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
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info@aurel.ee
aurel.ee/buss
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TAMREXis parim tööjalanõude valik!
COFRA JALANÕUDE OMADUSED:

40.art BA029

84.-

EN 12568:2010

APT torkekindel tald – parem
soojusisolatsioon, kerge ja painduv
art 141510-320

86.-

COFRA Aksi S3 SRC
turvakingad
art FW270

art 13050

HIND

COFRA Pakri S1P SRC
turvasandaalid

52 €

art FW360

HIND

Komposiitmaterjalist
turvanina – parem soojusisolatsioon,
kergem kui metallist turvanina

54 €

10 mm

107.-

6 mm

3,5 mm

Anatoomiline sisetald –
vähendab põrutust kannaosas,
antibakteriaalne, imab niiskust.

art 52236

114.art 160255-80013

130.art 152723-75029

TAMREX Moonwalker S3 SRC
turvakingad
art B118T

HIND

77 €

TAMREX Moonwalker S1P SRC
turvasandaalid
art B493T

HIND

Lai liist ja turvanina –
biomehaaniline raam järgib jala kuju

79 €

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

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

UUS KAUPLUS!
JÕGEVA
Tallinna mnt 7
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Kuldne amet: konid
rentslisse ja õhtule
Kurikuulsas Rüütli tänava Bermuda kolmnurgas toimetab
varahommikuti kõrvuti ametlikult tunnustatud kolleegidega
omapärase tööstiiliga harrastuskoristaja, kelle sehkendamisest näib enam kahju kui
kasu tõusvat. Kes see mees on
ning kes seisavad tema selja
taga?
Tartu Ekspressi käsutuses on turvakaamerate lindid maikuistest varahommikutest, mil joodikute parved
on juba lahtunud ja Rüütli tänaval
annab tooni harja ja kühvliga väikest
kasvu vanahärra. Nimetatud abivahendeid ei pruugi ta aga teps mitte
meie kultuuriruumis traditsiooniliseks saanud moel. Prallealleel vedelevad konid, sidrunid ja joogikõrred
rändavad pikema jututa alatasa vee
äravoolu resti, samuti läheb prügi
hoiustamise paigana käiku Creppi
keldri aken.

Linna pandud kohustus
Kogu tegevusele ei kulu töömurdjal
ühelgi päeval üle veerand tunni. Tõsi,
otsest lagastamist ei toimu ajal, mil
samasse kaadrisse ka linna tänavapu-

hastusmasin ning sellega ühes taktis
vehkiv luuamees mahub. Seda enam
aga on kesktänava rahva peas kerkinud mõistmatus: milleks selline dubleeriv kilplastöö? „Igal hommikul on
mul laimitükid või tühjad plasttopsid
olnud ikkagi trepil,“ rääkis üks neist.
„Midagi tüüp ei korista.“
Linnapuhastuse peaspetsialist
Madis Tammeorg selgitas, et kõikjale Rüütli tänavale, kus on välikohvikud, on ette nähtud tänavapuhastus.
„Linn koristab lisaks ka oma prügikastide ja pinkide ümbruse ise, kusjuures käsikoristus on kordades kallim,“ märkis ta. „Enda ümbruse, mida
masinaga teha ei saa, peavad aga kõik
kohvikud loa kohaselt kella seitsmeks
hommikul ja jooksvalt ka päeva peale
korras hoidma.“
Prügi rentslisse pühkimise mõistis
Tammeorg mõistagi hukka. „See isik
tuleb fikseerida ja asjaga tegelema hakata,“ lubas ta videomaterjaliga kiiremas korras tutvuda.
Ühe kinnistuomaniku sõnul tasuvadki seeniorile töö eest Kivi, Creppi, õllepood Gambrinuse ja varem ka
tänasest Genialistide klubisse koliva
Möku juhtkonnad ning võimalust
ühisprojektis kaasa lüüa olevat pa-

kutud tallegi. „Milleks mulle see, kui
linn nagunii suurema ise ära koristab?“ polevat ta nõusse jäänud.
Kivi omaniku Simo Türni sõnul
on koristajad konisid alati rentslisse
lükanud. „Jutt ei käi ju kümnetest
tuhandetest, vaid kümnetest või sadadest konidest,“ märkis ta. „Aga see
pole küsimus, võin teda muidugi noomida, et ta seda enam ei teeks.“
Türni sõnul pakuti majaomanikule
tõesti võimalust kaasa lüüa. „Aga kui
ei taha, siis ei taha, eks me koristame
tema ninaesise ikka ära, ala on ju väike,“ lisas ta.

Kes maksab?
Et abimehele mustalt tasutaks, eitas Türn kategooriliselt. „Maksame
ülekandega, ta on tavaline palgaline
töötaja. Teistele ettevõtetele esitame
arve,“ kinnitas ta. „Jutt käib 150–200
eurost kuus. Summad on nii marginaalsed, hakkan siis 200 euro pealt
kokku hoidma või?“
Möku omaniku Veiko Räime versioon on veidi teistsugune. „Möku
maksab oma töötajatele palka ikka
ametlikult. Mis aga puutub lisatöölistesse, siis neile on baariomanikud
vahel eraisikuna maksnud,“ väitis

ta. „See pole nii väga ettevõtlusega
seotud, vaid on rohkem baariomanike enda vastutulek, tuleme linna
koristusfirmale missioonitundest
appi.“
Ka Türn rõhutas, et suurema osa
koristamisest teevad ära Kivi enda
töötajad, salapärane vanahärra käib
hommikuti lihtsalt konid üle. „Kui
me üldse ei koristaks, millest me
siis räägiksime? Äkki ei meeldi veel
midagi, äkki teeb mees hoopis palja
ülakehaga tööd? Kui kellelegi ei sobi,
et koristaja vasakult paremale või paremalt vasakule pühib või luuda või
harja hoida ei oska, siis õpetagu teda.“
Creppi omanik Priit Palk ja Gambrinust pidav Karmo Tüür keeldusid
igasugustest kommentaaridest. Türn
aga märkas kogu loo taga majaomanike vaenulikke kõrvu, seostades teema ühtlasi Möku lahkumisega peatänavalt. „Möku oli küll meie naaber,
aga saime väga hästi läbi. Miks sellest
ei kirjutata, et need inimesed Tartu
ühe legendi ära lõhkusid?“
KAUR PAVES

Vaata videot
tartuekspress.ee

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

www.akoolitus.ee/koolitused
arvutikool@akoolitus.ee
6177344
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LAUSEGA

LUGEJA KIRI
Kohanege
kajakate kisaga

Kultuurselt väntama
Linnapea Urmas Klaas avab
homme kell 10 Eesti Rah
va Muuseumi näitusemajas
rahvusvahelise jalgrattatee
malise seminari „Kultuurne
rattasõit ja rattasõidukul
tuur“.

Taas on kevad ning Uue tä
nava alguse elanikud kanna
tavad päikesetõusust saati
kajakakisa käes.
Kolooniad pesitsevad Uus
1 katusel. Ärge vastake, et
pöörduge korteriühistu poo
le, lihtkodanikul ei ole sellest
abi. Tahaks teada, mida teeb
linn oma kodanike öörahu ta
gamiseks.
Nele Nool

Tõnu Talvi
keskkonnaameti looduskaitse
peaspetsialist
Katustel kajaklaste pesitse
mise vältimine on üldjuhul
kulukas ja eraldi spetsiaalsete
meetmete kasutuselevõttu
nõudev tegevus. Kajaklaste
katustele pesitsemise enne
tamiseks võib kasutada erine
vaid mehhaanilisi, visuaalseid,
akustilisi peletusvahendeid,
lamekatuste ümberehitamist
viilkatusteks . Need ennetus
meetmed on sageli kulukad,
nõuavad pikemaajalist, süs
teemset ja pesitsushooaja
eelset rakendamist ja tõenäo
liselt ei välista olemasolevat
probleemi täielikult. Tõenäo
liselt edukaimaks osutubki
vastastikku üksteist arvestav
kohanemine.

