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Neljapäeval tavahinnaga
naiste tooted
Reedel tavahinnaga
pesu
Laupäeval tavahinnaga
laste tooted

5.-8.11
..
..
..

Neljapaevast puhapaevani
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Palju häid
sooduspakkumisi

Sajad raamatud kuni

-80%

20%-50%

soodsamalt

soodsamalt

Kõik tooted

-20%

Vaata kõiki pakkumisi
www.tasku.ee

Samuti soodustused e-poes
www.kangadzungel.ee
Kliendikaart kauplustes tasuta

MEIL PARIMAD PAKKUMISED SELLEKS TALVEHOOAJAKS
ja

ja

- kõrge kvaliteediga rehvid
- hea kvaliteet ja väga hea hind

MIKS TULLA MEILE:
1. KVALITEETNE REHVIVAHETUS! Pane aeg mugavalt

www.kummibox.ee esilehelt ja naudi järjekorrata kiiret rehvivahetust.

2. REHVIDE HOIUSTAMINE JA VELGEDE SIRGESTAMINE!

Jäta mugavalt rehvid meile hoiustusse selleks hooajaks.
3. TEHNOKONTROLL! Talveks valmisolek olemas? Kontrollime üle
aku, tuled, jah.vedelik, pid.vedelik, pidurid ja loomulikult veermik.

4. VARUOSAD, REMONT JA HOOLDUS!
5. REHVID e-poe hinnaga, veendu ise: www.carbox.ee
Tartus Kreutzwaldi 56D ja Teguri 37A, Valgas Kelli 7
Tel 5666 6141 Raigo, 5655 522 Martin, 5666 5444 Marek

LISA ENDALE VÄÄRTUST!
18.11.2015 Lapsehoidjate kursus
(koos juhendatud praktikaga), 240 tundi
17.11.2015 Hooldustöötajate koolitus
(koos juhendatud praktikaga), 198 tundi
10.-11.12.2015 Esmaabiandjate väljaõppekursus,
16 tundi
27.01-15.06.2016 Tegevusjuhendaja koolitus,
247 tundi
Küsi lisa: 5332 6481, 733 3690
Registreerumine: koolitus@reiting.ee
Vaata teisi koolitusi:

WWW.REITING.EE
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Tükike vutimuru tuleviku hüvanguks
Jalgpalliklubi Tammeka kutsub haarava
kampaania käigus aastaid lagunenud Sepa
staadionit päästma.
Nii võib igaüks tulevastele vutistaaridele
paremate tingimuste
loomiseks ruutmeetri
kunstmuru soetada.
Rajatava Sepa jalgpallikeskuse vedaja, ka ise Tammeka ridades tippvutti mängiv
Kaarel Kiidron selgitas, et
Tartu jalgpalli infrastruktuur ei ole jõudnud spordiala
harrastajate arvu kasvuga
sammu pidada, mistõttu lapsed ei mahu enam olemasolevatele puudulikele väljakutele ära. „Sellega kannatab
nii laste sportlik areng kui ka
mängurõõm,“ rääkis ta.

jalgpallikeskuses.
Kampaaniaga on liitunud
ka rida prominente eesotsas
meer Urmas Klaasiga. „Jalgpallurite kasutuses olnud
staadion on juba pikemat
aega oodanud uuenduskuuri ja igati tervitatav, et selle
töö võtab enda kanda linna
suurim klubi, kus treenib
ka linna esindusmeeskond,“
ütles ta. „Tartu on jalgpallilinn, sest selle ala harrastajate arv on meil pidevas
tõusutrendis. Täna on Tartus ligi 2000 harrastusjalgpallurit, mis on umbes kaks
protsenti linna elanikkonnast - selle numbriga oleme
Eestis esireas.“
Võimalus annetustega virtuaalstaadionit kujundada pani rahva
fantaasia tööle.

Elu keerulisemaks

Virtuaalne rõõm
Perioodil sügisest kevadeni on ülikoolilinnas Tammeka arvutuste kohaselt
olemas vaid 25% vajaminevatest kunstmuruväljakutest. „Kui Tallinnas on 12
täismõõtmetes kunstmuruväljakut, siis Tartus vaid
üks, seda pärast Annelinna
kunstmuru renoveerimist,“
märkis Kiidron. „Samas
harrastajaid on pealinnas
vaid kolm korda rohkem.“
Et aga ei vutiliidul ega
linnal pole finantsvõimekust üksi Tartusse uusi väljakuid rajada, on Tammeka
otsustanud minna viimasel
ajal üha populaarsemaks
muutuva kaasamise teed.
Kui 200 000 eurot panustab jalgpallikool pangalaenu abil ning 100 000 eurot garanteerib alaliit, siis
puuduolev kolmandik ehk

6.-8. november

Veel hiljuti napsusõprade päralt olnud Sepa staadionit peaks linnarahva kaasabil edaspidi lõputu
kuldse duši asemel ootama sootuks kuldsem põli.

KAUR PAVES

„Ruutmeetrid on virtuaalsed, kuid emotsionaalne
väärtus, et oled jalgpalliväljaku valmimisele reaalselt
kaasa aidanud, jääb sinuga
elu lõpuni.“

Iga 50. harrastab

150 000 eurot kogutakse
ühisrahastuskampaaniaga.
Annetus ei tähenda sedapuhku aga mitte lihtsalt
kiretut pangaülekannet.
Aadressile jalgpallikeskus.
ee on ehitatud interaktiivne
jalgpalliväljak, kus igaüks

võib vastavalt annetuse suurusele tükikese staadionist
omandada. Odavaim ruutmeeter maksab 10 eurot, penalti- ja keskpunkt aga suisa
200 eurot. Küsimusele, kas
murulapid saadaksegi päriselt endale, vastas Kiidron:

Esialgu on orientiiriks
seatud aasta lõpp, aga ka juhul, kui 31. detsembriks pole
vajaminevat summat veel
kokku kogutud, jätkatakse
oma tööga kuni summa täitumiseni. „Staadion ehitamata ei jää,“ lubas Kiidron.
Ehitustööde alguseks on
planeeritud aprill ning valmimisajaks 10. juuli - päev,
mil loodetavasti toimub
jalgpalli Euroopa meistrivõistluste finaali ühisvaatamine vastvalminud Sepa

