 3212/7404, 3212/1604, 3212/1704, 3212/3204

art 3244/0404

49 €

65 €

86 €

79 €

86 €

127 €

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

Tel 654 9900 Faks 654 9901 e-post: tamrex@tamrex.ee www.tamrex.ee
TARTU
Aardla 114, Ringtee 37a

PÄRNU
Riia mnt 169a, Savi 3

RAKVERE
Pikk 2

VILJANDI
Riia mnt 42a

JÕHVI
Tartu mnt 30

VÕRU
Piiri 2

VALGA
Vabaduse 39

NARVA
Tallinna mnt 19c

HAAPSALU
Ehitajate tee 2a

PAIDE
Pikk 2

Hinnad sisaldavad käibemaksu 20%
ja kehtivad kuni 31.07.2015
või kuni kaupa jätkub!

Pakkumine kehtib kõikide SNICKERS Workwear tööpükste ostu puhul (v.a lühikesed püksid)

UUS KAUPLUS!
JÕGEVA
Tallinna mnt 7
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Paraadtänava häbiplekk
Aastaid kodutute meelispaigaks olnud Kesklinna keskuse
lahtise koridori eest Küüni ja
Ülikooli tänava vahel ei kipu
keegi asjaosalistest vastutust
endale võtma ja nii tervitab
linlasi ja külalisi endiselt võigas
aroom.

Kesklinna keskuse juhataja Eveli Opmanni hinnangul lahendaks probleemi avalike tasuta tualettide rajamine.
KAUR PAVES

Eelmise nädala Tartu Ekspressis valis linnarahvas endise kaubahalli sisehoovi linna viie haisvaima koha sekka.
Ent olukorra tõsiduses veendumiseks
pole tarvidust küsitlust korraldadagi,
jalutuskäik läbi kangialuse mõjub igal
kellaajal haistmismeeltele ärritavalt.

Kodutud ja noored
Koridorist viib trepp teisele korrusele Tähe piljardiklubisse, öisel ajal on
see ka klubi ainsaks sissepääsuks, ent
ettevõtte omaniku Levis Plumbergi
hinnangul on neile meediakajastusega teenimatult halba varju heidetud.
„Sellel alal pole Tähe piljardiklubiga
mitte midagi pistmist, see on Kesklinna keskusele kuuluv ja linnarahvale
avatud territoorium,“ rõhutas ta.
Plumbergi sõnul on piljardiklubi
rahvas haisu, väljaheidete ja asotsiaalide kogunemiste pärast mures olnud
juba rendilepingu sõlmimisest saati
2009. aastal ja ka omanike tähelepanu
korduvalt koridori ebasanitaarsusele
juhtinud, kuid tulutult. „Põhimõtteliselt iga nurga peale kustakse ja situtakse. Istutakse, juuakse, põhiliselt kodutud, aga ka mõned noored,“ kirjeldas
ta. „Täiesti selgelt kaotame meie selle
tõttu kliente.“
Estiko kontserni kuuluva Kesklinna
keskuse juhatuse esimees Eveli Opmann lausus, et koridori alale on linna kasuks seatud liiklusservituut, mis
tähendab seda, et igal hetkel peavad
inimesed hoovist läbi pääsema ning
seetõttu seda sulgeda pole võimalik.
„Koristame hoovi iga päev, vastavalt
vajadusele tehakse koridoris ka süvapesu,“ lisas ta. „Oleme paigaldanud
turvalisuse tõstmiseks koridori lisavalgustuse ning seinad värviti üle kaks
aastat tagasi.“

Neli aastat jäänud
Plumbergi sõnul pakkus ta paar aastat tagasi majaomanikule välja võimaluse võtta koridor rendile ja teha sinna
piljardiklubi laiendusena kohvik, säilitades samas linlastele läbipääsu Ülikooli ja Küüni tänavale mõlemalt poolt.

Et ajaleht lõhna ei edasta, on koridori tõelist miljööd keeruline jäädvustada. 
MATHIS BOGENS

„Oleme käinud murega ka linnavalitsuses,“ meenutas ta. „Paraku ei ole andnud ükski tegevus lahendust. Omanik
ja linnavalitsus ei tunnista probleemi.“
Plumbergi väitel nõustunuks keskus
talle pinna üürile andma vaid absurdse 40-eurose ruutmeetrihinna eest
kuus. Opmann kinnitas aga, et selline pakkumine kindlasti tõele ei vasta.
„Peame koostööd kõigi üürnikega oluliseks,“ lisas ta.
Samas tõdes Plumberg, et täna ta
laienemist enam ette võtma ei hakkaks. „Minu rendileping lõppeb 2019.

aastal ja siis saadetakse mind siit nagunii minema,“ vihjas ta, et suhted Estiko rahvaga pole just parimad. „Korra
on nad juba püüdnud meid välja tõsta,
aga kui ikka ausalt asja ajada, siis nii
palju kohtuvõimu Eestis veel on. Läksime nende enda tehtud lepingu alusel
kohtusse ja enne istungit otsustasid
meile valuraha ära maksta.“

Raha paneb tegutsema
Plumbergi nägemuses võiks koridorist saada hubane käik kohvikutega
nagu Euroopa suurlinnades või kas

või Tallinnas. „Estiko on ju iseenesest
suur ja väärikas pika ajalooga kontsern, said tehtud Tasku, Plasku ja nüüd
arendavad Ülikooli tänaval hotelli. Ka
Kesklinna keskuse teine pool, mis neile raha sisse toob, sai tehtud. Aga siin
miskipärast ei saa.“
Midagi positiivset otsides tõdes
Plumberg, et paari aasta taguse olukorraga võrreldes võib praegust seisu
isegi heaks pidada. „Ta on olnud veel
kordi õudsem,“ kinnitas ta. „Aga muidugi ei saa sellega rahul olla.“
KAUR PAVES
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LAUSEGA

LUGEJA KIRI
Kaevandus,
mitte sõidutee
Torud paigaldati ammu ära, killustik veeti ka peale teab millal
– iga auto läbisõiduga nühitakse veidi killustikku aukudest
tee äärde ning varsti meenutab
see tänav Saaremaa dolomiidi
kaevandust, mitte sõiduteed.
Kui tee jälle „lapitekitatakse“,
siis järgmine aasta on see sama
tuksis kui Soinaste tänav.
Soinaste tänava kohta on
linna varasem vastus samuti
ebamäärane. Mida see pindamine või profiili muutmine
seal aitab? Kui veevärk torude
paigaldamisega teed lapiliseks
uuristab ning teestruktuuri
hoidvad kihid paigaldamata
jätab, siis vajuvadki teed lössi
nagu hauad.
Mida te tegema peate, on
laskma pool või terve tee pikemas lõigus taastada või vedada
torud kõnniteede alla. Torud,
elektrikaablid, teeremondid
jms tehtagu üheaegselt – mitte et üks lõpetab ja järgmine
aasta lõigutakse kogu krempel
jälle lapiliseks.
Oliver Urb

Rain Kesperi
kaevelubade peaspetsialist
Pirni ja Tihase tänavat ei saanud
talvel sooja asfaldiga taastada,
sest siis ei olnud vajalikke kliimatingimusi ja asfalditehased
ei töötanud. Pärast sobilike
kliimatingimuste saabumist ja
asfalditehaste käivitumist asfalteeritakse kõik talvel tehtud ja
ajutiselt taastatud kaevendid
sooja asfaldiga. Kõige hilisem
taastamise kuupäev on 20. mai.
Soinaste tänav tervikuna
vajab tõsisemat rekonstrueerimist. Seepärast on otstarbekas, et kõik ettevõtted, kes
pakuvad erinevaid teenuseid
läbi maa-aluste infrastruktuuride, oma torustikud paar aastat enne uue ülekatte saamist
rajaksid. Soinaste tänava aluste
kihtide struktuurne olukord ei
ole hea, sest erinevates lõikudes on teadmata põhjustel
kuni 4 asfaldikihti 30 cm vahega. 100% stabiilse aluskihi saavutamine ei ole võimalik kogu
teetammi välja kaevamiseta.
Osaliste kaevetööde kohtades
tekib ikkagi järelvajumine.
Allikas: Tartu LV
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Väiksevõitu väitsake
Tartu Ekspressi poole pöördus eelmises numbris avaldatud artikli peategelase,
Kivi baaris noahoopidega
neli kaaspidulist arstide hoole alla saatnud 25-aastase
noormehe ema, kelle sõnul
on loo puhul tegelikult „kaks
tõde“ ning sündmust on kajastatud ühepoolselt. „Noormehel oli väike taskunuga,
mis ei ole lubatust suurem,“
kritiseeris ta illustreeriva pildi
valikut.

Maksupetturid
said tingimisi
Tartu maakohus tunnistas neli meest süüdi
lisaks maksuriugastele
ka kuulumises kuritegelikku ühendusse.
Mitme nimi figureeris
kuritegude registris
varemgi. Trellide taha
ei lähe neist ükski.
Reio Osolin jäi süüdi maksudeklaratsioonides valeandmete esitamises maksukohustuse vähendamise
eesmärgil ja kuulumises kuritegelikku ühendusse. Erki
Puksa, Martti Visnapuu ja
Timmo Nahkur tunnistati
sama otsusega süüdi kaasaaitamises maksudeklaratsioonides valeandmete
esitamisele maksukohustuse vähendamise eesmärgil
ning Puksa ja Visnapuu ka
kuulumises kuritegelikku
ühendusse.