Mart Lukason
linnapuhastuse peaspetsialist
Looduskaitseseaduse koha
selt on looduslikult esineva
te lindude tahtlik häirimine,
nende pesade ja munade
tahtlik hävitamine, kahjusta
mine ja muu sarnane tegevus
lubatud ainult seaduses sä
testatud juhtudel keskkonna
ameti loa alusel.
Nagu selgub, on võimalusi
linnalindude arvukuse piira
misel vähe.
Tuleb siiski märkida, et ka
jakate arvukust võib küll min
gil määral piirata, kuid linnast
nad päris ära ei kao, sest linn
on neile mugavaks elupai
gaks nii heade pesitsuskoh
tade kui ka suhteliselt kergete
toidu hankimise võimaluste
poolest.
Allikas: Tartu LV
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Linn palub seeniore
reklaaminägudeks
Seoses sügisel Tartus kehtima hakkava
bussikaardiga kutsub
linnavalitsus elurõõmsaid ning positiivseid
vanadaame ja -härrasid
appi uut süsteemi reklaamima.
Kolmapäeval, 27. mail kell
11 on aktiivsed seeniorid,
kes on valmis Tartule abikäe
ulatama ja reklaamides üles
astuma, oodatud Tartu raekotta, kus linnapea osavõtul
räägitakse uuest bussikaardist lähemalt ning otsitakse
osavõtjaid kavandatavatesse
reklaamidesse.

Fotogeenid vajalikud
„Peamiselt käib jutt ikka
trükireklaamidest ja plakatitest, seega näitlemisoskus
pole esmatähtis,“ selgitas
linna teabeteenistuse juhataja Lilian Lukka. „Ei tasu
ka ekslikult peljata, et tegu
on eakate missivõistlusega.
Otsime särasilmseid, huvitavaid, tegusaid inimesi, kes
pildilt kõnetaks.“
Reklaaminägudeks valitakse välja eri tüpaaži seeniore rohkem kui üks või kaks.
Palju täpselt, ei osanud Lukka öelda – see sõltub paljuski
teostusfirma spetsialistide

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 €.

aimata versiooni, et kui juba
vanaema saab hakkama, siis
ei tohiks üleminek ka kellelegi teisele kontimurdev olla.

Kampaania aasta
lõpuni

hinnangust. „Loodame siiralt, et linlased saavad võitu
oma eestlaslikust tagasihoidlikkusest ja tulevad vähemalt
uudistama. On ju palju toredam, kui tartlastele tutvustab uusi bussikaarte tartlane,
mitte keegi tundmatu tegelane fotopangast.“
Põhjus, miks just eakad
bussipääsete digipööret
peaks propageerima, peitub
riigihanke võitja pakutud
lahenduses, kus kommunikatsiooni üheks olulisemaks
suunaks ongi pensionärid.
Ehk need, kes praegu ei pea
tasuta bussisõiduks tegema
muud, kui pensionitunnistust taskus kandma, ent
tulevikus oma priisõidud
võrdselt teistega kaardilugejais fikseerima. Ideena võib

Millised hüved esindusnägudeks valitud seeniorite
osaks saavad, Lukka välja
öelda ei söandanud. Soe käepigistus ja astmetes suurenev
kuulsus on igatahes tagatud.
Kolmapäevasel üritusel saab
peale linnapea audientsi nautida ka pisukest pruukosti.
Septembri alguses hakkab
Tartus kehtima uus, elektrooniline bussikaart, mille
kohta leiab täpsema teabe internetis www.tartu.ee/bussikaart. Teavituskampaania
riigihanke võitis OÜ Tiigervisioon, kes tööde eest küsib
linnalt 13 982 eurot.
Selle eest valmivad plakatid linna erinevatesse avalikesse kohtadesse alates bussiootepaviljonidest lõpetades
linna asutustega, õppefilm,
kaardi kasutusjuhendid, infovoldikud, mis potsatavad
linlaste postkastidesse, bussikleebised, interneti-, raadio
ja ajalehereklaamid. Kampaania algab juba sel kuul
ning kestab aasta lõpuni.
RASMUS REKAND

ideed esitas rahvas seekord
sele kaasava eelarve kon
kursile, kus tuleva aasta eel
arvest läheb taas jagamisele
140 000 eurot. Esmalt hin
davad ideede teostatavust
rahalisest, ajalisest ja tehnili
sest aspektist eksperdid.

Õigusemõistjad
rahva seast
Sellest nädalast asus Tartu
maakohtu tööpiirkonnas õi
gusemõistmises kaasa löö
ma 160 uut rahvakohtunik
ku, kelle volitused kehtivad
neli aastat. Neist 118 on nai
sed ja 42 mehed.

Õdakul Jõgevale
ei pääse
31. maist kehtima hakka
vast uuest reisirongide sõi
dugraafikust on reisijate
vähesuse tõttu välja jäetud
Jõgeva-Tartu liini mõlema
suuna õhtused väljumised.

Disko lõpp
Reedel teatati politseile, et
Küüni tänaval ründasid kolm
meest 19-aastast meest ja
võtsid temalt ära kaks mo

SÄHVATUS

biiltelefoni Samsung ning
kaasaskantava kõlari.

Tartu sotsid Ossinovski taga
Tartu sotsiaaldemokraatide
juhatus otsustas toetada 30.
mail valitavale erakonna esi
mehe kohale praeguse juhi
Sven Mikseri asemel Jevgeni
Ossinovski kandideerimist.

Mis on
performance?
Luunja galeriis Meie Aja Kan
gelane avatakse täna kell 18
fotonäitus „Performachine“,
mis annab ülevaate aasta
tel 2011–2013 Erik Alalooga
eestvedamisel toimunud
performance´i, eksperimen
taalteatri ning muusikapro
jektidest.

Paradiisiväravad
viimaks valla
Vabaduse pst 4 asuv tualett
on nüüdsest avatud ööpäev
läbi: kell 23–08 avaneb tua
letiuks mündiga ja avatud
on üks kabiin. Ülejäänud
ajal hoiab tualetis korda ja
kasseerib raha valvur ning
avatud on ka kõik ülejäänud
kabiinid. Esialgu on kavas
kesklinna tualett hoida öö
päev ringi lahti augusti lõ
puni.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

RATTASÕIT MÕNUSAMAKS: pikal koduteel tekib
ikka vajadus inimliku läheduse järele. 
ERVIN PAKK
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KRISTO AUSMEES: Sport annab
lastele õiglase ellusuhtumise
37-aastane kolme lapse isa
Kristo Ausmees juhib uroloogiameti pidamise kõrval Medita kliinikut, korraldab vennaga
„Meie liigume“ üritusi inimeste
liikumisaktiivsuse suurendamiseks ja veedab aega perega.
1996. aastal tõid arstiõpingud
Ausmehe ülikooli Tartusse, kus
ta praegugi elab, ent liikumisprojektidega jääb ta jätkuvalt
seotuks Kagu-Eestiga.

kui kuu aega (uroloogias on see natuke pikem), et inimesed saaksid varem
arsti juurde.
Minu arust ongi see, et meil on
järjekorrad nii pikad, tegelikult põhjuseks, miks me lõppkokkuvõttes
raiskame meeletult palju omaenese
sotsiaalsüsteemi raha tagajärgedega
võitlemisele. Kui inimesed jõuaksid
varem arsti juurde, siis rahahulk, mis
kuluks meditsiinisüsteemile, jääks
küll samaks, aga see saaks palju efektiivsemalt ära kulutatud, rohkem inimesi saaks arstiabi.

Miks õppisite just arstiks?

Seega teenustasuga erakliinikute süsteem on lahendus
järjekorraprobleemile?

See oli elu paratamatus, mõlemad
vanemad olid tol ajal arstid, sugulaste
hulgas on ka päris palju arste. Kuna
mul olid üldiselt reaalained ja loodusteadusained tugevamad kui humanitaarained, siis oligi valida selle taustaga erialade vahel.

Selle asemel, et jätkata TÜ
kliinikumis, tegite oma era
kliiniku. Kuidas sellele otsusele
jõudsite?
Kliinikumides või suurtes haiglates
tuleb mingil ajal sein ette. Ma ei ole
tiimimängija, aga ma olen ka suhteliselt otse ütleja. Kui ma näen, et mingid asjad on valesti, sellest korduvalt
räägid ja need ei muutu, siis on mõistlikum ära minna. Kui sinu panust piisavalt ei hinnata, on mõttekam kõrvalrada võtta.
Seal olid inimlikud ja administratiivsed faktorid, oli võimalus saada
haigekassa leping, oli uus konkurss,
kiiresti tuli tegutseda. Hea kolleegi
doktor Gennadi Timbergiga lõime
2011. aasta alguses juriidilise keha,
Medita kliiniku, taotlesime haigekassast lepingud, saime, tuleb tunnistada
ka esimesel korral väga head lepingud
nii Tallinnas kui Tartus uroloogiateenuse osutamiseks ja tegime kahe
filiaaliga kliiniku.
Nii nagu ikka, inimesed kasvavad
natuke lahku ja 2013. aasta lõpus tegime doktor Timbergiga otsuse, et jätkame eraldi, ilma igasuguste tülideta.
Tema tegutses nagunii Tallinnas ja
mina Tartus. Mina tahtsin laieneda
ja Tartus oleme seda teinud ka. Uroloogia erialale on tulnud palju teisi
lisaks: seitse eriala, kus on nii ambu-

Uroloog Kristo Ausmees tunnistab, et kasvas ülikooli kliinikumist
välja. 
AKSEL LÕBU
latoorne vastuvõtt kui ka päevaraviteenused. Niipalju kui ruumi juurde
tuleb, niipalju jääb kohe puudu ka.