Ka vutiliidu president
Aivar Pohlak tõdes, et kui
igaüks meist teeks oma elu
natukene keerulisemaks,
oleks maailmas palju lihtsam elada. „Ka Tammeka
poolt veetav Sepa staadioni
renoveerimine lähtub taolisest mõttest,“ kiitis ta. „Selle
asemel, et kritiseerida ja käed
rüpes istuda, on klubi koondanud enda ümber arvestatava kogukonna ja seadnud
ühise ülesande – rajada kogu
linnale, eriti aga noortele, nii
vajalik staadion.“
Koondise kapten Ragnar
Klavan tunnistas, et pühendumisega on küll võimalik
igal pool läbi lüüa, kuid selleks on vaja ka head keskkonda. „Ma tahan, et Eesti
noortel jalgpalluritel oleks
sama head tingimused kui
Euroopas. Ma usun, et Sepa
jalgpallikeskus annab Lõuna-Eesti lastele just selle võimaluse,“ lisas ta.
KAUR PAVES
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Tsentrist, kelle
poole kaldud sa?

Põllumees pulti

Üleriigilisest võidujooksust kahe trumpässa
selja taha ei saa mõistagi
kõrvale jääda ka Tartu
keskparteilased, kellest
38-l juba vähem kui kuu
pärast otsustav valik
langetada tuleb.
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Kui 19. oktoobril põhjustas
pisikese üllatustormi 26-aastane abilinnapea Artjom Suvorov, teatades avalikult Kadri
Simsoni toetamisest, tekkis
põhjendatud kahtlus, kas selline suhtumine Simsoni isa
Aadu Musta juhitud Tartu
piirkonnas mitte valdav ei ole.
Suurel areenil jääb Suvorov
tänase seisuga siiski veel üksi,
ehkki tippude seast ei paista ka
tulist Edgar Savisaare kandidatuuri lembust. Valdavalt eelistatakse suud enne õiget aega
lihtsalt mitte paotada.

Vesi koalitsiooni veskile
Suvorov kinnitas siiski, et on
kaks nädalat tagasi oma arvamust väljendanud ja ei ole seda
muutnud. „Leian, et Keskerakond on küps põlvkondade vahetuseks,“ lisas ta.
Tartu piirkonna juhatuse
ning linnavolikogu liige Igor
Rosenfeld aga rääkis, et tema
jaoks on oluline, mis Keskerakonna esimehe kandidatuuri
kohta ütleb praegune esimees
Savisaar ise. „Teatud lahkhelid
valimiste ümber võib-olla tekkisidki just sellepärast, et Savisaare enda arvamus esimehe
valimistest oli avaldatud teatud
hilinemisega,“ viitas ta esimehe
21. oktoobril meedias öeldule,
mille kohaselt ta teise poole

Erinevalt jääaugust ei kipu ülikoolilinna keskerakondlased eesotsas Vladimir Šokmaniga avalikku siseheitlusesse enneaegselt tormama. 
KESKERAKONND
välja pakutud auesimehe positsioonist huvitatud pole. „Kui
aga erakonna praeguse esimehe
arvamus on selgelt välja öeldud,
tuleb sellest lähtuda.“
Rosenfeld rõhutas, et Simson on küll tubli kandidaat,
kuid katse vastandada teda
Savisaarele ei ole parim lahendus. „Sellist situatsiooni võivad
kasutada need, kes tahavad
muuta Keskerakonna poliitikat valitseva koalitsiooni kasuks,“ ütles ta.

Ikka iseenda poolt
Samuti Tartu juhatusse
kuuluv Holar Sepp rääkis, et
on natuke ennatlik veel kellegi
poolt olla või mitte olla, kuna
pole veel kindel, mitu esimehe
kandidaati üldse esitatakse.
„Praegu on kaks inimest sellest avalikult märku andnud,
kuid see ei välista ka kedagi
kolmandat,“ lausus ta.
Marina Riisalu väitel pole
küsimusele tema esimehe-eelistuste kohta võimalik vastata, sest erakonna esimehe ja juhatuse liikmete ülesseadmine

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

kolmapäevast
pühapäevani
4.-8.11.2015

SPORTLAND
JYSK

Esimest korda kogunenud
maaülikooli uue kuratooriumi koosseis valis kuratooriumi esimeheks tegevpõllumehe, teraviljakasvataja
Madis Ajaotsa.

Arengumaade
demokraatiapõld
Tartu ülikooli riigiteaduste
instituut avas Lossi 36 õppehoone kolmandal korrusel fotonäituse „Demokraatiapõllu harimine sealpool
Euroopa Liitu“, mis tutvustab
Euroopa Liidu valimisvaatlejate tööd ning näitab valimiste korraldamist Aasias, Aafrikas ja Ameerikas.

In memoriam Merida

erootikakauplus

LINDEX

LAUSEGA

uut äriideed läbis loomemajanduskeskuse seekordse inkubatsioonikonkursi.

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

Kaubandus- ja Vabaajakeskus Eeden, Kalda tee 1c, Tartu
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Vaata kõiki pakkumisi
www.eeden.ee

5.11 Naiste tavahinnaga riided -20%
6.11 Naiste tavahinnaga pesu -20%
7.–8.11 Laste tavahinnaga riided -20%
Kogu kaup püsikliendile -25% tavahinnast
Püsikliendiks vormistamine tasuta
Mööbel -25% tavahinnast, k.a soodushinnaga tooted,
mille allahindlus on vähem kui -25%

pidanuks algama pärast 1. novembrit ja kestab 16. novembrini. „Viimasel piirkonnajuhtide
koosolekul Hundisilma talus
toonitas erakonna peasekretär Priit Toobal selgelt, et ka
need, kes oma ülesseadmised
on juba teinud, peavad ometi
seda tegema vormi kohaselt ja
ettenähtud ajal,“ rääkis ta. „Nii
Tartu linna piirkonna juhatus
teebki.“
Tõika, et 29. novembril
peetavale kongressile saab
kandidaate üles seada 16. novembrini, rõhutas ka majandusprofessor Olev Raju, kes
eelistas küsimusele läheneda
huumoriga. „Ootan kõigepealt
ära, kas mind ka keegi esitab,“
sõnas ta. „Kui jaa, siis loomulikult hääletan enda poolt. Kui
ei esitata, mis on tõenäoline,
hakkan tõsiselt oma eelistusi
kaaluma.“ Talle sekundeeris
linnavolikogu esimees Vladimir Šokman, mainides, et
kuna piirkond oma kandidaate
alles üles seab, on oletusi teha
ennatlik.