Uurijale tuntud
skeem
Lõuna ringkonnaprokuratuur saatis asja kohtusse
juba eelmise aasta aprillis.
Süüdistuse kohaselt osteti
peamiselt Lätist, aga ka Leedust suhkrut ja kakaod 0%lise käibemaksumääraga,
toimetati see Eestisse ning
müüdi läbi osaühingu teistele ettevõtetele.
Käibemaksudeklaratsioonides esitati aga valeandmeid selle kohta, et osaühing

ei ostnud kaupa mitte võõrsilt, vaid Eesti firmadelt, kasutades selleks libaarveid.
Sahkerdamise tulemusena
jäi riigil saamata käibemaksu ligi 217 000 eurot.
Lõuna ringkonnaprokuratuuri juhtivprokuröri Kaire
Hänilene sõnul näitab praktika, et kõikidest maksupettustest üritatakse enim kriminaalset tulu teenida just
käibemaksupettuste kaudu.
Seetõttu on äärmiselt oluline, et süüdi mõistetud inimestelt võetakse ära saadud
kriminaaltulu. „Ka selles
kriminaalasjas konfiskeeritakse kohtuotsuse alusel
süüdi mõistetud inimestelt
nii raha kui vara,“ sõnas juhtivprokurör.
Kohtueelse menetluse
käigus kogutud tõendid
kinnitavad, et süüdistatavad kuulusid kuritegelikku
ühendusse, mis tegutses vähemalt ajavahemikus 2012.
aasta aprillist kuni augustikuu lõpuni ning lõpetas tegevuse kahtlustatavate kinnipidamise tõttu. Tegutsemise
skeem oli hästi läbi mõeldud
ning iga kuritegeliku ühenduse liikme roll kuritegude
toimepanemisel oli kindlaks
määratud. Süüdistuse kohaselt sai maksukuritegusid
toime pannud kuritegelik
ühendus kokku varalist kasu
ligi 83 000 eurot.
Kok ku leppemenet luse

Tormijooks
malevasse
Täna kell 14.05 avaneb portaalis Noortelatern registreerumine selle suve Tartu noorte töömaleva rühmadesse.

14 julget
Raele laekus kesklinna jõekaldale kohviku rajamiseks
sooviavaldusi 14 ettevõtjalt.
Esimesed kohvikud võiksid
kerkida juba sel suvel.

Linlased luubi alla

4000

korras määrati Osolinile 4
aastat ja 6 kuud vangistust.
Koos talle varasema kohtuotsusega mõistetud vangistuse ärakandmata osaga
peab ta kandma 5 aastat, 10
kuud ja 4 päeva vangistust,
mis asendati tingimisi 3-aastase katseajaga.

Vanad kalad
Puksa sai kokku (temalgi
oli varasem karistus all) 5
aasta, 2 kuu ja 25 päeva pikkuse vangistuse, mis asendati tingimisi 3-aastase katseajaga.
Visnapuule määrati 3
aastat vangistust tingimisi. Nahkurile esialgse 8 kuu
vangistuse asemel aasta tingimisi.
Osolinilt konfiskeeriti
56 250 eurot, Puksalt ja Visnapuult kummaltki 10 000
eurot. Menetluskulude katteks peab nelik tasuma ühiselt veel 9275 eurot.
Osolini, Puksat ja Nahkurit on varemgi mitmel puhul
kriminaalkorras karistatud.
Viimati tunnistas kohus
neist kaks meest süüdi kelmuse toimepanemises ning
kolmas mees sai karistada
liikluskuriteo eest. Osolini
kohta leiab märke juba aastast 1997, mil toona 20-aastase kinnipeetava armuandmispalve president Meri
rahuldamata jättis.

Turu ja Riia ristmikule paigaldatakse mai lõpus vandaali- ja ilmastikukindel
panoraamkaamera, mis erinevalt seni linnaruumis kasutatutest salvestab püsivalt
pilti 360 kraadi raadiuses.
Koostöös politsei ja eraettevõtetega tihendatakse turismihooajal ka patrulle kesklinna piirkonnas.

euroga toetab linn ettevõtluskonkursil Ajujaht viie parema
hulka jõudnud äriidee OKKA
– akustiliste ja dekoratiivsete
omadustega kodumaistest
männiokastest valmistatud
plaadi – arendamist.

Sepa staadion elule
Linnavalitsusega sõlmitud
lepingu kohaselt peab Jalgpallikool Tammeka hiljemalt
kahe aasta jooksul rajama
Sepa staadionile laste ja
noorte treeninguteks kunstmuruväljakutega treeningkompleksi.

Aparaat käes
Lastefond andis TÜ kliinikumi perekeskusele üle uue
ultraheliaparaadi, mis soetati koostöös Tartu Tarbijate
Kooperatiiviga läbi viidud
heategevuskampaania abil.
Annetajatelt saadi kokku
5743 eurot.

Lasteaiad remonti
Helika ja Kannikese lasteaedades hakatakse remontima:
Helikas läheb ühe magamisja tualettruumi ning kolme
kööginurga remont maksma 17 939 eurot, Kannikeses
kahe rühmaruumi kordategemine 34 480 eurot.

SÄHVATUS

Enamuse võit
Linnavolikogu kultuurikomisjon otsustas toetada haridusministeeriumi ees paikneva
Politseipargi uue nimena
rahva seas enim poolthääli
kogunud Peeter Põllu parki.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

JAANIPÄEV LÄHENEB: ega rikkaliku šašlõkivaliku
poolest tuntud Rebase Rimi poole suunduvat linnalooma märgates muule mõelda ei jõuagi. 

AUGUST LUMM

RASMUS REKAND

Hinnaparaad
6.-24. mai

-28%

60 l
60

€

0.05/l

289

Tavahind

€

89900

Tavahind

1099.00

2 000 l
2000

€

Heittvete
e puh
puhastussüsteemi kompllek
puhastussüs
kt
Epurb
blo
oc, imbumisväljakuga
2000 l
UUS HIND
D: € 899
3000 l
tavahind: € 1399
UUS HIND
D: € 1099
tavahind: € 1099

177900/leht

Tavahind

24.90/leht

Tuu
ule
etõk
kkeplaat
laat mineraalvillast
RKL-3
31 FACADE
ADE 30 
Mõõdud 1200x1800
800 mm.

3.90

Aia
amaa
Must Muld

Võida
2000€ reis

Dominikaani
Vabariiki!

Lis
sainfo: www.ehituse
eabc.e
ee
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Juhtiv keskparteilane Nõukogude
okupatsioonist: Aitäh tuleks öelda!
Keskerakonna Tartu
piirkonna juhatuse liige
Ahto Laur tervitas 9. mail
Nõukogude okupatsiooni kiidusõnadega,
kaasparteiliidrid mehe
mõttekäiku ei jaga.
Sotsiaalvõrgustikku paisatud arutluses tõdes Laur
esmalt, et aastatel 1941–1944
valitses kindlasti Saksa okupatsioon, sellele järgnevasse
perioodi võib aga suhtuda
nii ja naa. „Mitu linna ehitati
üles just tänu NSV Liidu abile? Mitu kooli, tehast, haiglat
ehitati? Millisest okupatsioonist me räägime? Aitäh tuleks
öelda!“ hüüatas ta virtuaalselt.
„Täna elame veel just sellel ajal
ehitatud hoonetes ja müüme
enda inimestele kortereid neis
kalli raha eest!“

Labidameestele appi
Laur täpsustas siiski, et see
ei tähenda veel, et Teise maailmasõja lõpu puhul tingimata Eesti NSV või NSV Liidu
lipu vardasse peaks tõmbama.
„Küll aga võiks mõned minutid kulutada meenutamaks
seda aega. Terve maailm ehitas
üles seda keskkonda, milles me
täna elame, ühiselt,“ kirjutas
ta. „Jah, elu käis paljuski käsu-

Kireva poliitilise minevikuga Ahto Laur on varem kuulunud nii Rahvaliitu kui Rahva Ühtsuse Erakonda, kuid
nüüd võitleb juba teist ringi ustava keskvõimu sõdurina.

FACEBOOK
korras, aga mis praegu parem
on? Hea ja halb on vahel mõttes kinni.“
Tartu Ekspress päris Laurilt aru, kas tegu oli tõsiselt
mõeldud postitusega või „võidupüha“ puhul liiale läinud
vallatusega. „Teema on huvitav ja ma ise ei rõhutaks mitte niivõrd seda aitäh ütlemist
kui mõistlikku suhtumist,“ jäi
ta ka kaks päeva hiljem oma
sõnade juurde.
„Tuleb mõista, mida andis
maailmale võit
Nat s i-S a k s amaa üle. Pal-

ju tehaseid ikkagi ehitati ja
taastati ju pärast sõda: Tõrva linn ehitati näiteks üles.“
Lauri väitel olid meie talunikel enne sõda ainult hobused
ja mõned traktorid, mistõttu
ida poolt antust oli suur abi.
„Enamik oli ikkagi Vene tehnika: labida ja hanguga väga
maja ei ehita. Nõukogude Liit
vähemalt püüdis sõja tehtud

kahjusid kompenseerida. Jah,
käsukorras, aga mis meil täna
targemat on?“
Lauri sõnul on inimesed täna
samamoodi sundseisus. „Kas
nälgime ja läheme prügikasti
või töötame elatusmiinimumi
eest,“ kirjeldas ta. „Samamoodi haridusega: omal ajal ikkagi
püüti väikseid külakoolikesi
säilitada, ka arstipunkte. Aga
mis täna toimub? Igal pool
koondamislaine, igalt poolt
ära-ära-ära. Kaotame tööjõudu,
mis kõik läheb ju riigist välja.“
Keskerakonna Tartu piirkonna juhatuse esimees ajaloolane Aadu Must nimetas
Lauri sattumist juhatusse
õnnetusjuhtumiks. „Tubli aus
poiss, aga usub igasugu jutte,
mida mõni peenem inimene
tema kõrval räägib. Tegu pole
poliitilise, vaid isikliku küsimusega,“ selgitas ta. „Saatsin
mehele kirja ja rääkisin talle,
kuidas maailmas asjad käivad.
Kohtun temaga kindlasti ka
isiklikult.“
Samuti juhatusse kuuluv linnavolikogu esimees
Vladimir
Šokman kinnitas, et tema
arvamus Lau-

ri omaga ei ühti. „Kindlasti
mitte, siin ei saa mingit kaksipidi mõistmist ollagi. Reedel
on juhatuse istung ja kindlasti arutame teemat,“ lubas
ta. „Selliseid avaldusi tehakse
ainult teatud tingimustel okupatsioonitingimustes.“