Teie doktoritöö räägib sellest,
kuidas mehe viljakusnäitajad
sõltuvad elustiilist. Millest
selline teemavalik?
Eesnäärmehaigused ja nendega
seotud riskifaktorid ning eesnäärmehaiguste seos mehe muude reproduktiivhäiretega on kündmata maa, seda
pole maailmas eriti uuritud. Järgmine
samm on leida selle teema seest veel
nišš, minu teadustöö teema oli üsna
lai, see oli üks esimesi selle valdkonna
teadustöid üldse.
Eesnäärme suurenemise ja põletikega ei tegeleta nii palju kui kasvajatega. Eesti on õnnelik koht, kus ühel

ajal olid ühes paadis inimesed, et eesnäärmepõletikku ja viljakusnäitajate
seost uurida, ja mitte ainult vanematel
meestel. Seda teadmist, mida me kümne aasta jooksul saime ja artiklites kirjeldasime, kasutatakse ka tänapäeval.

Eesti meditsiinis on ennetustööd vähe. Kas inimesed tulevad liiga harva omal algatusel
arsti juurde?
Eesti meditsiinisüsteem kahjuks on
üles ehitatud tagajärgedega võitlemiseks, mis muutub järjest raskemaks.
Haigused progresseeruvad, inimesed
muutuvad vanemaks, krooniliste haiguste osakaal kasvab, arstijärjekorrad
on tänapäeval ikkagi meeletult pikad.
Me hoiame kliinikus teadlikult järjekordi enamikul erialadel lühemana

Ma arvan, et kui Tartus ei oleks
praegu erakliinikuid, oleksid kliinikumi järjekorrad kaks korda pikemad, nii on igal pool. Erakliinikute
huvi on võimalikult palju n-ö mahtu
teha. Kui kogu Eesti meditsiin oleks
turumajanduslikult üles ehitatud, siis
oleks ka järjekorrad haiglavõrgu haiglates palju lühemad.
Mida rohkem on teenusepakkujaid,
seda parem on kvaliteet, seda rohkem
on inimestel valikuvõimalusi ja sellest
võidavad ainult inimesed. Suurhaigla
juhiga läksime pool aastat tagasi väga
teravalt vaidlema sel teemal. Pärast
seda, kui ma tõin talle ühe elulise näite, sai ta aru, et erakliinikuid on vaja.
Nimelt: 20 aastat tagasi oli meil üks
toidupood, kus letid olid tühjad, ja kui
kaup tuli, pidid sa järjekorras seisma
tunde tööaja arvelt – kas sa vahetaksid selle tänase seisu vastu, kui kõik
poeletid on lookas, kui iga nurga peal
on erinevad firmad, kes pingutavad
selle nimel, et sa oleksid nende klient?

Haiguste ennetusega on seotud
ka inimeste liikuma saamine.
Kas rahvaspordiürituste korraldamiseni viiski arstlik soov
inimeste tervist parandada?
See oli kindlasti üks soov. Ma olen
ise olnud spordimees väikesest peale.
Suusatamine, jooksmine, pallimängud, suvel ujumine oli meil maal, kus
ma noorena elasin, ikkagi põhitegevus.
Tol ajal ei olnud arvutit, internetti ja arvutimänge ja selge, et me olime värskes
õhus rohkem kui tänapäeva lapsed.

Ülikooliajal nii õppimine kui ka
suur linn võtsid oma aja ja mu tervisenäitajad läksid tohutult allapoole,
ma tegelesin spordiga palju vähem. Ja
siis ma nägin seda ja sain aru, kui oluline on tegelikult regulaarse füüsilise
koormuse roll.
Teiselt poolt arstina näen seda, kui
vähe inimesed oma tervisest hoolivad, kui vähe nad tõesti liiguvad ning
kui palju kaalutõus ja istuv eluviis
mõjutab nende tervist.

Eelmine aasta oli liikumisaasta.
Kas saime eestlased rohkem
liikuma?
Ma usun, et iga aastaga liigub üha
rohkem eestlasi. Kõige suuremaks
muutuseks on see, et kaasa löövad
lapsed, kes kümme aastat tagasi ei olnud harjunud liikuma. Võrreldes viie
aasta taguse ajaga eestlased liiguvad ja
hoolitsevad füüsiliselt oma tervise eest
ilmselt rohkem kui toona. Aga samal
ajal on see protsent ikkagi väike. Mõjutavad väga paljud elustiili faktorid:
töö ja tööaeg, kõiksugused ahvatlused,
mis on seotud mõnuainetega või meid
ümbritsevate võimalustega.

Nii et inimeste liikuma saamiseks peate oluliseks just
laste kaudu nende vanemate
mõjutamist.
Eks ongi see mõte, et kui algul käid
lapsega ja saad selle pisiku ja kui laps
kodus ütleb: „Issi, minu ratta paned sa
auto katusele, aga miks sa oma ratast
ei pane?“ Ma arvan, et üks parimaid
asju, mis paneb inimest mõtlema
oma elustiili valikute peale, on tema
oma lapse arvamus. Mõnes mõttes
ma teengi seda oma laste jaoks, et nad
oleksid terved, et nad ei satuks süstla otsa, et nad tahavad, et neist oleks
tulevikus ühiskonnale rohkem kasu.
Sport on üks kõige õiglasemaid tegevusi. On muidugi palju valskust ja
dopingut. Aga just laste sport on see,
mis annab väga õiglase ellusuhtumise.
Kui sa teed oma asja hästi ja pühendumusega, siis on võimalik kuskile jõuda,
see on lihtsalt üks elu õppetund. Kas
päris tippu, see ei sõltu enam väga palju sinust, seal hakkab laste puhul rolli
mängima eelkõige looduslik anne.
AKSEL LÕBU, LÕUNALEHT

WebShop.ee

MÖÖBLIKAUPLUSTES

SUUR
TÜHJENDUSMÜÜK
Madratsite ja madratsilaadsete toodete eripakkumine. Hinnad kuni - 50%

TARTUS Lõunakeskuses, Ringtee 75 (paremp. tiib),
Tel 5308 6568. E–R 10–19, L–P 10–16

VÕRU Semu Kaubamajas, Vabaduse 1 TALLINNAS,
VILJANDI Mööblikeskuses, Pärnu mnt 6 Pärnu mnt 137
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Kallaste

Tartu
Elva

Jõukuselt hiidlastega
pea ühe pulga peal
Tartumaa püsib veel vaid
ülinapilt riigi rikkuselt
teise maakonna positsioonil, siinset rahavankrit veavad aga Ülenurme
valla palgasaajad.
Sel nädalal avaldatud statistikaameti andmete kohaselt
oli üle vabariigi palgatöötaja
kuu keskmine brutotulu mullu 954 eurot. „Varasema aastaga võrreldes kasvas brutotulu
6%,“ märkis analüütik Greta
Tischler. „Kasv on samas suurusjärgus olnud juba paar viimast aastat.“

Maagiline piir
Kui ootuspäraselt elab rikkaim rahvas endiselt Harjumaal, kus keskmine töötaja
teenis 1061 eurot, siis Tartu
maakond ületab riigi keskmist vaid ühe euroga. Peale
Tartumaa liigitab aga amet
nüüdsest „keskmike“ sekka ka
Hiiumaa, kus samuti täpselt

954 eurot töötaja kohta makstakse.
„Tartumaa on kindlasti tugev
maakond ja alates 2005. aastast
on siinne kuu keskmine brutotulu olnud kas võrdne või siis
ületanud Eesti keskmist näitajat,“ selgitas Tischler. „Hiiu
maakonna brutotulu on siiani
veidi keskmisele alla jäänud,
kuid sellel aastal jõuti keskmisele järele ja on sellepärast eraldi välja toodud.“
Maakonna sees väärib
Tischleri sõnul eraldi väljatoomist Ülenurme vald, kus palgatöötaja kuu keskmine brutotulu oli 2014. aastal ainsana
üle tuhande euro. Üleriigilises
pingereas annab 1066,20 eurot
ometi alles 11. koha: kümnest
enim sissetulekut teeninud
omavalitsusüksusest üheksa
on Harju maakonnas ja üks
Lääne maakonnas.
Üle keskmise kukub krabisevat arvele veel harjumuspärases linnalähipiirkonnas:

Omavalitsus
Ülenurme
Tartu
Tähtvere
Tartu vald
Luunja
Elva
Nõo
Haaslava
Kambja
Vara
Rannu
Konguta
Laeva
Mäksa
Puhja
Rõngu
Alatskivi
Meeksi
Võnnu
Peipsiääre
Kallaste
Piirissaare

Brutotulu (€)
1066,20
968,99
963,50
958,64
954,76
947,43
915,42
914,70
900,99
882,09
881,25
879,97
860,52
855,92
847,19
845,26
828,70
805,40
769,96
675,89
642,00
631,76

Tartu linnas, Tähtvere, Tartu
ja Luunja vallas. „Huvitav on
veel see, et Luunja valla bruto-

tulu on Eesti keskmisele kõige
lähemal: 954,76 eurot,“ tõdes
Tischler.