29. oktoobril virutati linnast
õige sarnasel moel kaks Merida jalgratast, nii Võru kui
Uuelt tänavalt pandi vastavalt 255- ja 400-eurone sõiduriist pihta hoolimata faktist, et see kodumaja juurde
lukustatud oli.

Superbuss tuleb
Suvel võimsa PR-kampaaniaga Eesti vallutanud Šoti
odavbussifirma Superbus
jõuab viimaks ka tegudeni,
asudes 14. detsembrist pealinna vahet sõitma kaheksa
korda päevas.

Uus maja
Homme avatakse näitus
„Uus maja „, mille keskmes
on õhulossid ja nende purunemine –muuseumi 75.
sünnipäeval räägitakse sellest, mida olemas pole, nimelt kunstimuuseumi uuest
hoonest.

SÄHVATUS

Fetišid linnapilti
Loomemajanduskeskuses
tegutsev aksessuaaribränd
XAOS sai valmis oma esimese kollektsiooni, mis ammutab inspiratsiooni fetišimaailmast.

Käsitööklubi
juubelinädal
Onaneerimislembene rahvatark Suido Siilak pole teps
mitte ainus, kes ülikoolilinnas käsitöö õilmitsemise
eest hea seisab. Tartu Käsitööklubi peab 6.-13. novembrini juubelinädalat, mis
on tihedalt täis näituseid,
kohtumisi ja konverentse.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

KAUR PAVES

EHITUS- JA
REMONDITÖÖD

www

puidutööd.ee
Puleium OÜ
Tel 5660 6663

KÜLL VEDAS: hea, et Prismas käigu õigesti ajastasime ja väärt toodet tavahinnaga soetama ei pidanud.

KATI KARU

Eedeni Maksimarketis
Pakkumised kehtivad täishinnaga toodetele. Pakkumised ei kehti hulgiostjatele.

Neljapäeval

5.11
Reedel

6.11
Laupäeval

7.11

Pühapäeval

8.11

Kommid, küpsised, šokolaadid
v.a kommikarbid

Kosmeetika

kreemid, juukse- ja nahahooldustooted, dekoratiivkosmeetika, seebid,
dušigeelid, kosmeetikatarbed, suuhügieenitooted, lõhnaõlid, deodorandid

Kell 10–15 Joogid

v.a piim, keefir, piima- ja jogurtijoogid, kohv, kakao, tee

Mänguasjad ja lasteriided
v.a kindad, mütsid, sallid

-20%
-30%
-20%
-30%
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Kingi lähedasele puhkus
Võrumaa looduse ja ilusa
männimetsa keskel!
Kinkekaarti on võimalik osta
Teie poolt valitud väärtuses.
Kinkekaardi kehtivusaeg on
ostukuupäevast 6 kuud.

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

Kinkekaart
alates

10

€

Kinkekaardi tingimused ja
meie pakettide valiku leiad
aadressilt www.kubija.ee

PERSOON
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ÕLLETURUNDAJA
süda sai tunnustatud
Toiduliit valis enam
kui kümne tuhande
toidusektoris töötava
eestimaalase seast välja
kolm erilist, keda premeeris esimest korda
välja antud Südamega
Tegija tiitliga. Valitute
hulka sattus koguni kaks
tartlast: Salvesti tootmistööline Maia Mälberg ja
A. Le Coqi turundusjuht
Katrin Vernik.
Verniku sõnul oli oma ettevõtte kandidaadiks saamine
tema jaoks väga suur tunnustus, mida ta hindab sisimas
isegi konkursi võidust enam.
„Just kaaskolleegide ja lähedaste toetus oli see, mis ilmselt
sai määravaks häälte andmisel
ja info leviski mööda inimesi,
kes seda tähtsaks ja õigeks pidasid,“ rääkis ta. „Ise ma häälte kogumiseks midagi teha ei
soovinud ega teinudki, sest
minu arvates peakski selline
tunnustus ja toetus liikuma
ühest südamest teise, mitte
kampaania ega agitatsiooni
korras. Seda parem on tunne,
et sind hinnatakse just sellisena nagu oled.“

Kaks peret
Üheks toetuse põhjuseks
pidas Vernik kindlasti seda,
et iga suure ettevõtte taga on
tegelikult needsamad inimesed, kes teevad pühendunult
oma tööd nii päeval ettevõttes
kui õhtul kodus. „Ja kui ettevõte ise oma heade toodetega
ja vastutustundliku käitumi-

Katrin Vernik (vasakul) rõhutab, et tiitel on
tunnustuseks kogu meeskonnale, keda ta
oma teiseks pereks peab. 
A. LE COQ
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Tartu Kivilinna Kool

kutsub kõiki vilistlasi
ja endiseid töötajaid

13. novembril 2015 kl 19.00
30. sünnipäeva
retrohõngulisele
vilistlaspeole

“Aasta siis oli 85”.
Pilet 7€, millest 2€ läheb kooli sünnipäeva fondi, et luua
kevadeks õuealale lauatennise mängimise võimalus ja
parendada õuesõppe tingimusi. Osavõtumaks tasuda
Kivilinna Hariduskeskus MTÜ arveldusarvele
EE671010220230202228. Selgitusse märkida Kivilinna juubel,
nimi (neiupõlvenimi) ja lõpetamise aasta.
Oodatud on kõik täisealised vilistlased ja
kooli endised ning praegused õpetajad
ja töötajad. Vilistlaspidu toimub

Kaunase pst 71.