Keeld peale
Lauri väljaütlemist kaitsma
ei kippunud ülejäänud 16st juhatuse liikmest keegi. „Sellised
väljaütlemised lähevad vastuollu eestlaste enamuse õiglustundega ja arusaamaga Teisest
maailmasõjast. Mina ei oska
arvata, miks ta sellise avalduse
tegi, kuid poliitikult eeldaks
tõesti arusaamist, et tegemist
on ühiskondlikult ülitundliku
teemaga ja selle vaidlustamine
põhjustab juba iseenesest konflikti,“ lausus Marina Riisalu.
Algselt ajakirjanikuga kohtuda ja arvamust põhjendada
lubanud Laur taandus kokkuleppest hiljem ning eemaldas ka skandaalse postituse.
„Kuna ma postitust kirjutades
unustasin sõjakuriteod, milles
ma tavalise inimesena pole pädev kaasa rääkima, siis leian, et
on mõistlik kommentaaridest
keelduda ja keelata sellest lugu
teha,“ resümeeris ta.
KAUR PAVES
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Ülikool õpetab gümnaasiuminoortele võrkturundust
Tartu ülikooli teaduskoolis
kasutatakse ettevõtlusõpetuse
kursusel õppematerjale, mille
sisu ja sõnum tekitab ekspertide hinnangul küsitavusi. Kooli
direktor peab noortele võrkturundusest rääkimist asjakohaseks.

et võrkturundusest kui ühest reaalselt
eksisteerivast ettevõtluse liigist rääkimine on kursusel asjakohane. „Teaduskooli kursuste üks eesmärk ongi õpilastele kriitilise mõtlemise ja allikakriitika
õpetamine,“ lisas Sepp.

Abikäsi Kiyosakilt

Teaduskool on arendus- ja huvi
alakeskusena tegutsev ülikooli asutus, mille üks eesmärk on korraldada
võimekamatele põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele internetipõhiseid
valikkursusi.

Kallimaid kursuseid
Gümnaasiumiõpilastele mõeldud ettevõtlusõpetus on teaduskooli
kursuste nimekirjas üks kallimatest
– osavõtutasu on 25 eurot. Kahe õppeaasta jooksul on kursusele registreerunud kokku rohkem kui sada õpilast üle Eesti.
Õppematerjalide alguses on kirjas,
et alati ei pruugi olla otstarbekas äri
ideed ise välja mõelda ning võimalik
on liituda võrkturundusega. Lisaks
on kursuse materjalides nimetatud
ühe peamise põhjusena – miks inimesed teevad tööd – sundi, mille näiteks
on toodud vangilaagreid.
Tartu Ekspress palus küsimusi tekitanud kursuse õppematerjale hinnata
Tartu ülikooli majandusteaduskonna
ettevõtluse lektoril Elina Kallasel ja
Estonian Business Schooli dotsendil
ning ettevõtluse ja ärijuhtimise õppekava juhil Ülle Pihlakul.

Allikakriitika ennekõike
Nii Kallas kui Pihlak tõid välja, et
tekitab küsimusi, miks on õppematerjalides rõhutatud just võrkturundust, kui pigem alternatiivset äri alus-

tamise võimalust, ning pole sõnagagi
mainitud idufirmasid ega ettevõtlus
inkubaatoreid.
Õ pp e m a t e r ja l ide a ut or ja
ettevõtlusõpetuse e-kursuse vastutav õppejõud Annely Lilleorg vastas,
et võrkturundus on üks ettevõtlusvorm, kas meile see meeldib või mitte. Õppejõud seletas teema pikemat
lahti kirjutamist sellega, et kui keegi
peaks kunagi tegema noortele ettepaneku osaleda võrkturunduses, siis
nad teaksid, mida see endast kujutab
ja oskaksid hinnata riske. „Kursusel
kindlasti ei propageerita võrkturundusega liitumist,“ märkis Lilleorg.
Teaduskooli direktor Viire Sepp ütles,

Küsimusele, kuidas on õppejõud
internetipõhisel kursusel – ehk õppevormis, kus õppejõud ja õpilased
klassiruumis ei kohtu – suunanud
õpilasi kriitiliselt mõtlema ja allikaid
hindama, vastas Lilleorg, et õpilased
näitavad õpitut praktiliste ülesannete kaudu: mõtlevad välja äriidee ja
arutavad, mis ettevõtte alustamisega kaasneb. Õppejõu sõnul ei
püüta õpilastele vägisi midagi
selgeks teha, vaid pakutakse
võimalust olemasolev tarkus
enda seest ja ümbritsevast infoväljast üles leida.
Õppematerjalides on kasutatud korduvalt eneseabiraamatute autori Robert
Kiyosaki materjale („Rikas isa, vaene isa“ jt).
Elina Kallas märkis, et
konsultantide mudelitele
viitamine ei ole keelatud.
„Sobilik on tuua akadeemilises kirjanduses välja
toodud mudelite kõrvale ka üks konsultandi mudel, pole
soovitatav pühendada sellele terveid alateemasid.“

mast vaid väga põgusalt kahes teemas,
mis kogu kursusest hõlmab väikse osa
ning ongi toodud materjalides ühe nägemusena,“ vastas Lilleorg.
Ülle Pihlak tõi välja, et autor on jätnud viitamata kasutatud kirjandusele
ja veebilehtedele. Pihlak lisas, et mitmed tekstid on internetist kopeeritud.
„Kahetsusväärselt on ebatäpsusi viitamises, mis kursusel on ära parandatud ja seda tuleks teha ka repositooriumis (ülikooli raamatukogu digihoidlas
DSpace),“ tõdes Lilleorg. „Teadlikult ja
meelega pole ma kellegi materjalidele
viitamata jätnud.“

Unusta innovatsioon?

Netist kopeeritud
„Kiyosaki materjale on kasutatud
üheksast alatee-

Teaduskooli ettevõtlusõpetuse õppematerjalid on internetis vabalt kättesaadavad
ning koostatud kaks aastat
tagasi Tartu ülikooli korraldatud BeSt programmi toetuse
abil, mida rahastati Euroopa
sotsiaalfondist.
Teaduskooli direktor ja
õppematerjalide koostaja
märkisid, et BeSt programmi abil valminud
e-raamatud on vaid üks
osa ettevõtlusõpetuse
e-kursusel kasutatavatest
materjalidest. Lilleorg
täpsustas, et kursusel
kasutatakse lisaks
e-raamatutele ka slaide, viiteid videoloengutele, teaduskooli
m aja ndu sõpet u se
jaoks tehtud materjale
ning ülesannete ja kodutööde tekste.
Õppematerjale hinnanud Elina Kallas
ütles kokkuvõtvalt, et

sellisel kujul on need pigem kogum
erinevate teemade lõikudest, mida
ei ole omavahel hästi seostatud ning
nendes on sisulisi ebatäpsusi. Ülle
Pihlak lisas, et ta ei leidnud materjalidest sõnagi äriidee valideerimise,
meeskonna moodustamise, nüüdisaegse turunduse ega internetiäri
kohta. Pihlaku sõnul jäi talle mulje,
et õpilastele taheti õppematerjalidega
edastada sõnum: „Unusta innovatsioon ja liitu võrkturundusega. Kui
see tundub liiga keeruline, siis lihtsalt
kopeeri teiste pealt ja raha tuleb!“
OTTI EYLANDT

8.-22. mai

Ega midagi odavamaks ei lähe!
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Suvel on kaup kallim - TELLI PRAEGU!
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Tellimisel ka järelmaksu võimalus!

TARTU MÜÜGIESINDUS:
Riia 128, E-R 9.00-18.00

tel. 744 1129
tartu@aknakoda.ee

Täpsem info:

www.aknakoda.ee

uus asukoht
Kesklinna keskuses
Tartus Küüni 7.
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Intiimne katse
PUBLIKUGA
Täna kell 19 Sadamateatris sel hooajal viimast
korda mängitava elektroonilise tekstimuusikali
„go neo und romantix“
lavastaja Andres Noormets lubab pealtvaatajad
mugavustsoonist ligemale lasta.
Lavastus põhineb Noormetsa tütre Kadri 2011. aastal
näidendivõistlusel kolmanda
koha võitnud tekstil. „Kuna ta
on andnud teksti vabaks – „kasutusjuhendis“ on ka kirjas, et
autor kujutab täiesti ette olukorda, kus tekstist ei jää lavastusse mitte ühtegi rida – siis
arvan, et ongi parem, et oleme
töötlemisega ise tegelenud,“
rääkis Andres Noormets.

Jookseb eest
Noormetsa sõnul on kirjutamise ajal 21-22-aastase tütre
teos väga huvitav just seetõttu, et väga tihti nii noorte inimeste tekste lavadele ei satu.
„Tühja me siis teame, mis niisuguste inimeste peas toimub
või kuidas nad maailma näevad. Nende maailmanägemine
muidugi sunnib teistmoodi ka
teatrit võtma,“ lausus ta. „Samas ta ikkagi etendub suure
ja traditsioonilise teatri raamides, mis minu meelest on
ka väga äge, sest teater peab ka
end teistmoodi pingule tõmbama, et asi alla neelata.“
Noormets rõhutas samas, et
lugu on lavastuses selgelt olemas ja tegu pole mingi väga
turdilt postdramaatilise tekstiga. „Publikule vastu ta väga ei
astu. Jookseb pigem eest ära,“
sõnas ta.
Noormetsa hinnangul on
teksti autor kasutanud alateadlikult maailma nägemisel
kvantteooriat. „Põhimõtteliselt olevikud, tulevikud ja minevikud eksisteerivad korraga.
Ajakihid on üksteise kohal
praktiliselt ühel ajal toimimas.
Päris täpselt ei saagi aru, mis

AS Y
LO
SAD

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

www.sadloy.ee
www.pkp.ee

ILA

Palametsa
pajatused

RAV
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BETOONI

Eksperimentaallavastuses püütakse tihedas kontaktis
publikuga ühendada minevik, olevik ja tulevik. 