Kolm kehvikut
Ülejäänud 17 Tartumaa omavalitsust paraku nii kõrgele ei
küündi ning neli neist kuuluvad
mudaliigasse, kus kohalik rahvas ei suuda kokku kaapida isegi
800-eurost brutotulu. Mõrkjal
alatoonil tuleb veel tunnistada,
et 215 omavalitsusest hõivavad
kolm punase laterna kohta just
meie maakonna haldusüksused: Peipsiääre vald, Kallaste
linn ja Piirissaare vald.
Soorollid on endiselt paigas
ehk kõigis maakondades on
meeste kuu keskmine brutotulu suurem kui naistel – vaheks
kogunes kogu riigi peale 24%.
„Tartu maakonnas oli vahe
20% ja võrreldes teiste maakondadega oli meeste ja naiste
erinevus kõige väiksem,“ tõdes
Tischler samas.
KAUR PAVES

Hea korteriühistu juhatus!
TarKÜL koostöös Tartu linnaga korraldab
17. aprillist 19. juunini 2015 vältava kampaania

«HOOLAS ÜHISTU»
KAMPAANIA AJAL SAAB TELLIDA KEVADISE
SUURKORISTUSE TARBEKS SOODSA HINNAGA
7 m³ JA 10 m³ PRAHIKONTEINEREID.
Korteriühistutele, kes on TarKÜL-i või EkÜL-i liikmed,
kehtib EKSTRA HIND! Vaata täpsemalt: www.tarkyl.ee
Registreerimine info@tarkyl.ee või tel 5342 7912.
Telli numbril 5566 1888 abijõudu, et laadida
konteinerit ning koristada keldrid ja panipaigad.
NB! Keldrite koristus tolmuimejaga ekstra hind!

Neljapäeviti kella 11 - 16.30 juriidiline nõustamine
KEEVITUSTEENUS

• malm
• alumiinium
• roostevaba
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Palametsa
pajatused
335.

Nüüdisaegses
mundris „Aida“
Olukord meenutab meie
maailma, me ei tea, mis
juhtub homme, võtab
laval toimuva kokku
Vanemuise uue ooperi
„Aida“ 27-aastane solist
Jomante Šležaite Leedust.
Lavastaja Madis Nurms on
toonud ooperi õhustiku tänapäevale lähemale, joonides alla
Verdi sõnumi – rahu. Tegemist on Vanemuise teatri ning
PromFesti (Pärnu rahvusvahelise ooperimuusika festivali)
ühisprojektiga, mis toob lavale
siinsed ja välismaised solistid,
saadetuna Vanemuise koorist
ja sümfooniaorkestrist.

Sõdurid plakatite taga
Rõhuasetus on tegelastel,
kelle valikuid piiravad sõda
ja armastus. Esimese vaatuse
alguses kõnnib väejuht Radames (Eduard Martõnjuk) lavale õnnelikul, uneleval ilmel,
lauldes oma jumaldatud vangist Aidast ning toksides nutitelefonis talle sõnumit. Ent
armukadeda printsess Amnerise (Anželina Švatška) ilmudes
kaob Radamese unelev ilme
ning ta väidab, et unistas vaid
sõjast. Peagi seisabki Radames
koos Amnerisega sõdurite keskel, nägu kui mask, tardunud
sotsrealistliku heerose poosi.
Nende sõrmed näitavad V –
võit vaenlase üle. Vaenlaseks
on Aida isa ning tema rahvas.
„Püüame teha sisuliselt
draamalavastust ooperi võimalustega,“ ütles „Aida“ muusikaline juht Erki Pehk lähenemise kohta, millest piiratud
ressursside kontekstis on saanud Promfesti etenduste kaubamärk. Nüüdisaegses võtmes
„Aidat“ on varemgi tehtud, lisab ta. „Totaalselt uut asja me
ei tee. Eks Aida kipub olema
küll selline ooper, mida eelistatakse teha traditsiooniliselt.
See on Verdi pompoossemaid
oopereid.“ Kuid Vanemuise

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

Armukade printsess Amneris (Anželina Švatška) paneb
väejuht Radamese (Eduard Martõnjuk) sõjast unistama.

REET SAU
väike maja pole see koht, kus
hakata palmiokstega tuult lehvitama.
Selle asemel näeme näitlejate seljas igapäevaseid riideid
ning sõjaväemundreid, milles
on tänapäeva ja lähiajaloo mõjutusi. Üleni mustas sõdurid
peidavad oma näod plakatite
taha, millel orwellikult naeratab ühesugune papist ohvitser.
„Olen valinud kujundikeele,
mis mulle meeldib. See pole
avangardne, pigem eklektiline
– laenab erinevatest ajastutest
elemente ja loob nende põhjal
originaalse terviku,“ selgitas
Nurms.
„Aida“ puhul on tegemist
Promfesti seitsmenda lavastusega. Üle aasta toimuv festival
toob Pärnusse rahvusvahelise
ooperiseltskonna, varem on
koostööd tehtud Kaunase teatriga. Seekord tuli kutse Tartu
poolt.
Vanemuise teatrijuht Toomas Peterson rääkis, et pidas
Promfestil juba varem silma
peal. „Huvi on vastastikune
– meie näeme nende soliste,
teistsugust lavastusvõimekust.
Pakume omalt poolt kõik, mis
meie maja pakkuda saab. Milleks tuua kaugelt festivali orkester, koor, kui lähemal on
olemas. Koostöö on mõnusasti
sujunud.“
Promfesti raames toimub ka
Klaudia Taevi nimeline noorte
ooperilauljate konkurss. 2005.
aastal võitis selle Ukraina rah-

vusooperi solist Švatška, kes
kõnealuses etenduses mängib
Amnerist. Aidat mängiv Šležaite
võitis konkursi 2013. aastal ning
sai võimaluse valida Promfesti
raames etenduv ooper.
„See oli meie ühine otsus
Pehki ja Nurmsiga,“ ütles ta.
„Algul arutasime teisi variante,
ent lõpuks jäime „Aida“ juurde.
Olen selle rolli üle väga õnnelik.
Olen küll noor, ent tähtis on, et
naudid, mida teed.“

Uni kolmandas vaatuses
Ka Nurmsile on tegemist olulise sündmusega – „Aida“ on
tema debüüt lavastajana. Varem poleks ta seda ette näinud.
„Teate, on üks ooper, mida ma
kunagi teha ei tahtnud, ja see on
Verdi „Aida“. See jääb alati kuskil
kolmanda vaatuse ajal magama,
kõik need dekoratsioonid, kostüümid, see lihtsalt väsitab. Aga
nüüd, kus saatus on selle ette
mänginud, olen leidnud nüansse, mis mind huvitavad.“
Etenduse lõpp on tavapärasest veidi erinev, kuid Nurms
eelistab detaile mitte lahti seletada. „Seda peab tulema publik kaema,“ ütles ta, lisades, et
on keskendunud Verdi tekstile.
Eriti just rahu teemale. „Verdi
pidas seda ilmselgelt oluliseks,
sest ta pani ooperi viimasteks
sõnadeks – rahu, rahu, rahu,
kolm korda. Olen püüdnud
seda alla rõhutada, alla joonida, lähtuda sellest.“
SEIO SAKS