www.kivilinn.tartu.ee

ia an
s
Aastor
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!
TOIT KOJU JA KONTORISSE BRONEERI maitserohke
küsi infot tel 747 7093, 5691 4817
JÕULULAUD meie juures!
kam296@hotmail.com
ISIC kaardiga menüüst -10%
Söögi kaasa tellimine -10%

sega laiemale kogukonnale
meeldib, on see tegelikult ju
saavutatud just sellelsamal
inimlikul töö tegija tasandil,“
lausus ta.
Südamega Tegija noorimat laureaati, 18 aastat A. Le
Coqis veetnud Vernikut on
tööandja juures hoidnud töö
ja kolleegid, kellega iga päev
suhelda. „Töö ise muutub ajas
kogu aeg, seda juba tänu meid
ümbritseva keskkonna ja ettevõtte muutumisele,“ sõnas ta.
„Ja kolleegid sealjuures pakuvad just sellist toetust, millega nendest muudatustest läbi
minna. Mul on ju tegelikult
kohutavalt vedanud, et mul on
kaks toredat perekonda: üks

neist pereliikmete ja teine töökollektiivi näol.“

200 toodet pakenditesse
Verniku igapäevatööks on
turunduse ja tootearenduse
juhtimine, mis sisuliselt tähendab kahe meeskonna ja
valdkonnaga tegelemist. Tootearendusmeeskond on tema
sõnul seotud laiemalt nii uute
tooteideede väljamõtlemise kui
konkreetsemalt nende füüsilise
arendamisega valmistoodeteks
välja. „Vahel tarbijad ei kujutagi
ette, et ühe toote väljaarendamise taga võib olla kuni kahe
aasta pikkune töö, kuhu on
kaasatud kõik ettevõtte osa-

või vaata pakkumist:
www.vagamama.weebly.com

konnad,“ rääkis ta. „Turundusmeeskond aga vastutab nii meie
põhitoodete kui uute toodete
pakendikujunduse kui müügitoetuse eest ja kuna tegutseme
ikkagi kümnel tooteturul, on
tooteid, millega tegeleme, kokku üle 200.“
Mis on sellel kõigel aga
pistmist lõpptarbijaga? „Tarbija kasuks on ennekõike hea
maitsega tervislikud tootekontseptsioonid, mis on mugavas ja nägusas pakendis ning
mis on arusaadava ja asjakohase sõnumiga,“ ütles ta. „Teeme
ju tarbijale lõpuks neid tooteid,
mida ka ise tahame tarbida ja
mille üle uhked oleme.“
KAUR PAVES

JÕULUTAAT JAAK
tuleb külla suurematele ja
väiksematele pidudele.
Tel 553 8019
e-kiri taat@heameelega.ee

Tartu 14. keskkooli ja
Tartu kunstigümnaasiumi vilistlaste
kokkutulek toimub 21. novembril
algusega kell 18 koolimajas.
Vilistlaste kokkutuleku osalustasu on 20. novembrini 15 eurot.
Osalustasu on võimalik tasuda ülekandega:
Tartu Linnavalitsus IBAN EE621010102000178008
viitenumber 16209175000005.
Selgitusse märkida lõpetamise aasta ja lõpetamise järgne nimi.
21. novembril makstes on osalustasu 25 eurot ning seda on
võimalik tasuda kohapeal.
21.novembril toimuvale õhtusele koosviibimisele ootame kõiki
täisealisi vilistlasi. Nooremad vilistlased on lahkesti oodatud
juubelinädalal koolimajas toimuvatele üritustele.
Täpsem info on Tartu Variku kooli kodulehel

www.variku.tartu.ee

ja kooli Facebooki lehel.
Samuti aadressil: kool@variku.tartu.ee
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Olete oodatud poodi:
E-R 10-18
L 10-15
Asume TURU 5, TARTU
TULGE UUDISTAMA!
hinnad alates 0,10 sendist!

KASUTATUD
&
UUED RIIDED
METALLI MÜÜK JA
KONSTRUKTSIOONIDE VALMISTAMINE:

Küsi pakkumist!
Tel 517 6660, 776 9307

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)
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Kuidas pääseda heade koolide liigasse?
Kes ei tahaks, et koolides
oleks vähem kiusamist
ja rohkem koolirõõmu?
Et igas koolis oleks talle
ainuomane lahke vaim,
mis kutsub igal hommikul kokku nii õpilasi kui
õpetajaid?

Kuidas küll teha nii, et õpilasi vaid lastekaitsepäeval meeles ei peetaks?  VALERI PARHOMENKO

Rutiinist välja
Praegu töötab Raava Karlova kooliga, mille eripäraks
on muusikakallak. „Arutame
koos, kuidas võiks muusika
jõuda erinevatele tasanditele,
puudutada nii vanemaid kui
ka nende klasside õpilasi, kes
ei õpi muusikat süvendatult,“
sõnas ta. „Koolid ise ütlevad, et
on saanud värskeid mõtteid ja
heas mõttes argirutiinist väljunud.“
Lukk julgustab kolleege tegema kriitilise sõbraga
koostööd. „See ei eelda ettevalmistusi – kriitiline sõber
tuleb, osaleb koolipäevas ja
kokkuvõte tehakse koos kooli
juhtkonnaga. Kriitilist sõpra
ei tasu karta – pigem on rõhk
sõnal „sõber“. Võib-olla olekski
õigem öelda analüüsiv sõber,
kõrvalpilku heitev sõber.“

„Praegu on õpetaja paljudes
koolides nii-öelda munakarbiõpetaja,“ ütles Katrin Ohakas,
linna haridusosakonna põhihariduse peaspetsialist. „Kool
on nagu munakarp, iga õpetaja on oma pesas, tõmbab klassiukse kinni ja ajab oma asja.“