TEATER VANEMUINE

seal keskmes on: kas tulevik,
minevik või olevik?“ küsis ta.
„Selles mõjuväljas toimetamine ja tegutsemine on väga
põnev, tuleb otsida teksti seest
seda hetkefookust.“
Noormets kirjeldas lavastust
huvitava matkana aegade murdumise ja keele sisse. „Tekst on
kaunis rikka keelega. Arvan, et
neljandiku võrra on ta lühem
küll kui raamatus,“ lisas ta.

Vali elektroonika
Teksti autor olevat „kasutusjuhendis“ soovitanud teksti
lugeda valjult ja sinna kõrvale
kuulata elektroonilist muusikat. „Sellega pole öeldud, et
ilmtingimata peaks ka lavastuses elektroonilist muusikat
olema, aga siiski ta seal on. Ja
see kõik on live‘is. Sellises mahus on see mulle esmakordne – peaaegu kogu lavastuse
vältel on muusika dialoogis
näitlejatega,“ tõdes Noormets.
„Nad arvestavad seda ja tihti
töötavad tihedalt koos. Kohati
on muusika taustal, aga enamasti on ta nagu üks tegelane.“
Noormetsa väitel meeldib
talle mõelda, et Vanemuine on
Eesti ainus muusikaliteater.
„Miks mitte ei võiks nende traditsiooniliste muusikalide kõrval olla ka midagi sellist, mida
pärismuusikalisõber võib-olla
ei oskagi esimese hooga vastu

UUED REHVID SÕIDUAUTODELE,
KAUBIKUTELE JA DÞIIPIDELE
• Mootori ja veermiku remont
• Õlivahetus ja korrosioonitõrje
• Rehvide müük ja montaaþ
TUDORI AKUDE MÜÜK
(garantii 3 a)

175/65 R14 al 33 €
185/65 R15 al 37 €
195/65 R15 al 37 €
205/55 R16 al 40 €
205/60 R16 al 44 €
215/55 R16 al 45 €
215/60 R16 al 50 €
215/65 R16 al 55 €
215/50 R17 al 61 €
215/55 R17 al 59 €
225/45 R17 al 52 €

225/50 R17 al 60 €
235/65 R15 al 66 €
235/75 R17 al 68 €
245/70 R16 al 78 €
225/65 R17 al 65 €
235/65 R17 al 64 €
235/60 R18 al 73 €
195/70 R15C al 51€
205/65 R16C al 64 €
215/65 R16C al 59 €
235/65 R16C al 70 €

Saadaval palju teisi mõõte.

võtta?“ päris ta. „Kui ikkagi
muusikaliteater, siis olgu seda
igasugust.“

Otse silme vahele
Lavaruum on veidi teistsugune kui tavaliselt. „Ega väga
tihti ei satuta mängima publiku keskele. Tavaliselt on näitleja ikka kolmest küljest kaitstud ja üks nähtamatu sein on
publikuga kokkusaamiseks.
Nüüd on kõik peopesal, sa ei
saa mitte midagi varjata,“ rääkis Noormets.
Sellepärast polegi lavastaja
soovinud liigset butafooriat
koguda. „Asju on väga vähe, et
näitleja oleks absoluutses fookuses. Kuna publik on näitlejale
nii lähedal, siis ei saa kasutada
paljusid suure lava vahendeid.
Oled neljast küljest nähtav ja
iga liigne forte põrutab otse
vaatajale kahe silma vahele,“
kirjeldas Noormets. „Pigem on
nad oluliselt vaiksemad kui tavaliselt. Et publik kuuleks, oleme veidi võimendanud.“
Samuti on näitlejad lavastaja väitel oluliselt rohkem
lõdvestunud. „See pole minu
meelest selline töö, kus tuled
saali, paned jala üle põlve ja ütled, et näidake nüüd, mis ette
valmistanud olete. Tõepoolest
loodan, et publik oleks tihedalt
kaasas.“
KAUR PAVES

Lähenevad arvutikoolitused
Tabelarvutus ja andmete analüüs
18.-20. mai
edasijõudnutele
TARTUS
Excel raamatupidajatele
25.-28. mai
(MS Excel 2013 baasil)
Arvutikasutaja baaskoolitus
25.-27. mai
(MS Office 2013/2010/2007 baasil)
Professionaalne arvutikasutamine
1.-3. juuni
(MS Office 2013/2010/2007 baasil)
Tabelarvutuse võlu avastamine
4.-5. juuni
(MS Excel 2013/2010/2007 baasil)
Efektiivne ajajuhtimine ja tööde
Sisekoolitusena
planeerimine MS Outlook’is
Telli ettevõttesisene koolitus kõikjale Eestis
www.akoolitus.ee/koolitused
arvutikool@akoolitus.ee
6177344

PERSOON
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21. sajandi baleriin: särav
artist ja julge visionäär
Tegime juttu Antwerpeni kuningliku balletikooli
lõpetanud Vanemuise baleriini Tatevik Mkrtoumianiga, kes jalakeerutamise kõrvalt on jõudnud
omanimelise tantsurõivaste brändi loomiseni ning
kohe-kohe esitlemas juba teist kollektsiooni Tartus
disainitud üle maailma müüdavaid professionaalseid
balletirõivaid.
Mida tähendab sinu jaoks
baleriiniks olemine?
Minu mõlemad vanemad on
balletitantsijad, olen stuudios üles
kasvanud ja mu esimeseks õpetajaks oli mu ema. Elukutse nõuab
suurt distsipliini ja pühendumust juba noores eas. Tegemata
jäävad teismelise tembud, nagu
pidutsemine või sõpradega ajaveetmine. Kõik see asendub
ränkraske trenniga, kust ei
puudu ka omavaheline konkurents. Pärast kooli lõpetamist algab professionaalne
karjäär teatrilaval. Pikad
töötunnid jätkuvad,
publikule esinedes
lisandub aeg ajalt
kordaminek ut u n n e
ja teadmine, et oled
end ületanud. Ballett
on mind kasvatanud kultuurseks ja sihikindlaks
inimeseks.

Kas ballett on glamuurne?
Kindlasti mitte. Palk on väike
ja mingit luksuslikku elustiili
ei saa endale lubada. Eksklu-

siivne on ta selles mõttes, et ei olegi kõigile mõeldud. Balletiartist peab vastama teatud füüsilistele normidele, olema
musikaalne, laval väljenduslik ja kõrge
stressitaluvusega. Ballett kui kunst pole
kõigile mõistetav ja ballett kui tantsuvorm pole kõigile saavutatav.

Kuidas sattusid Antwerpenist
Tartusse?
Vanemuise teatri head taset kiitis
minu balletikooli õpetaja, kes oli korduvalt Tartut külastanud ning soovitas mul siia truppi kandideerida. Olen
nüüdseks Tartus elanud viis aastat,
kõik hooajad Vanemuise laval.

Kirjelda enda igapäevaelu.
Päev algab kell 10 balletitunniga, mis
on sisuliselt soojendusharjutused, mis
valmistavad keha ette ülejäänud päevaks. Edasi etenduseproovid kella 15ni,
millele järgneb tavaliselt kolm tundi
pausi, sest ruume kasutab ka Vanemuise balletikool. Kuuest õhtul jätkame
proovi, läbimängu või etendusega. Päev
lõppeb 21-22 vahel. Nädalavahetustel,
kui publik naudib teatrit, meie töötame! Minu vaba päev on esmaspäev.

Kas teater ei annagi tantsuriideid või kuidas tekkis idee luua
oma rõivabränd?
Etendusespetsiifilised kostüümid
õmmeldakse personaalselt või kasuta-

takse eelmiste produktsioonide rõivaid.
Balletitunnis, lavaproovis ja etendusteks on oluline omada erinevaid isiklikke balletiriideid, mis näitaksid just
sind alati parimast küljest.
Tootjaid on palju ja tase erinev. Laias
pildis võib tooted jagada kaheks – ühed,
mis näevad ideaalsed välja, aga tehtud
asjatundmatute inimeste poolt ja teised,
mis on funktsionaalsed, kuid ei arvesta, et baleriin tahab muu hulgas ka alati
kaunis ja graatsiline näida. Teatris on
kriitilise tähtsusega õigeaegsus, seega
riietus peab olema kiiresti vahetatav,
samas laval igas poosis ideaalselt seljas

Osaühingu saab registreerida internetis, raamatupidaja tasub leida soovituste kaudu. Riigiasutuste asjaajamine
on organiseeritud ja info lihtsasti kätte
saadav. Seadusandliku poole pealt midagi keerulist ei ole.
Mulle meeldib, et edu sõltub minu
panusest ja teadmistest, seega mida
kvaliteetsemalt ettevõtet arendan, seda
edukamaks see muutub.

Kes on sinu kliendid?