UUDISED
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Keskerakond jättis okupatsiooni
õigustanud liikme juhatusse
Kuigi mitmed võitluskaaslased
mõistsid 9. mail Nõukogude okupatsiooni kiitnud Keskerakonna
Tartu piirkonna juhatuse liikme
Ahto Lauri sõnavõtu hukka, siis
mingeid reaalseid sanktsioone
teole ei järgne ja mees võib parteid edasi esindada.
9. mail postitas Laur sotsiaalvõrgustikku mõttekäigu, kus ta muu hulgas tõdes,
et koolide, haiglate ja tehaste ehitamise
eest tuleks Nõukogude võimule aitäh öelda. Üleriigilise pahameeletormi tekitanud
avalduse peale kinnitasid ka mitmed nimekad keskparteilased, et nad Lauri vaateid ei jaga ning lubasid teema reedesel juhatuse koosolekul arutluse alla võtta.
Arutlusse teema tuligi, ehkki mitte ametliku päevakorrapunktina. „Oleme Lauriga
vestelnud ja seal ei olnud nüüd mingit sellist temaatikat, et peaksime teab mida ette

võtma,“ rääkis linnavolikogu esimees Vladimir Šokman. „Pole nii suur asi.“
Šokman rõhutas, et Laur on oma selgitused andnud, tegu kahetsenud ja skandaalse postituse tänaseks ka maha võtnud. „Tema mõtteviis on juba selline, et
kord ütleb nii, kord naa. Elu läheb edasi,“
lisas ta.
Sanktsioone ei pidanud Šokman vajalikuks. „Meil on juhatuses ikkagi 17, mitte
kaks-kolm inimest. Eks vaatame, mis elu
toob,“ märkis ta.

„Ninasarvikul on paks nahk, mis seal
ikka,“ kommenteeris kriitikat Laur ise,
lisades, et ei mõelnud mõtteid ekraanile
kirjutades enne korralikult läbi. „Ajakirjandus ja netikommentaarid on mulle
ikka liiga teinud. Kindlasti ei pidanud ma
silmas okupatsiooni, vaid hoopis muid
asju,“ rääkis ta. Mida siis? „Ei mäletagi
enam.“
Mida kogu loost õppida? „Ei tohi tundlikel teemadel sõna võtta,“ resümeeris Laur.
KAUR PAVES

Graveeri nimi pargipingile
Tartu linn pakub kõigile soovijaile võimaluse nimelise pargipingi
paigaldamiseks. Esimesed pingid
pannakse haridus- ja teadusministeeriumi esisesse parki.
„Usun, et selliseid inimesi ja organisatsioone, kelle auks Tartus nimeline pink
panna, leiab nii meie keskelt kui ka minevikust rohkelt,“ ütles linnapea Urmas Klaas.

Vabaduse puiestee äärsesse parki saab
paigaldada kuni 15 nimelist pinki. Ühe
pingi paigaldamine koos messingist nimetahvli kujundamise ja kinnitamisega
maksab soovijale 1200 eurot.
Tartu linn garanteerib pingi korrashoiu
ja säilimise viie aasta jooksul, seejärel hinnatakse pingi seisukorda ja edasisi hooldustöid.
Kui esimesed 15 nimelist pinki on pai-

galdatud ja soovijaid veel jagub, siis laiendab linn nimeliste pinkide projekti ka teistele atraktiivsetele haljasaladele.
Nimelisi pinke saavad osta kõik soovijad ja linnavalitsus eeldab, et seda tehakse
kooskõlas heade tavadega. Nimelist pinki
ei tohi kasutada reklaami eesmärgil. Lõpliku otsuse pinkide nimetamiseks teeb
Tartu linnavalitsus.
HELLE TOLMOFF

KUI
TERAV
PLIIATS
OLED?
Kui sulle meeldib inimestega suhelda ning sinu maitsemeel
on üle keskmise, siis tule pane ennast proovile!
Interno Tartu meeskond otsib oma tiimi lahtise pea, ladusa
jutu ning säravate silmadega PROJEKTIJUHTI, kelle
ülesandeks on maailma kõige paremad projektid ning
kliendid „koju tuua“.
Saada oma muljetavaldav CV ning sooviavaldus
03. juuniks e-mailile info@interno.ee

Interno Plaadimaja AS | info@interno.ee | www.interno.ee
Riia mnt 140, Tartu | tel 744 1015 | Pärnu mnt 146, Tallinn | tel 610 6360

TARTU MARATONI

KUUBIK 2015

www.lukemois.ee

www.facebook.com/Moisaleht
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Kino

ANEKDOODID
Töötaja iseloomustusest:
„Tal on positiivseid ja negatiivseid omadusi. Positiivne omadus on see, et ta ei keeldu kunagi palutud ülesannet täitmast.
Negatiivne omadus on see, et ta
neid ülesandeid kunagi ei täida.“
***
Direktor kutsub välja alluva:
„Härra Müller, kas te leiaksite
oma osakonnast mõne aruka ja
vastutustundliku töötaja?“
„Jah, kindlasti... Mis ülesandeid ta täitma hakkab?“
„Teie omasid – kohe, kui olete
lahkumisavalduse kirjutanud!“
***
Telefonikõne:
„Tere!“
„Tere ise kah!“
„Mis teed?“
„Kuule, midagi ei tee, ma olen
praegu tööl.“
***
Karu käib kõrbes ja kohtab oinast.
„Kuule, oinas, ole hea ja ütle,
kus siin vett on?“ küsib karu.

Oinas ei ütle midagi, läheb
minema ja tuleb mõne aja pärast terve oinakarjaga tagasi.
„Oi kui tore!“ rõõmustab karu.
„Sa tõid kohe terve karja kaasa,
küllap mõni ikka teab, kus siin
vett on.“
„Kuule karu – vesi veeks,“ ütleb oinas, „nüüd räägime hoopis
sellest, kuidas sa mind oinaks
sõimasid!“
***
Blondiin sõidab oma uue
BMWga teenindusse.
„Mis autol viga on?“ küsib mehaanik.
„Ei lähe käima.“
Mehaanik tõstab kapoti üles ja
näeb sedelit:
„Ta on mu naine. Ta on rumal
blondiin, kes ei oska sõita ega
tunne autot. Ma ei maksa teile parandamise eest sentigi! Abikaasa.“
Mehaanik paneb kapoti kinni
ja teatab:
„Vabandage, proua, aga ma ei
saa teid aidata.“

„Mis jama see on?!“ ärritub
blondiin. „Juba seitsmendas
teeninduses öeldakse ära!“
***
Jahimees tuleb jahilt koju ja
paneb jänese köögilauale. Õnnetuseks on ta hinnasedeli jänese käpa külge unustanud.
„Mis!“ hüüab naine pahaselt.
„Neli dollarit nii viletsa jänese eest!
Tulevikus ostan ma ise jäneseid,
sina aga võid kartuleid lasta!“
***
Peterson ostab kasutatud
rõivaste poest roosalillelise
päevasärgi. Särgi taskust leiab
ta sedeli, millel on naisenimi ja
aadress ning palve saata särgi
ostnu foto.
„Äkki on see armastus?“ mõtleb Peterson ja saadabki oma
foto.
Paari päeva pärast tuleb vastus:
„Aitäh foto eest. Mul oli väga
huvitav teada saada, mismoodi
see idioot välja näeb, kes selle
jubeda särgi ostis!“

CINAMON
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
22.–24.05 kell 16.45, 18.45;
25.–28.05 kell 14.45, 18.45
Printsessid linna peal
22.–24.05 kell 21.15; 25.–
28.05 kell 17.45 Kiired ja
vihased 7
22.–24.05 kell 14.45, 20.40,
22.30; 25.–27.05 kell 15.15,
19.45, 22.30; 28.05 kell 15.15,
20.15, 22.30 Poltergeist
22.–24.05 kell 13.45;
25.–28.05 kell 16.30, 21.45
Adaline‘i aeg

Printsessid linna peal

22.–24.05 kell 15.15, 19.30;
25.–27.05 kell 12.30, 17.15,
21; 28.05 kell 12.30, 20.30, 22
Mad Max: Raevu tee
22.–24.05 kell 11.45; 25.–
28.05 kell 12 Draakoni pesa
22.–24.05 kell 11 Kodu
22.–24.05 kell 10.45, 12.15;
25.–28.05 kell 11.30 Käsna-Kalle Kantpüks

SUDOKU

22.–24.05 kell 13, 17.45, 21.30;
25.–28.05 kell 13, 16.45, 20.45
Kuum tagaajamine
22.–24.05 kell 10.30, 12.45, 14,
15, 16.15, 17.30; 22.–28.05 kell
11.45, 13.15, 14, 15.30, 16.15,
18.30 Supilinna salaselts
22.–24.05 kell 12.30, 18.30;
25.–27.05 kell 13.45, 19,
20.30; 28.05 kell 13.45, 19
Tasujad: Ultroni ajastu
22.–24.05 kell 19.45, 22.15
Eellinastused: Spioon
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28.05 kell 18 Noortekas:
Lauluässad