Kodu ei muuda
Ka koolijuhid ise on tunnistanud, et sageli ei ole päris
selgelt sõnastatud siduvaid
põhimõtteid ja väärtusi, mis
on kõigile ühised. „Oma kümmekond aastat või rohkemgi
on kooliinimesed kurtnud, et
õpilased on muutunud,“ sõnas
Ohakas, „Ent siiani on üsna
sügavalt juurdunud arvamus,
et kui koolis miski enam ei
toimi, tuleb muuta õpilast
ja tema kodu. Aga seda me ju
muuta ei saa! Ainus, mida me
muuta saame, oleme ise: kuidas me koolis õpetame, kuidas
juhime, kuidas anname lastele
tagasisidet. Hirmuga kasvatamine ja õpetamine ei tule
enam välja.“
Üle-eestilise Hea Kooli liikumise eesmärgiks ongi edendada sellist kooli, mis loob

tuskasvatuse koolitus, mis on
pannud koole oma tegevust
värske pilguga vaatama.“
Miks seda vaja on? „Koolituse raames arutleme koos
kooliperega, millised on kooli
põhiväärtused,“ selgitas Toming. „Väärtuspõhine kool ei
ole tuupimiskool,
vaid see on kool,
„Hea sõber on see, kes annab
kus kõigil on hea
selget kõrvalpilku,“ arvas Karin olla. See tähenet kool on
Lukk, Kivilinna kooli direktriss, dab,
enda jaoks läbi
kes äsja pärjati aasta koolijuhi
mõelnud õppetiitliga. „Kõike ju ise ei näe, tea- ja kasvatustöö,
koolikeskkonna,
tud pime nurk jääb alati.“
juhtimise ja kooskogu kooliperele hea ja turva- tööaspektid. Reformide tõttu
lise õpikeskkonna ning julgus- on koolid alles loomas oma
tab iga õpilase arengut. „Pro- identiteeti. Me aitame neil üles
jekti „Hea kool heade mõtete leida nii oma tugevused kui ka
linnas“ toel on kümnes Tartu arendamist vajavad küljed.“
koolis aasta jooksul toimunud nii-öelda äratuskoolitus,“ Pimedatesse
märkis Tartu ülikooli eetika- nurkadesse
keskuse Hea Kooli projektijuht
Neljas Tartu koolis on nõusHelen Toming. „See on väär- tamas käinud niinimetatud

kooli nägu ja mis on tema tugevused.“

Tartu on pioneeriks

kriitiline sõber, ekspert eetikakeskusest. Kriitilise sõbra
kontseptsioon on pärit Inglismaalt ning eetikakeskuse
juhataja Margit Sutropi sõnul
on keskusel selles vallas koostöö ja partnerlusleping Canterbury ülikooliga. Kriitilised
sõbrad on väärtuskasvatuse
koolitajad, kes on läbi teinud
aastase täiendõppeprogrammi, ent kel on ka koolides töötamise kogemus ning psühholoogi või sisehindamise
nõustaja taust. Nõustamise
eesmärk on aidata koolil analüüsida oma tegevust ja välja
arendada tugevusi.
„Hea sõber on see, kes annab selget kõrvalpilku,“ arvas
Karin Lukk, Kivilinna kooli
direktriss, kes äsja pärjati aasta
koolijuhi tiitliga. „Kõike ju ise
ei näe, teatud pime nurk jääb
alati. Meie kutsusime kriitilised sõbrad oma kooli külla;
käisid Margus Saks ja Tiia Lister. Nad olid koolis kaks päeva

hommikust õhtuni: vaatasid
tunde ja osalesid üritusel, kus
tutvustasime kooli tulevaste
esimeste klasside õpilaste vanematele.“
Lukk jäi ettevõtmisega rahule: „Head, mida me ei olnud
märganud, oli rohkem kui parandamist vajavat. Saime aru,
et me teeme iga päev väga head
tööd, aga peame seda tavaliseks: näiteks on meil õpetajad
lastega koos vahetundides,
mitte õpetajate toas; hea on
koostöö lastevanematega ja
hästi toimib probleemide arutamine õpikeskkonna ja pedagoogika analüüsi mudeli põhjal. Kosutav oli kuulda, et meil
on paljugi hästi.“

Pigem eksperdid
Kriitilised sõbrad andsid
koolile ka soovitusi. „Märgiti,
et tunnid, kus nemad osalesid,
olid väga tempokad, kuid suures osas õpetajakesksed,“ selgitas Lukk. „Nende ettepanek oli

tundides laste osalemist suunata rohkem ise avastamise
poole. Arutasime õpetajatega
ja meil on juba häid mõtted,
kuidas õpilasi kaasa haarata
nii, et nad kogu õppeprotsessi
kavandamises algusest peale
osalised oleksid.“
Eetikakeskuse koolitaja ja
kriitiline sõber Kristi Raava
on külastanud koole üle Eesti. „Kõigepealt teen ringkäigu
ja vaatlen, milline on üldine
õhustik ja keskkond koolis.
Osalen tundides, uurin koos
juhtkonnaga kooli arengukava, kodukorda ja kodulehte.
Seejärel arutame koos läbi, mis
on hästi ja millele võiks tähelepanu pöörata.“
Kas sõna „kriitiline“ koolijuhte ei hirmuta? „Ma ei ole
koolides seda sõna isegi maininud,“ ütles Raava. „Ma ise
nimetaksin end pigem ekspert-sõbraks. See on väga loov
töö: lähed kooliellu sisse, aitad
kooliperel näha, milline on

Hea Kooli liikumises osalejatel on võimalik osaleda
konkursil ja mõõtu võtta
teiste koolidega, saada oma
tegevuse kohta asjalikku tagasisidet ning kutsuda kooli
külla kriitiline sõber. „Oma
tegevuse kirjalik mõtestamine on tähtis, sest kirja pannes
toimuvad teistsugused protsessid, sa mõtled teisiti,“ kinnitas Toming ning tunnustas
koolide konkursitöid: neis on
häid praktikaid, mida teistegagi jagada. „Tartu on esimene omavalitsus, kes on võtnud
oma südameasjaks koole nende arengupüüdlustes toetada,
mis teeb paljude teiste omavalitsuste koole kadedaks.“
„Me anname endale aru, et
tulemused ei olegi ühe aastaga nähtavad,“ lausus Ohakas.
„See on mõtteviisi muutmise protsess. On hea, kui kool
ei kapseldu oma mulli, vaid
otsib tagasisidet, uusi vaatenurki, avardab maailmapilti
ja arusaamist ka oma koolist.
Kui projektiga liitub igal aastal
uusi koole, loeme selle õnnestunuks.“
TIIA KÕNNUSSAAR
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Palametsa
pajatused

Priit Strandbergi ja Ragne Pekarevi tegelaskujude tulisele armuloole vaatamata saab
näidendi keskseks staariks idioot-kavalpeast
teener. 
TÕNIS JÄRS

353.