Elukutselised tantsijad kõikidest
maailmajagudest, Aafrikasse ei ole
veel pakki teele läinud. Koolid tellivad
ühtset vormiriietust
balletiklassi õpilastele.
Tegemata jäävad teismelise tembud,
Kuna trikood ja muud
nagu pidutsemine või sõpradega aja- algselt mitte tänaval
kandmiseks mõeldud
veetmine. Kõik see asendub ränkrasriided on moodi tulke trenniga, kust ei puudu ka omava- nud, siis kombineeheline konkurents.
ritakse tantsuriideid
tavariietega ja nii on
püsiv. Tantsijad on kehatüüpidelt erine- noori, kes tellivad Tatevik trikoo lihtvad, seega disain peaks varjama puudusi, salt selleks, et seda muude riietega klutooma esile vaid kauneima ja tekitama bis või tänaval kanda.
esteetilise tasakaalustatud silueti. Et leida ideaalne balletitrikoo, tuli see ise luua Millised plaanid on tulevikuks?
– nii sündis Tatevik Dancewear.
Usun enda tootesse ja tean, et olen
loonud sarja professionaalseid riideid,
mis reaalselt aitavad tantsijal saavutada
Baleriinist firmaomanikuks?
Idee sündis ikka enne, seejärel al- oma kõrgeimat eesmärki.
Juunis esitlen uut naiste-meeste-laste
les ettevõte. Visandasin oma esimese
kollektsiooni paberile ja näitasin pro- kollektsiooni „Principle“, mis kontrasfessionaalsele rõivadisainerile. Täien- tiks eelmisele tuleb klassikaline ja pidatud tegumoe ja materjalivalikuga dulik ning on valmistatud spetsiaalselt
näidised saatsin tehasesse, kellega arendatud pehmest erimaterjalist.
Tartu on mõnus ja inspireeriv koht,
omakorda järgnes pool aastat läbirääkimisi, et kõik valmiks täpselt selliselt, kus olen end ümbritsenud toetavate
nagu konstrueeritud. Eelmise aasta inimestega. Siin on hea keskenduda ja
oktoobris avasin kodulehe ja esitlesin ennast arendada. Eesmärk on, et Tatevik Dancewear jõuaks iga tantsijani
esimest kollektsiooni.
Ettevõtlusega alustamine Eestis on maailmas.
Belgiaga võrreldes äärmiselt lihtne.
JANARI KINTSIRAUD

Laen auto tagatisel

EUROT

TARTU ELUASEMEFOND
sihtasutus

SOODNE LAEN KODU OSTUKS, REMONDIKS
JA EHITUSEKS. LAEN KORTERELAMULE.
Tutvu tingimustega www.eluasemefond.ee
ja vajadusel konsulteeri telefonil 742 3292.
Laen on finantskohustus. Mõtle läbi oma rahalised
vajadused ja laenu tagastamise võimalused.
Krediidi kulukuse määr on 6,36% ja krediidi kogukulu 5812,50 €
tingimusel, et laenusumma on 5000 €, fikseeritud
intressimäär 6% aastas, tähtaeg 5 aastat ja lepingutasu 25 €.

Tegemist on finantsteenuse reklaamiga.
Tutvu tingimustega, konsulteeri. Krediidikulukuse
määra näide: 5000€/60 kuud-47%.

NÄGEMISE KONTROLL
PRILLIDE VALMISTAMINE-klaaside paigaldus raamidesse kiirtööna,
PRILLID KÄTTE SAMAL PÄEVAL!
REMONT-ninapatjade, kruvide asendamine, painutamine ja kohendamine
LASERKEEVITUS
Aspecta pro OÜ
KONTAKTLÄÄTSED
HOOLDUSVAHENDID
ANNE PRISMA (NÕLVAKU 2)
PÄIKSEPRILLID
Info ja registreerimine
SPORDIPRILLID
tel: 74 201 42

E-R 9-20
L-P 10-16

mob: 53 845 524
e-mail: optikaservice@gmail.com

OPTIKA + service
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Tööline jookseb tsehhis tühja käruga. Mõne minuti pärast
jookseb tagasi, käru ikka tühi.
„Seis!“ karjub meister. „Miks
käru tühi on?“
„Selline plaan pandi peale, ei
lihtsalt ei jõua täis laadida!“ vastab tööline.
***
„Kinkisin ämmale juubeliks
prügiämbri,“ räägib üks mees
teisele. „Solvus!“
„Ah, küll annab andeks,“ lööb
teine käega. „See ju tühiasi.“
„Kuidas tühi? Päris täis oli…“
***
Mari räägib koolist tulles emale:
„Täna korraldasid meie klassi
tüdrukud hääletuse, kes meist
on kõige ilusam tüdruk.“
„Ja kes siis kõige ilusam oli?“
küsib ema.
„Hääletus ei andnud tulemusi, sest kõik tüdrukud said ainult
ühe hääle.
***
Juku tuleb koolist ja teatab:
„Ma sain täna ühe heateoga
hakkama!“
„Millisega siis?“ küsib ema.

„Kui Jüri õpetaja toolile knopka pani, jõudsin mina tooli enne
alt ära tõmmata, kui õpetaja istuda jõudis!“
***
„Tead, ema, ma sain täna koolis õpetajalt kiita!“ ütleb Juku.
„Mille eest?“ küsib ema.
„Käekirja eest. Õpetaja ütles,
et mul on käekiri nagu 30-aastase staažiga arstil!“
***
„On teil mõnda head unerohtu?“ küsib mees apteegis.
„On küll. Mõjub väga kiiresti.“
„Palju maksab?“
„Sada eurot.“
„Sada eurot? Kuulge, kui ma
unerohu eest nii palju maksan,
siis ei jää ma üldse magama!“
***
Mees kurdab sõbrale:
„Kahvel kukkus käest maha
– tuppa tuli naisterahvas... Pillasin lusika – taas naisterahvas...
Kaustad libisesid ja kukkusid põrandale – jälle tuli naine... Prillid
libisesid laualt maha – ikkagi tuli
järgmisena naine... Pagana raske
on ikka günekoloogina töötada!“

***
Klient taksojuhile:
„Kas teile ei tundu, et esiklaasi
tuleks puhastada? See on üleni
porine.“
„See pole oluline, ma unustasin niikuinii prillid koju,“ vastab
taksojuht.
***
Džunglis kohtuvad kaks jahimeest.
„Kas kütite juba ammu elevante?“ küsib üks.
„Ei,“ vastab teine, „ma tulin
Aafrikasse putukaid püüdma,
aga kaotasin prillid ära.“
***
Kaks sõbrannat omavahel:
„Kui ilus kasukas! Palju maksis?“
„Kaks korda!“
„Mida?“
„No kaks korda!“
***
Arst patsiendile:
„Mul on vaja teie uriini-, sperma- ja mustuseproovi.“
„Doktor, mul on praegu kole
kiire,“ vastab patsient, „äkki ma
võiksin teile hoopis oma aluspüksid jätta?“

SUDOKU

Kino
CINAMON
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
15.–17.05 kell 22; 18.–21.05
kell 21.45 Ole tugev!
15.–17.05 kell 19; 18.–20.05
kell 19.35; 21.05 kell 19.30
Kiired ja vihased 7
15.–17.05 kell 17.05; 18.–
20.05 kell 17.45; 21.05 kell
17.30 5 korrust kõrgemal
15.–17.05 kell 22.15; 18.–
20.05 kell 22.20; 21.05 kell
15.45 Unfriended: Ütle, kes
on su sõbrad
15.–21.05 kell 17.15 Adaline‘i
aeg

Supilinna salaselts

15.–21.05 kell 14.45 Ristunud
teed
15.–21.05 kell 15.30, 18, 20,
22.30 Mad Max: Raevu tee
15.–17.05 kell 10.40; 18., 20.–
21.05 kell 11.45, 13.40; 19.05
kell 13.40 Draakoni pesa
15.–17.05 kell 11 Kodu
15.–17.05 kell 11.45, 13; 18.,
20.–21.05 kell 12, 12.15; 19.05
kell 13.30, 15 Käsna-Kalle
Kantpüks
15.–17.05 kell 15, 20.25, 21.45;
18.–20.05 kell 15.45, 20.30,
22.15; 21.05 kell 20.25, 22.10
Kuum tagaajamine

RISTSÕNA
Valus, et mitte
öelda tappev hoop

Sääse
surm

Muusik

Element Muusik
ja
nr. 92 telemees

15.–17.05 kell 12.15, 19.45;
18.–20.05 kell 19.50; 21.05
kell 19.45 Kuidas saada
Broadway staariks

Fadejevi
romaan
Amper

Fotofirma

15.–17.05 kell 12.30, 18.20;
18., 20.–21.05 kell 18.20, 21;
19.05 kell 18.50, 21.30 Tasujad: Ultroni ajastu

Moes

Inglise
meresõitja
Happy ...