Lind

Kont
Küla
Võrtsu
ääres

Mister

id

es
or
t

Grammmolekul

ht
rij
u
Ko
o

Ri

Järjest
tähed
Eitus
Troopikamets
Saksa
jõgi

Nikkel

Meeskoor

Suurim
mageveeluukala

Hullushoog

Erbium

Pikk
vokaal
Pikk
vokaal
USA
filmitäht

Lill
saksa
keeles

Terroriorgan
Küla
Pärnum-l

Soome
rockgrupp
Mehenimi

Kalle
Muuli
Nitt

Vaestemaja

Luuletaja

Asesõna

Järjest
tähed

Ilmakaar

Mangaan

Graafik

Uks
soome k

Asesõna

im

Endine
laulja

Ro
h

tta

Järjest
tähed
Vaibuma

Tapariist
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KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU

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

TARTU ÜLIKOOLI
MUUSEUMI VALGE SAAL

kuni 23.05 raamatunäitus Lugedes looduse raamatut

24.05 kell 19 The George
Washington Univeristy Singers ning E STuudio kammerkoori ühiskontsert

kuni 21.05 Angela Reidla
maalinäitus 19 rohelist pilti

28.05 kell 19 Inga ja Toomas
Lunge, ansambel Forest
Kämp ja Tartu meeskoor
Akadeemiline Emajõgi hea
tegevuskontserdil ... kus on
kodukoht ...

TUBINA SAAL
23.05 kell 12 Baltimaade
sakslaste 21. laulupidu
VANEMUISE
KONTSERDIMAJA
22.05 kell 19 autorikontsert
Alo Põldmäe 70

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 13.06 Iive Joametsa ja
Heiki Merila maalinäitus Loodusest inspireeritud

Muu
LINNARAAMATUKOGU

22.05 kell 21 Seitsmes Meel

VILDE

SUPILINNA KIKERKOHVIK

22.05 kell 20 Andres Vago
jazzkitarril

27.05 kell 18 Regilaulutuba

kuni 21.05 Maris Tuulingu
maalinäitus Ekslemised

TARTU JAZZKLUBI

23.05 kell 20 Margit Tali &
Andres Vago

21.05 kell 21 Carlo Morena
Band (Itaalia-Eesti)

29.05 kell 20 Kristjan Rudanovski & Jaanis Kill

siaran
a
A sto
re

27.05 ell 10.30 Muinasjutuhommik Orav pikkhamba
söökla
28.05 kell 16 Linnaraamatukogu kirjanduskohvik.
Vaatluse all on prantsuse
kirjaniku Romain Gary (Émile
Ajar) raamat Elu alles ees
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!

Rooma
number
Eksminister

Vaikselt
(muus.)
Tallium

23.05 kell 18 kontsert Tartu
valgel ööl

kuni 5.06 näitus linnaloodu
sest Ma pole külaline, ma
elan siin

LINNARAAMATUKOGU

ROCK & ROLL

Suurvõistlus

TARTU RAEKOJA SAAL

kuni 30.05 kunstnik Aime Asi
akrüülmaalide näitus Mixid

31.05 kell 20 TÜSO Barokk

PEETRI KIRIK

Küla
Jõgevamaal

28.05 kell 21 Robert Jürjendal

ANNELINNA RAAMATUKOGU

JAANI KIRIK

29.05 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund

Endine
telesaade
Tuulium ... E S W Inglise k
eessõna

27.05 kell 20 Hannah James
– Tuulikki Bartosik (Suurbri
tannia-Eesti)

Näitus

kuni 5.06 Marko Matvere joo
nistuste näitus Ümber imelise
maailma

23.05 kell 19 Kompositsiooniõpilaste kontsert

Juurdekasv
Ajaühik

Juustusort

2605 kell 19 Kinolina: Pat
Metheny Trio – Live at Umbria Jazz Festival

30.05 kell 20 Lauri Lugu

TARTU ÜLIKOOLI
AJALOO MUUSEUM

Kontsert

Spetsialiteet

Dave
Bentoni
sünnikoht

22.–24.05 kell 16.30, 19;
28.05 kell 21 Eellinastused:
Tulevikumaa

22.05 kell 21 Jana Kütt Group

Lühend
kirjal

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

TARBIJA
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Uuno Kivilinnast

Mind peksti
Panin Tartu Ekspressi
tutvumiskuulutuse ja tulemused ei lasknud end
pikalt oodata.
Üks helistaja kutsus mind
8. maiks Aleksandri kõrtsi
(Õlle Tare – toim), kus laulis Mait Maltis. Kuna huvilisi
oli mitmeid, siis õige naisega ma ühendust ei saanudki,
aga läksin ikka kohale. Võtsin
kaasa kolm „Eesti kullafondi“
CD-d, kuhu sain ka Maltise
autogrammid.

Mitu kaalukategooriat
Sääske ma elektriposti otsas
näen, aga hämaras on raskusi
telefoninumbrite lugemisega
ja prillid olin koju unustanud.
Uksel kohtusin uksehoidja,
piletimüüja ja riidehoidjaga.
Ostsin seitsmeeurose pileti ja andsin jope riidehoidu.
Teadsin, et kõrtsis on kõik
joogid kallid, niisiis varusin
põuetaskusse lapiku pudeli
kirsilikööri. Kui kohapeal õlle
hinda (3,20) kuulsin ja samas
vähemalt nelja tüdrukut teenindamas nägin, siis ütlesin
neile, et sellepärast see õlu nii
kallis ongi, et te kõik tahate
palka saada.
Esimene partner oli noor

naine, kellega tegime neli-viis
tantsu. Tema kehakaaluks
pakuksin 40 kilo. Õhtu teisel
poolel aga tantsisin umbes
120-kilose daamiga. Mulle ei
meeldi endast pikemad naised,
aga kehakaal ei ole nii oluline.
Samas öeldakse, et voodis on
kõik ühepikkused.
Vahepeal rüüpasin õlut ja
käisin WC-s likööri joomas ja
suitsu tegemas. Suitsetamisruum oli suitsust nii hall, et
hästi ei teinud mehe ja naise
vahel vahet. Ventilatsioon oli
praktiliselt olematu. Kui siis
uksehoidjale ütlesin, et soovin minna välja õhku hingama ja suitsu tegema, siis seda
ta ei lubanud, öeldes, et tagasi
tulles pean uue pileti ostma.
Ilusa punase roosi kinkisin
lõpuks kõige kaunimale teenindajale.

Mõnus andmine
Koju minema hakates olin
täitsa purjus, kuna olin päev
otsa söömata. Võtsin kogemata saalist konksu otsast jope ja
panin selga, mille peale mulle
kolm tursket meest kallale
tulid, WC-sse tirisid ja kõvasti
peksa andsid. Olin nimelt sarnase võõra jope võtnud. Palusin küll andeks, et kogemata

täis peaga juhtus ja et varas ma
ei ole. Oma jope oli isegi ilusam. Aga mehed peksid mind
mõnuga, olin üleni verine, nii
lips, särk kui ülikond.
Tegelikult on selles intsidendis ka uksehoidja süüd.
Kui sealsamas oli riidehoid,
ei oleks ta tohtinud inimesi
üleriietes saali lubada. Kunagi
kultuurimaja tantsuõhtul kutsuti mind viisakalt kõrvale ja
kästi kodust lips tuua. Tõingi.
Tänapäeval aga käivad paljud
teatris kampsuni ja teksapükstega nagu kolhoosipõllul.

George Washingtoni
Ülikooli segakoor
dirigent Gisele Becker

Kasinusprogramm
Lõpuks on mul soovitus või
ettepanek Aleksandri kõrtsi omanikule. Nelja tüdruku
asemel jõuaks ka kaks need
mõned joogid lauale tuua, pileteid võiks müüa näiteks riidehoidja. Õlle hind tuleks ka
odavam, kui töötajaid vähem
oleks. Ja ventilatsiooni ei ole
teil olemas.
Politseiga ma tegemist teha
ei soovinud, muidu oleksin öö
veetnud kainestus- või arestimajas. Etteruttavalt pean lisama, et nädalavahetus ei jätkunud sugugi mitte helgemates
toonides, ent sellest juba tulevastes pajatustes.

kaastegev

E STuudio
kammerkoor

Dirigendid Küllike Joosing
ja Eliisa Sakarias

Tartu Ülikooli muuseumi Valges saalis
pühapäeval, 24. mail kell 19
Kavas Copland, Brubeck, Whitacre jt
Sissepääs TASUTA

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.