Optimism sügisõhtusse
Pöörane jant „Üks mees,
kaks bossi“ tutvustab
Vanemuise publikule nii
siinmail pea tundmatut
muusikastiili kui kaasab
neid eriti hoogsal moel
sündmuste kulgu.

Täiskiilutud saalis oli
umbne ja ebamugav
kuulata vene- ja eestikeelseid mässukõnesid.

Juba 18. sajandil itaallase
Carlo Goldoni sulest sündinud lugu ühte sulatav skiffle
on muusikastiil, mida mängiti
1960ndate alguses ehk samal
ajal, mil biitlid maailma vallutama tulid. „Pean tunnistama, et tean küll rockabilly‘t ja
ska rock’i, aga skiffle‘i muusika
oli mullegi täiesti tundmatu
mõiste,“ rääkis lavastaja Andres Dvinjaninov, lisades, et
eakat kelnerit kehastav Peeter Volkonski teadis stiili küll.
„See ongi selline rockabillylik
muusika – ülimalt optimistlik,
rõõmsameelne, mida mängiti põhiliselt ise tehtud instrumentidel. Kitarr ja bandžo
olid olemas, aga löökriistad ja
kontrabass tehti käepärastest
pottidest-pannidest. Selline
töölisklassi muusika Inglismaalt.“

Tippude jälgedes
Goldoni komöödiaklassika kullafondi kuuluv teos on
„Kahe isanda teener“ olnud
korduvalt ka Eesti lavadel,
viimati alles äsja Ugalas. Briti
nüüdisaegne dramaturg Ric-

Vana Baskini Teater

PETISED

12. november 19.00
Vanemuise Teater
v/m
16. detsember 19.00
Vanemuise Teater
v/m

Piletid müügil Piletilevis,
Piletimaailmas ja kohapeal.

ÕNNENUMBRID

23. november 19.00 Vanemuise Teater v/m

hard Bean otsustas aga tuua
selle vana loo ajas ja ruumis
pisut lähemale ning maandus
1963. aasta Brightonis. Londonis mõne aasta eest lavale
jõudnud versioonist sai menuk
mitmeks hooajaks.
„Kui Londoni National
Theatre mingi asja juba ette
võtab, siis küllap valmistavad
nad selleks põhjalikult ette,“
kiitis ka Dvinjaninov. „Nad
mängivad seda tõepoolest nii
Inglismaal kui ringreisidel
Ameerika Ühendriikides ja
nüüd ka juba Austraalias. Ei
oska öelda, miks ta mujal maailmas nii populaarne on – ise
pole näinud.“
„Üks mees, kaks bossi“ kujutab endast sündmuste virrvarri, mille keskmes on teener,
kes satub teenima kaht isandat
korraga. Asi saab alguse kihluspeol, kuhu ootamatult sajab
sisse surnuks peetud eelmine
peigmehekandidaat. Edasises
hakkavad omavahel kohti vahetama pätid ja politseinikud,
teenrid ja isandad, supid ja
praed, mehed ja naised, meheriietes naised.
„Ta räägib lihtsa, väikse, naljaka inimese loo, kes üritab
selles naljakas maailmas ellu
jääda, et süüa saada. Kindlasti
tuleb meelde Mr Bean,“ kirjeldas lavastaja. „Kui mõelda selle
peale, et ilm on sombune, taevas hall, siis ongi ehk õige aeg

rõõmsat optimistlikku muusikat kuulata ja see skiffle‘i rütmis
farss lavale kappama lasta.“
Samas tõdes Dvinjaninov, et
hoogne farss pole sugugi mitte
lihtne žanr. „Mida naljakam
asi, seda tõsisemalt peaksid
inimesed selle tegemisse suhtuma. Ta on paljuski tehniline
ja asja juures on kõige hullem
see, et ujume tõesti basseinis,
kus vett veel ei ole – alles siis,
kui publik saali tuleb, saame
teada.“

Läbimärg pintsak
Energiast tulvil tükki lavastaja sõnul poole jõuga teha ei
saa. „Meenub, et proovisin
peategelast kehastavale Andres Mäharile pintsakut tagurpidi selga panna. Selgus, et see
osutus võimatuks, sest pintsak
oli läbimärg ja ei tulnud Mähari küljest lahti,“ tõi ta näite.
„Päris kurnav on, aga iga performatiivne akt ongi energiavahetus: lavalt peab midagi
tulema, siis tuleb ehk ka saalist
midagi vastu.“
Dvinjaninov lisas, et on üritanud ka bändi saada osaks
lavalt toimuvast. „Mis on meil
teistmoodi, on see, et lauljateks on näitlejad, ja kõikidel
neil on oma laul või laulud,
mida nad esitavad. Seda pole
maailmas siiamaani olnud,“
lausus ta.
KAUR PAVES
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LIHTNE JA MUGAV JÄRELMAKS! KASUTA VÕIMALUST!

Tartu • Teguri tn. 39 • Mööblikeskus
E-R: 10.00-19.00 • L-P: 10.00-16.00

tel.: 776 0201
tel.: 59 123 302
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Vapramäe-Elva teelõik
valmib enne tähtaega
Kuigi märgid Valga
maantee ääres teatavad,
et ehitustööde lõpptähtaeg ulatub uude aastasse, siis tegelikult tõmmatakse töödele joon alla
õige pea.
„Minu praktikas on selline
tempo rekordiline,“ tunnistas
tee-ehituse valdkonnas 22 aastat näppu pulsil hoidnud Tarvi
Kliimask. Tema juhitav GRK
Infra AS alustas Elva ümbruses
askeldamist alles 10. augustil.
Nüüd, 13 nädalat hiljem, on
projekti lõpp käega katsuda.
„Meil lihtsalt pole nii palju ressursse, et aegamööda ehitada.
Teha töid täpselt planeeritud
optimaalses ajagraafikus ongi
kõige efektiivsem variant. Üle
talve venimise korral tulnuks
arvestada teatud lisakuludega.“