Suurvõistlus

19.05 kell 11 Põnnihommik:
Supilinna salaselts

2 x täht

Faulkneri
romaan
Raud

O NU
20590

UNO

Teatud
anum

Neeme
Raud

21.05 kell 22.20 Õõvaöö:
Poltergeist

Endine Lennufirma
vasaraheitja Ebakülm
Järjest
tähed
Noot

KIA
mudel
Jo-le-mi
aste

Ante
meridiem
Euroopa
riik

Vaat
Ujumiselundid

ETV
saade
uh
Ko
or
ij

Humorist
Alevik
Järvam-l
Samuti

Nukuteatri
direktor

Demi
Moore
Tavatus

Spordivahend

Naisenimi
Endine
näitleja

Halb
inglise
keeles
Naisenimi
Hoidla
Pikk
vokaal
Õpilasmalev

Laisik
Asesõna
Mõned
sajad

Nurm
2 x täht

20.05 kell 20 Bluusiklubi
TARTU JAZZKLUBI
14.05 kell 21 Lembit Saarsalu
Reunion Jazz Band
15.05 kell 21 Yvetta Uustalu &
Gourmet Duo Plus
19.05 kell 19 Kinolina: Chris
Botti Live 2006

ANNELINNA RAAMATUKOGU
kuni 30.05 kunstnik Aime Asi
akrüülmaalide näitus Mixid
KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU
kuni 5.06 Marko Matvere joonistuste näitus Ümber imelise
maailma
LINNARAAMATUKOGU

21.05 kell 21 Carlo Morena
Band (Itaalia-Eesti)

kuni 18.05 raamatunäitus
Endisaegseid muusikaraamatuid

22.05 kell 21 Jana Kütt Group
TARTU LAULUPEOMUUSEUM
16.05 kell 12 Liikuv laul 2015
TUBINA SAAL
17.05 kell 14 Kevadkontsert.
Esinevad Puhkpilliorkester
Tartu, orkestri solistid ja Tartu rivitrummarite ansambel.
Sissepääs tasuta
23.05 kell 12 Baltimaade
sakslaste 21. laulupidu

16.05 kell 15.30 Bänd vs Bänd
2015

VANEMUISE
KONTSERDIMAJA

JAANI KIRIK

15.05 kell 19 Vanemuise
sümfooniaorkestri ja Vanemuise kontserdimaja hooaja
lõppkontsert

22.05 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund,
esineb Anna Humal (orel)

Näitus

20.05 kell 20 Leanne Barbo

GENIALISTIDE KLUBI

19.05 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund kitarriga, esineb Jakob Laidus

t

Lauljatar

Kontsert

18.05 kell 19 Chorus Gloria
Resonet laudibus caelorum

Rebreanu
romaan
Kanton
Šveitsis

Apetiit
Saak

Detsimeeter

Miks
.... ....
naeratab?

Elem.
osake
Liftifirma

Järjest
tähed

19.05 kell 11 Põnnihommik:
Adaline‘i aeg

Tüüpvenelane

Kauaaegne
sõber
Mina
inglise
keeles

15.–17.05 kell 10.30, 21.50, 14,
15.10, 16.15, 17.30; 18., 20.05
kell 12.50, 13.30, 14, 15.10,
16.15, 17.30; 19.05 kell 11.30,
12.50, 15.10, 16.45, 17.30;
21.05 kell 12.50, 13.30, 14,
15.10, 16.15, 17.45 Supilinna
salaselts

RISTIISA PUBI

22.05 kell 19 autorikontsert
Alo Põldmäe 70
VILDE KOHVIK
16.05 kell 20 Billboarding

kuni 20.05 Angela Reidla
maalinäitus 19 rohelist pilti
kuni 20.05 Maris Tuulingu
maalinäitus Ekslemised
kuni 20.05 näitus Baltisakslus
– soole rajatud kindlus
kuni 23.05 raamatunäitus Lugedes looduse raamatut

Muu
LINNARAAMATUKOGU
20.05 kell 10.30 Muinasjutuhommik lastele

TARBIJA
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Uuno Kivilinnast

Prouade kehakaalust
ja kuninglikust turvanaisest

Umami pood sai 1-aastaseks

Kuna Eesti Energia mu
armsa vana teleka tuksi
keeras, vajasin asendust.

AINULT meie Tartu poes (Vaksali 5) ja
AINULT 15.maini KÕIK tooted -10%

Ostsin uhke Philipsi kodukino. Muusika kvaliteet on
alati olnud minu jaoks tähtis.
Kahjuks ei jõudnud ma seda
pakendist väljagi võtta, kui üks
sõbranna kutsus külla, öeldes,
et tal on igav. Olin lubanud
küll sinna enam mitte minna,
aga ma ei saa kenale naisele ka
ära öelda.

Jokkis tehnikaekspert
Öösel ei viitsinud enam koju
minna ja leppisime kokku, et
magame ainult teineteise kaisus nagu sõbrad. Just enne
seda ta veel kiitis, et oskan
väga hästi suudelda. Noh, ma
oskan palju asju hästi teha või
vähemalt püüan. Aga et ma
olen noor alla saja aasta vanune mees, siis ei tulnud sellest
magamisest midagi välja. Heal
juhul ühe tunni võib-olla magasin.
Koju jõudes hakkasin siis jälle oma kodukino paigaldama.
Ei jõudnudki kuigi kaugele,
kui Maire juba helistas, et tal
on halb olla, ise poodi minna
ei jõua ja oleks peaparandust
vaja. Leppisime kokku, et ta
tasub natuuras.
Kui siis lolli peaga jälle kodukinoga tegelema hakkasin,
ei osanud kõlari juhet õigesse
auku panna. Naiste puhul pole
seda juhtunud. Juhe läks katki.
Euronics ei olnud mulle eestikeelset kasutusjuhendit ega

ühenduskaablit andnud. Kui
see siis lõpuks välja prinditi, oli
see peaaegu sama paks nagu
Oskar Lutsu „Kevade“. Lõpuks
tegi kuuest kõlarist ainult kaks
häält. Kui siis uuesti Zeppelini
Euronicsi poole pöördusin, siis
paluti see tagasi tuua ja võimaluse korral ära parandada. Tõingi
ja natukese aja pärast helistati,
et annavad mulle uue asemele.
Vist hirmutasin Euronicsi
ära, öeldes, et olen Kivilinna
kauboi ja mul on suured kogemused tarbijakaitsega ja
tutvused ajakirjanduses. Tuju
natuke tõusis ja tegin ka kaupluse klienditeenindajad oma
jutuga rõõmsamaks.
Kuna juttu tuli helikvaliteedist, siis märkisin, et ühe mu
tuttava prostituudi nimi on
ka Heli ning temagi kvaliteeti võib kiita. Lisasin veel oma
eksäia kuldsed sõnad, et õigel
mehel peab olema naine, armuke ja kaks prostituuti. Praegu seda esimest mul küll ei ole,
kuid lugejatel on võimalus see
viga parandada.
Lajatasin veel oma arvates
liiga saledatele teenindajatele,
et nad võiksid lõuna ajal lähedalasuvas McDonald‘sis käia
hamburgereid söömas. Minule
meeldivad sellised naised, kellel on, mida katsuda.

Töö pole kohustus
Lõpuks väike kommentaar ühe eelmise loo juurde
(„Seljanka vahukoorega“). See
blond turvanaine, kes mul lihatoodete koostisosi üles kir-

Tähistame seda üheskoos!

Kohapeal maitsmiseks soolast, magusat ja vürtsist

Foto:
Lauri Laan

Naudi maailma maitseid oma kodus!

jutada ei lubanud, on Evi Kozer
– väga ülbe ja ebasõbralik ning
see pole ainult minu arvamus.
Öeldakse küll, et klient on
kuningas, aga see Evi vist arvab, et kuninganna on hoopis
tema. Olen otsekohene mees ja
ütlengi temasugustele, et kui
teile oma töö ei meeldi, siis ei
pea te seda tegema. Soovitaksin näiteks koristaja (puhastusteenindaja) ametit, mis on
ka väga nõutud. Lapi ja mopi
peale on raske kuri olla.

Kui soovid kindlat töökohta pidevalt laienevas
ettevõttes, siis tule tööle Maximasse!
Tartu Maxima XX kauplused
ootavad oma kollektiivi
KASSAPIDAJA-MÜÜJAID
LETITEENINDAJAID
Ettevõte garanteerib:
- stabiilse palga
- sotsiaalsed garantiid
- tasuta lõunasöögid
- erinevad motivatsioonipaketid
- tööalase tasuta koolituse
Täitke tööotsija ankeet meie kodulehel: www.maxima.ee
Saatke CV: personal@maxima.ee, tel 602 3147.

• KINGITUSED
• VÜRTSID JA ÜRDID
• TERVISETOIDUD
• LOODUSKOSMEETIKA
• GURMEETOOTED

Umami pood, Vaksali 5, E-K 11-18, N-R 11-17.
Kontakt: 55 26 167, info@umami.ee, e-pood: www.umami.ee

Käivitame
raha-

masina!
Võid võita

5000€

kinkekaardi,
kui ostad Tööriistamarketist
vähemalt 30€ eest kaupa!

Lisaks läheb loosi

¤ 45 x 100€
100
kinkekaart
¤ kinkekaarti
0
10
kinkekaart

¤rt
1kin0ke0
kaa¤
0kaar¤
t
1ki0
nke
rt

0
a
eka
1k0
k
n
i

Kampaania kestab
01.04 – 31.05.2015.
Vaata lisa ja uuri reegleid
www.tööriistamarket.ee

TALLINN, Pärnu mnt. 238, (Järve keskus)
TARTU, Ringtee 78
NARVA, Tallinna mnt 30B
RAKVERE, Lõõtspilli 2, (Vaala keskus)
PAIDE, Tööstuse 26
Kinkekaardid kehtivad
kuni 30.11.2015
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EHITUS

1,6 ja 3,2 t ekskavaatorite rent
ja kaevetööd. 80-110 € päevarent juhita. Tel 511 5786.
Aukude puurimine postvundamentidele (palkmaja, terass).
Tel 509 3454,
www.vahvameeskond.ee.

Kortermajade renoveerimine,
katuse- ja fassaaditööd.
Tel 5809 6966,
kristjan@krestonehitus.ee.

2-toal korter Põlvas (46 m², KÜ,
keskküte, kuum vesi, parkett,
17 000 €). Tel 520 0578.

Lamekatusetööd, hüdroisolatsioonitööd, vihmaveesüsteemid.Tel 5332 9491,
sbskatus@hot.ee.
Planeerimis- ja kaevetööd
JCB 4CX ekskavaator-laaduriga
(40 €/h). Tel 501 9917.

Kinnisvara müügi- ja üürimisteenused Tartus ja Lõuna-Eestis.
Kutseline maakler Sirle Uiga, tel
526 4198, 786 8085,
www.aadlivillakv.ee.

Betooni- ja üldehitustööd nii
firmadele kui eraisikutele. Tel
5596 7945, info@rtehitus.ee.
Ehitus, remont, siseviimistlus,
kuurid, aiamajad, terrassid.
Pikaajaline kogemus! Soovitud
tulemus garanteeritud!
Tel 5622 9840, www.kevori.ee.
Ehitus, remont, viimistlus, lammutustööd. Tel 5858 6953.