9

10
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EHITUS

TANAVAKIVIDE
paigaldus ja muuk,
aedade ehitus,
haljastustood.
tel +372 5803 9214

1,6 ja 3,2 t ekskavaatorite rent
ja kaevetööd. 80-110 € päeva
rent juhita. Tel 511 5786.
Aukude puurimine postvundamentidele (palkmaja, terass).
Tel 509 3454,
www.vahvameeskond.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.
Ehitusmeeskond teeb kõiki
ehitustöid. Tel 5820 2040.

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.

Tegeleme ventilatsioonitöödega. Paigaldame kanalid ja
seadmed. Samuti võib pakkuda
erinevaid ehitustöid.
Tel 507 1194.
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.
Väike ehitusfirma teeb puusepatöid. Tel 5691 6063.

KINNISVARA OST
1-toal korter. Tel 503 2345.
2-3toal korter Tartu kesklinnas.
Võib vajada remonti.
Tel 5622 8225.

Garaaž Tartus. Tel 516 5412.
Põllu- ja metsamaa üle Eesti!
Küsi hinnapakkumist või kirjuta
info@strategium.ee.
Talukoht koos maa ja metsaga.
Tel 508 0065.

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

KOOLITUS

KINNISVARA MÜÜK

Fassaaditööd,
üldehitustööd. Küsi
pakkumist. Tehtud
töödele garantii.
Tel 5559 7067,
info@virton.ee.
Kaevetööd 7-22-tonniste eks
kavaatoritega. Kallurveod - liiv,
killustik, muld. Tel 512 5350.

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.

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

RAV

ILA

www.sadloy.ee
www.pkp.ee

BETOONI

(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.

PAKUN TÖÖD

Pakume suusahooajaks
TÖÖD SLOVAKKIAS

Periood: dets. 2015 - märts 2016
Huvi korral saada CV
ja küsimused: info@aurel.ee

Firma otsib köögiviljakoorijaid.
Pakume elamispinda.
Tel 506 3891.

PÕLLUNDUS
Arli Puukool müüb viljapuid ja
-põõsaid, maasika-, vaarika-,
mustika- ja viinapuutaimi reedel, 22.05 kl 10.15 Elva turul.

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

Hei maasikakasvataja! Veel on
võimalik tellida frigomaasika
taimi. Tel 521 4050,
www.maasikataimed.ee.

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

LÕHUTUD KÜTTEPUUD
toores / kuiv

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

30 cm, 1 ruum = 35 € / 40 cm, 1 ruum = 32 / 40 €
50 cm, 1 ruum = 30 / 38 €

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

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!

Jõe butiigis suur valik naiste
kleite, pluuse, teksaseid, pintsakuid, käekotte jpm. Soola 10

Ahju-, pliidi- ja katlapuu. Pikku
sed 30-60 cm. Märg ja poolkuiv.
Tel 525 7628.

Kasutatud riided hulgi kokkuleppehinnaga. Riidepuud,
stanged, alekorvid, riiulid. Tel
501 6050.

Tel 514 2173

3-toal renoveeritud korter
Annelinnas Kaunase pst 25 otse
omanikult. Korter on möbleeri
tud. Asjaga väga kiire!
Hind 67 000 €. Tel 5813 4435.
Ahiküttega korter Tartus
(36 m²). Kohe sissekolimise või
malus. Tel 5561 3961.

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

Töökas ja kohusetundlik mees
otsib stabiilset tööd Tartus (v.a
ehitus). Tel 5869 3182.

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

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

AS Y
LO
SAD

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

Nõudepesijale-abitöölisele.
Tel 744 2085, info@chezandre.ee.

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

Katuse- ja fassaaditööd, vundamentide remont ja soojustamine, vihmaveesüsteemid.
Tel 5620 2333.

OTSIN TÖÖD

Leiame koduabilise, hooldaja,
lapsehoidja, eraõpetaja.
Tel 5340 2265, www.pihel.ee.

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

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

Kogemusega maaler.
Tel 5593 8928.

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

Sümboolse tasuga ära anda
uksi, aknaid (uusi ja kasutatuid).
Tel 512 1766.

Lemmikloomade ravi, vaktsineerimine ja kiibistamine.
Jooksuaja vastased süstid koer
tele ja kassidele. Tel 514 8998.

2-3-toal korter. Tel 5561 4114.

MATERJAL

Müüa pidevalt ehituslikku
saematerjali (22x75, 100, 125,
150; 2,5-3,6 m; 50x50, 100, 125,
150, 200, 3-6 m; 100x100, 3 ja
3,6 m). Alates 1,5 tm toome koju
kätte. Tel 5684 0777.

LOOMAD

Kõik ehitustööd ühest kohast.
Tel 5904 2174, www.innover.ee
Lamekatusetööd, hüdroisolatsioonitööd, vihmaveesüsteemid.Tel 5332 9491,
sbskatus@hot.ee.
Planeerimis- ja kaevetööd
JCB 4CX ekskavaator-laaduriga
(40 €/h). Tel 501 9917.

Plekksepatööd, vihmaveesüsteemid, teraskatused, lisaplekid. Tootmine, müük ja paigaldus! Tel 5341 8183, tauno@
tametek.ee, www.tametek.ee.
Rakkekaevude kaevamine,
puhastamine ja remont.
Tel 5638 1774.
Soojustamine puistevillaga.
Tel 5665 0604, 502 0066,
puistevill@gmail.com.

Haava- ja lepaküttepinnud (3
m pikad ja tükeldatud). Kojuvedu
hinna sees. Tel 5193 8862.
Kaminapuu, kütteklots, puit
brikett. Küsi julgelt! Tel 528 9398.
Kaseküttepinnud (pikad ja
tükeldatud). Tel 5662 5014.
Kasepinnud 30, 40, 50. Vedu ja
tšekk. Tel 5594 7098.

Kinnisvara müügi- ja üürimisteenused Tartus ja Lõuna-Eestis.
Kutseline maakler Peeter Meus,
tel 506 2212, 786 8080,
www.aadlivillakv.ee.

Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.
Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puit- ja turbabrikett,
küttegraanulid. Vedu tasuta. Tel
523 8332, 433 3130.

Jõe butiigis alates 19.05 kõik
kasutatud riided -20%! Soola
10 (avaturg), oleme avatud E-P.

KaubaPesa (Sõpruse pst 8) - kasutatud riidekaup kogu perele
0,10–2 €/tükk. E-R 15.30-17.45.
Odavad rõivad, Kastani 121.
Uus kaup. Ratta- ja spordiriided, kleidid, uued lasteriided
jpm. E-R 10-18, L 10-15.
Pakume tasuta riideid ja jalanõusid 21.-23. mail kl 10-16
Tartu laste turvakodus Tiigi 55,
Tartu.

SÕIDUKID

Kuivad küttepinnud ja klotsid,
lahtiselt ja võrgus. Võimalik ka
väikestes kogustes. Parim hind!
Tel 511 2625.
Korterid, majad, majaosad
Tartus ja maakonnas. Aitame
kinnisvara müümisel ja üürimisel. Kalev Persidski, tel 742 0656,
5664 0706.
Maja kõrvalhoonetega (3 ha)
Pajusi vallas. Tel 511 0681.
Talukoht Pajusi vallas või vahetada Tartu kinnisvara vastu. Tel
511 0681.

Kütteklotsid (haab, lepp)
lahtiselt ja võrgus. Küttepuud.
Kojuvedu tasuta. Tel 5193 8862.
Küttepuud, vedu tasuta.
Tel 5683 3404, 5684 8808.
Lepapuu (30, 40, 50 cm).
Tel 557 6177.
Puitbrikett, pellet, kütteklots!
Tel 5304 9599.

Klaaside vahetus, parandus,
toonimine ning kahjukäsitlus
kohapeal. Vaba 38a, Tartu, tel
5456 3333, info@alivinauto.ee,
www.alivinauto.ee.

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

Arvutite hooldus ja remont Tar
tus Tiigi 19 ja Küüni 5b. OÜ Maxi
IT, tel 5452 2200.

Autode ost - kiired tehingud.
Tel 5839 5949.

Autobussiteenused (Baltimaad,
Venemaa). Peeter, tel 5373 8770,
www.noobelreisid.eu.