Tee-ehitus arvudes
Killustik
Liivmaterjalid
Asfalt
Teisaldatud vana materjal
Põrkepiirded, torupiirded
Tekstiga liiklusviidad
Uued liiklusmärgid
Teemarkeering (10 cm joon)

21 500 tonni
20 500 tonni
10 900 tonni
23 500 m3
1680 jm
36 m2
150 tk
23 640 jm

Suuremate
probleemideta

Fookus kergteedel
Ühe olulise tegurina, mis
ehituse tempot kõrgel lubas
hoida, toob Kliimask välja ilmataadi lahke meele. Seda, et
novembrikuus sirab päike ning
termomeeter näitab tosinat
soojapügalat, ei leia ka teedemeeste kõige heleroosamast
unenäost.
Renoveeritud Elva-Vapramäe lõigu loodab ehitaja
tellijale üle anda kuu lõpuks.
Valga maantee on juba sisu-

Elva piirist tervitab kergliiklejaid lausa kaks teed. Parempoolne neist viib Metsalaane asumini. Vasakpoolne
üle viadukti Puhja poole. Järsust kallakust ning autoteest
hakkab kergteed eraldama
kaitsev piire. 150-meetrisel
segaliiklusteelõigul on seal
lubatud liigelda ka autodel,
et võimaldada oma kodudele
ligipääs seal elavatele inimestele.

liselt valmis. Just sai maha
võõbatud telgjooned. Paigaldust ootavad veel liiklusmärgid. Mõni väike liigutus ilmselt jääb siiski ka kevadesse.
Näiteks muruseemne mulda
panek ja muu taoline, mida
lihtsalt pole võimalikki hilissügisel teha.

Tööde fookus on praegu
Elva linna piirist Puhja poole
viival pisut alla kilomeetrisel lõigul. Sõidutee on sealgi
asfalteeritud, kergliiklus- ning
kõnniteed saavad lõpliku katte plaani kohaselt novembri
keskpaigaks.
Just seal asub ka ainus koht,
kus ehitus toob kaasa teatud
muudatused autojuhtide jaoks.
Näiteks on kadunud üks kiirendusrada ehk Valga poolt Elvasse sõitjad peavad tulevikus
selleta läbi ajama ning ristuva
Puhja tee ees hoo maha võtma.
Põhjus proosaline – kergliiklusteele oli ruumi vaja. Algne
plaan rajada see trassist pisut
eemale luhtus, kuna sealse
eramaa omanikuga ei saadud
kokkuleppele.

„Paar pretensiooni ikka tuli,“
vastas Kliimask küsimusele,
kuidas inimesed ümbersõidu
aja vastu pidasid. „Vana maantee on kitsam, ega seal mugav
sõita olnud. Samas ajaliselt
ikkagi kiirem, kui sulgemiste
korral põhiteel foori taga oodata.“
Ehitaja lubas omalt poolt
uuel aastal korda teha ka vana
tee truubi, ühtlasi pinnata seal
piirkonnas ka 400-meetrise
lõigu, mis suurenenud liiklusvoo tõttu ehk harilikust pisut
enam kulus.
Ka Vissi küla elanikud on
avaldanud muret, et vastselt
loodud tee on varasemast kitsam. Kliimaski sõnul tegelikult
see nii pole, tee on küll kitsuke,
ent sama lai kui varem. Paratamatult tuleb seal talvel arvestada asjaoluga, et lund ei tohi
kõnniteele kuhja ajada ehk
lükata saab vaid ühele poole
teed.
Üldiselt hindab Kliimask
kogu protsessi rahumeelselt
kulgenuks ega ole ka partnerite kiitmisel kitsi. „Aitäh kõigile, kes jõu ja nõuga abiks olid.
Eraldi tänusõnad AS-ile TREF,
kes tegi kõik asfaldi- ning kattestabiliseerimistööd. Tõhusat
abi tunneli, kraavide, truubi ja
sadevee kanalisatsiooni rajamisel osutas näiteks Elva firma
Mihkel X. Koostöö nendega
jätkub meil juba üsna varsti,“
vihjas Kliimask peatselt ees
ootavale Valga maantee Kulbilohu viadukti renoveerimisele.
Uuendamist vajavad sillal hüdroisolatsioon, tugiosad, vuugid, ka betoonpinnad tahavad
korrastamist. Tööd algavad
juba sel kuul ning valmivad
hiljemalt juunis 2016.
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umami
maailm täis maitseid

Umami sai 4-aastaseks!

Tähistame seda 52 eriti hea sooduspakkumisega!
Goji marjad
400 g
9,98 €
-30%

Kookosõli
500 g
4.98 €
-10%

6,99 €

4.48 €

Matcha tee yuzuga
40 g
7,74 €
-16%

Punane riis
1 kg
5,49 €
-15%

6,50 €

4,66 €

Sojakaste
kecap
manis 250 ml
2,09 €
-53%

Kanepiseemned
400 g
7,99 €
-20%

0,99 €

6,39 €

Tom Yum valmissupp
400 ml
3,65 €
-20%

2,92 €

Bodhi vannisoolad
500 g
15,90 €
-50%

7,95 €

Valge šokolaadi
nööbid 250 g
5,99 €
-50%

2,99 €

Vaata kõiki sünnipäevaüllatusi siit www.umami.ee/sunnipaev

Umami pood Vaksali 5, E–K kl 11–18, N–R kl 11–17.
Tel 552 6167, info@umami.ee, e-pood www.umami.ee