Plaatimis- ja üldehitustööd. Tel
5918 5915, www.room4u.ee.

Ehitusmeeskond teeb kõiki
ehitustöid. Tel 5820 2040.

KALARETKEKS
TARVILIK MEILT!

Ehitus-viimistlustööd, katused,
fassaadid, torutööd. Ragan OÜ,
tel 5749 4994, ragan@ragan.ee.
Erinevad katuse- ja ehitustööd.
Tel 5624 0790, 5682 5366,
www.majaproff.eu.

Rakkekaevude kaevamine,
puhastamine ja remont.
Tel 5638 1774.

Fassaaditööd,
üldehitustööd. Küsi
pakkumist. Tehtud
töödele garantii.
Tel 5559 7067,
info@virton.ee.

• PVC Paadid
• Paadi lisavarustus
• Elektrilised paadimootorid
• Kalamehekummikud
• Kalastustarbed
VALGAS Riia 14
TARTUS Ringtee 10
VILJANDIS Leola 61
RAKVERES Ringtee 4
VÕRUS Räpina mnt 15
RAPLAS Viljandi mnt 72
PÄRNUS Tallinna mnt 70
TALLINNAS Viljandi mnt 41B

www.magaziin.ee

Maja kõrvalhoonetega (3 ha)
Pajusi vallas. Tel 511 0681.
Plekksepatööd, vihmaveesüsteemid, teraskatused, lisaplekid. Tootmine, müük ja paigaldus! Tel 5341 8183, tauno@
tametek.ee, www.tametek.ee.

Fassaaditööd, lamekatusetööd, hüdroisolatsioonitööd,
vundamenditööd, tööd korteriühistutele. Küsige pakkumist!
Tel 5323 4050, www.proofex.ee.

Fassaaditööd:
soojustamine ja
viimistlemine.
Küsi pakkumist
tel 5850 9769,
info@auna.ee,
www.auna.ee.
Kaevetööd 7-22-tonniste eks
kavaatoritega. Kallurveod - liiv,
killustik, muld. Tel 512 5350.
Katuse- ja fassaaditööd, vundamentide remont ja soojustamine, vihmaveesüsteemid.
Tel 5620 2333.

Korterid, majad, majaosad
Tartus ja maakonnas. Aitame
kinnisvara müümisel ja üürimisel. Kalev Persidski, tel 742 0656,
5664 0706.

Soojustamine puistevillaga.
Tel 5665 0604, 502 0066,
puistevill@gmail.com.
Telli välisuks! Tootmine Tartus,
paigaldus üle Eesti! Tel
5625 4169, www.askorpuit.ee.
Tselluvilla paigaldamine puistena - pööningud (ka lamekatused), seinad, põrandad.
Tel 503 7220.
Tänavakivide paigaldus, teede
ja platside ehitus, haljastustööd, piirdeaiad/väravad.
Tel 5623 3867,
www.clinkerservice.ee.
Vundamentide soojustamine,
uute ehitus, vanade remont,
hüdroisolatsioonitööd.
Tel 5649 4929.

MATERJAL
Killustik, liiv, kruus, muld veoga. Tel 5826 7949.

KINNISVARA MÜÜK

Katuste ja puitfassaadide ehitus- ja remonditööd.
Tel 515 7062.

• Alati hea nõuanne!
• Professionaalne abi kinnisvara ostul, müügil, üürimisel
• Kinnisvara komplekshaldus

Korstnate ehitus ja remont
koos vajalike plekitöödega. Tel
5625 1750, tomeli.ee.

Riia 9, Tartu. www.eravara.ee
E-post: eravara@eravara.ee
Tel 742 7630 ja 506 6173.

20. mail algab tõstukijuhtide
kursus Tartus (aku, auto,
teleskoop, hüdro, universaal).
Tel 444 5866, 523 1883,
kit.cut.oy@gmail.com.

Algavad koolitused: projektikirjutamine 19.–27.05, 96 €;
tõstukijuhikoolitus 21.–23.05,
135 €; puitpindade kuivõlitamine
22.05, 30 €. Vaata www.khk.ee/
koolitus või helista 736 1831.

AM-, A-, B-, BE-, C-, CE-kat,
veokijuhi ameti- ja ADR-, lõppastme- ja esmaabikoolitused.
Tel 507 8230, Kalda tee 30,
www.sõiduõppe.ee.
Emajõe Keeltekool:
uued kursused mais.
Tel 740 4050, info@emajoe.ee,
www.emajoe.ee.

Müüa kinnistu (52801:009:0167)
Nõo vallas Luke külas - 10 ha
põllumaad ja 5 ha metsamaad.
Asub privaatses kohas, samas
Tartu linnast vaid 15 km. Hind
55 000 €. Tel 528 4074.

Soome tööohutuskaardi (roheline kaart) ja euroliidu tööohutuspassi koolitused Tartus ja
Tallinnas. Tel 508 8225.
Tõstukijuhi koolitused üle Eesti.
Tel 508 8225.

KÜTE

Talukoht Pajusi vallas või vahetada Tartu kinnisvara vastu. Tel
511 0681.

KINNISVARA OST
1-toal korter. Tel 503 2345.
2-3-toal korter. Tel 5561 4114.
2-3toal korter Tartu kesklinnas.
Võib vajada remonti.
Tel 5622 8225.
2-3toal korter Tartus mõistliku
hinnaga. Võib olla remonti vajav.
Tel 5673 3922.
Garaaž Tartus. Tel 516 5412.
Ostan soodsalt või üürin elamiskõlbliku maja Tartu lähedal. Tel
515 9519.
Põllu- ja metsamaa üle Eesti!
Küsi hinnapakkumist või kirjuta
info@strategium.ee.
Talukoht koos maa ja metsaga.
Tel 508 0065.

Konditsioneeride, õhksoojuspumpade müük ja paigaldus nii
kortermajadesse kui eramutesse.
Hinnad paigaldusega al 625 €.
Järelmaksu võimalus. Tel
5388 4884, www.õhksoojus.eu.

KOOLITUS

ÜÜRILE VÕTTA
1-toal korter. Tel 503 2345.
2-3-toal korter. Tel 5561 4114.

ÜÜRILE ANDA
1-toal korter. Tel 558 5395.

LÕHUTUD KÜTTEPUUD
toores / kuiv
30 cm, 1 ruum = 35 € / 40 cm, 1 ruum = 32 / 40 €
50 cm, 1 ruum = 30 / 38 €

Tel 514 2173

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!
Aasta ringi laias valikus lõhutud
küttepuud veoga. Lepiko talu,
tel 5667 5750.
Ahju-, pliidi- ja katlapuu. Pikkused 30-60 cm. Märg ja poolkuiv.
Tel 525 7628.
Haava- ja lepaküttepinnud
(3 m pikad ja tükeldatud). Kojuvedu hinna sees. Tel 5193 8862.
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Kaminapuu, kütteklots, puit
brikett. Küsi julgelt! Tel 528 9398.
Kaseküttepinnud (pikad ja
tükeldatud). Tel 5662 5014.
Kasepinnud 30, 40, 50 cm.
Vedu, tšekk. Tel 5594 7098.

SÕIDUKID
1994.–2006. a sõiduautode
kokkuost. Väga kiired tehingud!
Raha kohe kätte! Tel 553 3060.

Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.

Kuivad küttepinnud ja klotsid,
lahtiselt ja võrgus. Võimalik ka
väikestes kogustes. Parim hind!
Tel 511 2625.

Küttepuud, vedu tasuta.
Tel 5683 3404, 5684 8808.
Lepapuu (30, 40, 50 cm).
Tel 557 6177.
Puitbrikett, pellet, kütteklots!
Tel 5304 9599.

LOOMAD
Lemmikloomade ravi, vaktsineerimine ja kiibistamine.
Tel 514 8998.

Ehitus, remont, siseviimistlus,
kuurid, aiamajad, terrassid.
Pikaajaline kogemus! Soovitud
tulemus garanteeritud!
Tel 5622 9840, www.kevori.ee.
Ehitus- ja viimistlustööd,
akende-uste vahetus. Töö
kiire ja korralik. KÜ-d, eramajad,
kontorid-bürood. Tel 510 0645,
formcenter@gmail.com.

Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puit- ja turbabrikett,
küttegraanulid. Vedu tasuta. Tel
523 8332, 433 3130.

Kütteklotsid (haab, lepp)
lahtiselt ja võrgus. Küttepuud.
Kojuvedu tasuta. Tel 5193 8862.

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

Firma teeb majahoidmisteenust
jt hooldustöid elamutele, ühistutele jne. Tel 509 0750.
Klaaside vahetus, parandus,
toonimine ning kahjukäsitlus
kohapeal. Vaba 38a, Tartu, tel
5456 3333, info@alivinauto.ee,
www.alivinauto.ee.

Rakkekaevude kaevamine,
puhastus ja remont.
Tel 5638 1774.

Kopp-auto kalluri teenus (kandejõud 10 t, nelikvedu).
Tel 5826 7949.
Korstnapühkija (kasutan tuha
imurit, väljastan peale igat tööd
akti). Tel 5805 0201.

TEENUSED

MÜÜK

Soodne fekaalivedu.
Tel 5382 8791.

Korstnapühkija Tartus, Põlvas,
samuti maakondades. Ametlik
akt. Järjekord lühike.
Tel 5191 6605.

Survepesu (katused, fassaadid,
sillutised). Tel 5813 5496.
Tasuta kodumasinate, tehnika,
elektroonika, seadmete ja vanaraua äravedu. Tel 5386 9008.
Teeme T-särke, kruuse, fotokristalle Teie soovitud pildi ja
tekstiga. www.estoniashop.umi.ru

Muru niitmine ja trimmerdamine. Tel 5346 1476.