Müü oma auto meile. Sobiva
tehingu puhul raha kohe kätte.
Info telefonil 5823 2707.
Müüa Opel (1992, universaal,
sõidukorras, üv 05.2016, talve
rehvid koos velgedega kaasa). Tel
741 2323.
Veo- ja sõiduautode keretööd
ja taastamine. Uued ja kasutatud detailid. Tel 504 0334,
allroads.ee.

TEENUSED

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

BUSSI RENT
alates 50€ päev
Citroen Jumper (2014)
9 kohta, püsikiirushoidja

511 6923 • info@aurel.ee

aurel.ee/buss

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

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

Veo- ja kolimisteenus Tartus üle Eesti. Tel 5554 4385,
www.veotransport.ee.

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

Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine suure kaubikuga.
Tel 501 5312,
www.kutotootmine.ee.

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

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

Firma teeb majahoidmisteenust jt hooldustöid elamutele,
ühistutele jne. Tel 509 0750.

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

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

Veoteenus suure kaubikuga.
Tel 502 2026, Toivo.

Planeerimistööd roomikbuldooseriga. Tel 5826 7949.

Veoteenus väikekaubikuga,
vajadusel lisaks haagis. Arve.
Tel 5348 8766.

Pottsepatööd. Tel 507 9037.

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

Keratiini ravi tutvumishinda
dega. K-salong Tartu, info ja
broneerimine tel 748 2025.

TERVIS
Abi alkoholisõltuvuse korral.
98%. Hiina meditsiin. Ly Chini
OÜ, Tartu, vajalik eelregistreeri
mine tel 505 8381.

Pottsepatööd. Tel 5830 9490,
www.ahjupoiss.ee,
www.facebook.com/ahjupoiss.

Tervist reiki abil! Tervendaja
Eve, tel 502 3284.

Kopp-auto kalluri teenus
(kandejõud 10 t, nelikvedu). Tel
5826 7949.

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

Koristus- ja puhastustööd kodus, töökohal. Muruniitmine,
aedade hooldus. Soodne!
Tel 551 6391.

Puude ja hekkide ilu- ja hoolduslõikus jt aiatööd. 15+ a
kogemusi. Tel 5699 9884,
laur@puujuuksur.ee.

Korstnapühkija (kasutan tuhai
murit, väljastan peale igat tööd
akti). Tel 5805 0201.

Rahvalikud laulud ja kandlelood
Teie peole: Simmaniduo ja Kand
lemees Sander. Tel 504 3202.

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

Rakke-, salv- ja sahtkaevude
kaevamine, puhastamine, süvendamine ja remont. Tel 557 4792.

TUTVUS
59 a naine tutvub endast va
nema kindlat töökohta omava
autoga vaba härraga.
Tel 5846 4613.

Septikute (2, 3, 5 ja 10 m³) ja
imbsüsteemide müük ja paigaldus. Tel 5757 0202.
Soodne fekaalivedu.
Tel 5382 8791.

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

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

kontoritehnika müük ja hooldus

TOONERID, PRINTERID,
KOOPIAMASINAD.
Tahmakassettide kiire täitmine!
Täites laserprinteri kassetti
Printerikeskuses,
SAAD Supilinna Kikerkohvikus
PÄEVAPRAE vaid 1€ eest.
Pakkumine kehtib tööpäeviti 11–14 Emajõe 1a, Tartu

E - R 9 - 18 Emajõe 1a, Tartu
Tel 739 0635.
www.printerikeskus.ee

Aitame teil vähendada ettevõtte
kulutusi raamatupidamisele www.eraamatupidaja.ee

K-salong ootab Teid külla!
Perejuuksur, kosmeetik,
maniküür-pediküür, jumestus,
küünetehnik, geellakk. Asume
Jaama 173, Kivilinna Konsumi
II korrusel. Tel 748 2025. Tutvu
ka meie pakkumistega FB-s:
K-Salong.
Lõuna-Eesti Nõid võtab vastu.
Selgitan isikliku elu segadusi. Tel
501 1357 Tartus.

Klaver Brodrene Hals (korras,
musta värvi, küünlajalgadega,
häälestatud, 530 €, asukoht Tartu
linn). Tel 501 1357.

Kasutatud raamatud.
Tel 734 1901.

Kaevan ja puhastan tiike. Erinevad kaeve- ja pinnasetööd.
Võsalõikus giljotiiniga.
Tel 5645 1927, info@meiletop.ee,
www.meiletop.ee.
Kanalisatsiooni-, toru- ja elektritööd. Tel 735 3777, 5566 1888.

Niitmisteenus, trimmerdamine,
puudehooldus ja muud aiahooldustööd: koristamine, istutamine, aiajäätmete äravedu,
jne. Samuti metsatööd: kultuuri
hooldamine, võsalõikus, metsaväljavedu. Tel 5344 1304.

Vanavara ning raamatute ost
Tartus ja Elvas. Tulen ise kohale.
Raha kohe kätte! Tel 5649 5292.

Veneaegsed kullatud kella
korpused ja mikroskeemid.
Tel 5672 5703.
Võtan annetustena (või mõõdu
ka tasu eest) vastu vanu raamatuid ja käsitööesemeid vms. Tel
5335 8843.

22. mail kl 17.30 Tartu Dorpati
konverentsikeskuses (Turu
2, 4. k) selgeltnägija, ravitseja
Mai-Agate Väljataga loeng
„Tunded, mõistus ja armastus - kolm loovat väge. Kuidas
taastada eluenergia tasakaal ja
voolamine kehas?“ 10 €
Info: www.helisevsonum.ee,
tel 503 5599.

Töötervishoiu ja tööohutuse
teenus (nõustamine, riskiana
lüüsid, ohutusjuhendid). Tel
5346 0709, info@riskihinnang.ee.

Ansambel Bailamos sisustab teie
peoõhtu. Tel 5599 5511.
Koguja ostab uuriripatseid.
Tartus-Elvas tulen ise kohale.
Kõik pakkumised oodatud!
Tel 5649 5292.

Uus vann vanasse vanni, ga
rantii 3 a. Lisainfo tel 503 1943,
www.vannvannis.ee.
Valmistan kodulehti väikeette
võtetele ja eraisikutele!
Tel 5466 9836, websitdesign.eu.

Ohtlike puude langetamine,
äravedu, okste purustamine,
heki- ja võsalõikus. Töö kiire ja
korralik! Hinnasula -20%! Järje
korrad lühikesed. Tel 5559 3732,
info@vikatimees.eu.

Vanad raamatud, märgid, ordenid, mündid, fotod, graafika,
diplomid jm vanavara.
Tel 5649 5292.

VABA AEG

Teeme T-särke, kruuse, fotokristalle Teie soovitud pildi ja tekstiga.
www.estoniashop.umi.ru

Muru niitmine ja trimmerdamine. Tel 5346 1476.
Kaardid ennustavad!
Tel 900 1727. Kogenud ennusta
jad 24 h, 1,09 €/min.
www.ennustus.ee.

Vanad raamatud, maalid,
graafika, postkaardid, fotod,
märgid, medalid, mööbel,
mündid, paberrahad, ehted,
kellad, samovarid, ikoonid,
nõud jne. Tel nr 5829 9810.

MÜÜK

Hõbedast esemed. Kokkuostu
dest kuni kaks korda parem hind!
Raha kohe kätte! Tel 5649 5292.

Tasuta kodumasinate, tehnika,
elektroonika, seadmete ja vanaraua äravedu. Tel 5386 9008.

Kauplus Inderlin ostab vanu
raamatuid, hõbeesemeid,
märke, postkaarte, kunsti jne.
Ka nõukogude perioodist! Raha
kohe kätte! Tel 5803 6752.

Vaba 52 a Tartumaa naine
(163/85) tutvub vaba, elus hak
kamasaava aktiivse mehega. Tel
5869 0347.

OST

Survepesu (katused, fassaadid,
sillutised). Tel 5813 5496.
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Vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitus, san-tehnilised tööd,
vannitubade remont.
Tel 5813 5496.
Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.

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

OÜ PLEKK-KATUS
tartuekspress.ee/
730 4455
• Katuse- ja seinaplekk
• Lisaplekid
• Roostevaba-, vask-, messingplekk
TARTU
Riia 136C
Tel: 5343 0334, 739 0196
katusplekk@gmail.com
www.plekk-katus.com

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

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
Kolumnist: Uuno Pungar, tel 5889 9383

TALLINN
Kadaka tee 4
Tel: 506 5659, 65 65 782
info@plekiladu.ee
www.plekiladu.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
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REKLAAM

Neljapäev, 21. mai 2015