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

Üksik naine (pensionär) Tartust
soovib tutvuda härraga.
Tel 734 3376.

Septikute (2, 3, 5, 10 m³) ja
imbsüsteemide paigaldus ja
müük. Helista ja küsi pakkumist!
Tel 5757 0202.

Majavammi ja hallitusseente
tõrjetööd. Analüüsid. Tel
5662 9559, www.niiskusabi.ee.

Müü oma auto meile. Sobiva
tehingu puhul raha kohe kätte.
Info telefonil 5823 2707.
Veo- ja sõiduautode keretööd
ja taastamine. Uued ja kasutatud detailid. Tel 504 0334,
allroads.ee.

Rakke-, salv- ja sahtkaevude
kaevamine, puhastamine,
süvendamine ja remont.
Tel 557 4792.
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Niidan muru Tartus ja selle lähiümbruses. Hind alates 20 €/kord.
Tel 5869 3182.
Niitmisteenus, trimmerdamine,
puudehooldus ja muud aiahooldustööd: koristamine, istutamine, aiajäätmete äravedu,
jne. Samuti metsatööd: kultuuri
hooldamine, võsalõikus, metsaväljavedu. Tel 5344 1304.

Torutööd soodsalt Tartus ja
maakonnas. Tel 5818 3498,
Viktor.
Töötervishoiu ja tööohutuse
teenus (nõustamine, riskianalüüsid, ohutusjuhendid). Tel
5346 0709, info@riskihinnang.ee.

Eksaminandile! Kogumikus
kõik koolimatemaatikas
kasutatavad valemid.
Info: www.vii5pluss.eu
Klaver Brodrene Hals (korras,
musta värvi, küünlajalgadega,
häälestatud, 530 €, asukoht Tartu
linn). Tel 501 1357.

OST
Hõbedast esemed. Kokkuostudest kuni kaks korda parem hind!
Raha kohe kätte! Tel 5649 5292.

Müüa Berni Alpi karjakoera
kutsikad. Tel 5666 5588,
509 8475, koiduliivla@hot.ee.

MÖÖBEL
Sisustuspood müüb kasutatud
mööblit ja võtab komisjonimüüki. Tel 5342 7690,Teguri 30.

OTSIN TÖÖD

BUSSI RENT
alates 50€ päev
Citroen Jumper (2014)

Jalgrataste müük, hooldus ja
remont. Master Sport OÜ Tartus
Võru 132a. Tel 659 1109,
www.mastersport.ee.

9 kohta, püsikiirushoidja

aurel.ee/buss

60 a mees, pahedest prii, otsib
tööd (juhiload olemas, sobib ka
valvuri koht). Tel 5563 9452.

Kaardid ennustavad!
Tel 900 1727. Kogenud
ennustajad 24 h, 1,09 €/min.
www.ennustus.ee.

Raamatupidaja, bilansivõimeline, suurte kogemustega, otsib
tööd Tartus. Värske pensionärina
ja aktiivse inimesena ei taha kutseoskust kaotada. Tel 5665 7315.

PAKUN TÖÖD
Firma otsib köögiviljakoorijaid.
Pakume elamispinda.
Tel 506 3891.

Pottsepatööd. Tel 507 9037.

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

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

RIIDED

KaubaPesa (Sõpruse pst 8) - kasutatud riidekaup kogu perele
0,10–2 €/tükk. E-R 15.30-17.45.
Odavad rõivad, Kastani 121.
E-R 10-18, L 10-15. Uued ja
kasutatud riided. Kogu kaup
-50%. Esmaspäeval uus kaup.
Pakume tasuta riideid ja jalanõusid 21.-23. mail kl 10-16 Tartu
laste turvakodus Tiigi 55, Tartu.

Aitame teil vähendada ettevõtte
kulutusi raamatupidamisele www.eraamatupidaja.ee
Aitan müüa põllumaa väga hea
hinnaga. Kiired tehingud.
Tel 5620 4096.
Arvutite hooldus ja remont Tartus Tiigi 19 ja Küüni 5b. OÜ Maxi
IT, tel 5452 2200.
Arvutite remont, ost, müük.
Joorami pood, W. Struve 8.
Tel 5457 2787.
Autobussiteenused (Baltimaad,
Venemaa). Peeter, tel 5373 8770,
www.noobelreisid.eu.

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

• malm
• alumiinium
• roostevaba

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

Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.
Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine suure kaubikuga. Tel
501 5312, www.kutotootmine.ee.
Veoteenus suure kaubikuga.
Tel 502 2026, Toivo.

TERVIS

Pottsepatööd. Tel 5830 9490,
www.ahjupoiss.ee, www.facebook.com/ahjupoiss.
Printerikassettide kiire täitmine! E–R 9–17, Raekoja 13, Tartu.
Tel 744 1100, www.futari.ee.
Puude ja hekkide ilu- ja hoolduslõikus jt aiatööd. 15+ a
kogemusi. Tel 5699 9884,
laur@puujuuksur.ee.

KEEVITUSTEENUS

Vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitus, san-tehnilised tööd,
vannitubade remont.
Tel 5813 5496.

Viin ära kasutu pesumasina ja
muu kodutehnika. Tel 520 2155.

Kaevan ja puhastan tiike. Erinevad kaeve- ja pinnasetööd.
Võsalõikus giljotiiniga.
Tel 5645 1927, info@meiletop.ee,
www.meiletop.ee.
Kaeve- ja planeertööd miniekskavaatoriga. Raudkäpp OÜ, tel
5568 2671, www.raudkäpp.ee.

Müüa kartulit (seemnesuurus)
Laura, Quarta, Flavia (varajane).
Tel 5556 6600.

Jõe butiigis iga päev uus kaup!
Ratta- ja ujumisriided! Soola 10,
oleme avatud E-P.

Plaatimistööd Tartus ja lähiümbruses. Tel 5605 4192,
web.zone.ee/plaatimine.

Kasutatud raamatud.
Tel 734 1901.

Valmistan kodulehti väike
ettevõtetele ja eraisikutele! Tel
5466 9836, websitdesign.eu.

Ohtlike puude raie, tööd korvtõstukiga (21 ja 30 m). Maastikuhooldus OÜ, tel 5810 8597.

Planeerimistööd roomikbuldooseriga. Tel 5826 7949.

PÕLLUNDUS

Anne 51 kpl Stiil: suur valik
kleite ja pluuse Iirimaalt.
stiilriided.ee

Ohtlike puude langetamine,
äravedu, okste purustamine,
heki- ja võsalõikus. Töö kiire ja
korralik! Hinnasula -20%! Järjekorrad lühikesed. Tel 5559 3732,
info@vikatimees.eu.
Ohtlike puude raie ja puude
hooldustööd. Tel 5686 6157,
info@nordicarb.ee.

diisel, 110 kW, kõrge, mahukas, raadio-CD, USB,
AUX, bluetooth, konditsioneerid, 2. ja 3. rea
istmetel reguleeritavad käe- ja seljatoed.

511 6923 • info@aurel.ee

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

Abi alkoholisõltuvuse korral.
98%. Hiina meditsiin. Ly Chini
OÜ, Tartu, vajalik eelregistreerimine tel 505 8381.
Tervist reiki abil! Tervendaja
Eve, tel 502 3284.

TUTVUS

Kauplus Inderlin ostab vanu
raamatuid, hõbeesemeid,
märke, postkaarte, kunsti jne.
Ka nõukogude perioodist! Raha
kohe kätte! Tel 5803 6752.
Vanad raamatud, maalid,
graafika, postkaardid, fotod,
märgid, medalid, mööbel,
mündid, paberrahad, ehted,
kellad, samovarid, ikoonid,
nõud jne. Tel nr 5829 9810.
Vanad raamatud, märgid, ordenid, mündid, fotod, graafika,
diplomid jm vanavara.
Tel 5649 5292.
Vanavara ning raamatute ost
Tartus ja Elvas. Tulen ise kohale.
Raha kohe kätte! Tel 5649 5292.

VABA AEG

59 a majaga sale naine Elvast
otsib hoolivat autoga sõpra.
Sobivusel kooselu.
Tel 5846 4613.

Tantsuõhtu seltskonnatantsudega Dorpati keskuses 22.05
kl 20. Info tel 511 4081,
Eva Tantsukool.

TELLI
KUULUTUS
1 kuulutus =1€
(90 tähemärki)

tartuekspress.ee/kuulutused
kuulutus@tartuekspress.ee Ülikooli 1, Tartu
Lõunakeskuse ja Eedeni infolett E–P 10–21

TOIMETUS • tel 730 4535
Peatoimetaja: Kaur Paves kaur@tartuekspress.ee
Reporter: Janari Kintsiraud janari@tartuekspress.ee
Reporter: Rasmus Rekand rasmus@tartuekspress.ee
Reporter: Sten Sang sten@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 (12 € / 3 kuud) telli@tartuekspress.ee

tartuekspress.ee/

730 4455

(Kehtib ka soodushinnaga toodetele ja
kliendikaardi eripakkumistele)

13.-17. MAI
Lõunakeskus
Tasku Moe- ja Vabaajakeskus

TALLINN - Ülemiste Keskus • Postimaja Kaubanduskeskus • Rocca al Mare Kaubanduskeskus • Järve Kaubanduskeskus • Sikupilli
Kaubanduskeskus • Magistrali Kaubanduskeskus • Kristiine Kaubanduskeskus • Rattamaailm, Meistri 22 RAKVERE - Põhjakeskus
KURESSAARE - Auriga Keskus HAAPSALU - Rannarootsi keskus TARTU - Lõunakeskus • Tasku Moe- ja Vabaajakeskus
PÄRNU - Kaubamajakas • Port Artur 2 VILJANDI - Centrum JÕHVI - Jewe Keskus NARVA - Fama Keskus