Õhtu Kálmániga
OPERETIÕHTU
Muusikajuht ja dirigent taavi kull
lavastaja–koreograaf fabrice gibert
esietendus 7.11 vaneMuise väikeses Majas
20.12 rahvusooperis estonia
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Kuningriiklaste agoonia ja glamuurne hiiretoit
„Kõik ei ole veel kadunud. Kuningriik ei ole
veel kaotanud,“ seisab
1995. aasta 8. novembri
Liivimaa Kroonika esikaanel.
Toimetus tõdeb, et hoolimata vabariikliku väärideoloogia
masendavast levikust Eesti
elanike hulgas ja rojalistliku
partei nimekirja kuritahtlikust kõrvaldamisest viimaste
valimiste aegu (firmade sponsorlusest keeldunud põhimõttelised riigimehed jäid ühes
Eesti Rohelistega moodustatud valimisliiduga kevadel parlamendist välja) ei ole kuningriiklased veel sõjakirvest maha
matnud. Seda tõestanud veenvalt 6. novembri pärastlõunal
toimunud järjekordne Gustav Adolfi päeva tähistamine,
mis algas nimetatud persooni
skulptuuri juures ülikooli peahoone kõrval.
„Hoolimata väikesest esindatusest, tundsid kohaletulnud rojalistid end vabariiklaste kurikavalate sepitsuste
eest Gustavi kuju all kindlalt ja
kaitstult,“ hoidis LK toimuval
kätt kindlalt pulsil. „Kuningriigi poolehoidjad adusid koos
olles, et vabariiklik väärõpetus
on roiskumas – seda näitavad
ilmekalt mitmed vabariigi valitsuse kriisid ja skandaalid.“
Kahjuks poetas maamarssal
Kalle Kulboki elujõulise kõne
sekka tõrvatilga rahva sekka
imbunud paadunud vabariiklane, ajaloolane Helmut Piirimäe, kes Kulboki jutu alguses
pobises tigedalt, et „hakkab
jälle üks parteijuht pihta“ ja
lahkus resoluutselt sündmuskohalt. Mõni aeg hiljem tuli
mees aga tagasi ja vahetas Kulbokiga paar teravat repliiki,
rõhutades häbitult, et on vabariigi pooldaja.
1995. aasta paugust rojalistid ei toibunudki ning lõpetasid kolm aastat hiljem sootuks
tegevuse. 85-aastane Piirimäe

Vana Ikaruse-loguga 18 tundi ringi sõita on raske töö.
Kuuldavasti maksis Liikor
profireisijatele ränka raha –
11 krooni ja 10 senti tunnist.

OVE MAIDLA

jätkab aga tänaseni kindlameelselt vabariiklikku rada, ainsaks
suuremaks tagasilöögiks 2008.
aastal Tallinna-Tartu maanteel
iseenesest süttinud Ford Sierra.
Kulbok on riigi tasandil poliitikaviljelusest loobunud, ent seda
agaramalt jaksab ta võidelda
munitsipaallollustega, jätmata
vaidlustamata ühtki kahtlast
detailplaneeringut. Tartu Ekspressi veergudel möllas skandaalne poliitik viimati eelmise aasta
detsembris, mil pärast autoostul
külma saamist pidas otstarbekaks kohtumaja ees tervet mõistust kalastada.
Ühistransport kõrvetas
linlaste meeli ka 1995. aastal.
Nimelt märkas Liivimaa Kroonika uuriv toimetus mitmes
bussis tabelitega inimesi, kes
kogu aeg midagi üles märkisid. Ilmnes, et tegu oli tolleaegse vedaja ME Liikori (kes
mäletab?) palgatud üleskirjutajatega, kes bussist väljuvaid
ja sinna sisenevaid inimesi
lihtlabaselt üle lugesid.

Uuringute eesmärgiks oli
välja selgitada, kui paljud inimesed siis ühistransporti
õigupoolest kasutavad ja millal on sõitjaid kõige rohkem:
hommikul, päeval või õhtul.
„Hommik algas esimese bussi
väljumisega ja lõppes siis, kui
viimane buss oli oma tööpäeva
lõpetanud,“ oli püstolreporter
Anna Leht suutnud kätte saada ka ühe loendaja kommentaari.
Lisaks pidid omaaegsed reisisaatjad tahtmatult enda peale
võtma ka klienditeenindaja rolli. „Kuna inimesed arvasid, et
me oleme Liikori töötajad, siis
nii mitmelgi korral hakati meie
kõrval bussiettevõtet kiruma.
Räägiti sellest, et bussid on külmad ja käivad harva,“ meenutas
üks neist. „Põhiliselt istusime,
sest seista poleks kogu aeg
jõudnud ja nii poleks saanud ka
korralikult märkida.“
Paaril korral oli bussi tulnud
ka kontroll, kuid suurte tabelitega inimesi nad ei tülitanud.
Küll aga tabati eksperimendi

Tagurlasest vabariiklane Helmut Piirimäe kuulab, hambad ristis, Kalle Kulbokit, end vaevu tagasi hoides, et
mitte tollele vihmavarjuga äsada.

käigus võltspileteid müüvaid
bussijuhte. „Võltspiletid on
järgi tehtud kopeerimismasinaga. Kui inimesed märkavad
kahtlaseid pileteid, võiksid nad
meile, Liikorisse, teada anda,“
kõlas resümee.

loendamine endiselt päevakorral
ning just piisava ülevaate puudumine rahva käimistest sai saatuslikuks vanadele headele kompostritele, mis juba uuest aastast
moodsamate validaatorite vastu
välja vahetatakse.

Pealinna majanduskriisiaegset eksperimenti reisisaatjate
sotsiaalsete töökohtadega võisid tartlased (vähemalt need, kel
töö alles) vaid elutargalt muiates
pealt vaadata. Samas on sõitjate

Esiküljele ei saanud lisamata
jätmata tõsist tarbijaprobleemi. „Ajal, mil kõikjal räägitakse tarbijakaitsest ja püütakse
kaubandust võimalikult ostjasõbralikumaks muuta, leidub

siiski nurgataguseid poode,
kus ostja ei ole kuningas,“ lajatas juhtlõik.
Sulerüütlite rünnaku alla
sattus sedapuhku Raadi kauplus. Mainitud poes oli reede
õhtul letile lahtiselt välja pandud torte, mille hulgas olnud
apelsinitordist olid oma osa
võtmas käinud ka hiired.
„Lugu polekski teab mis
imelik – juhtub ju ka kõige
paremates peredes – kui mitte
müüja, kelle tähelepanu sellele
faktile sai juhitud, poleks reageerinud märkusele vaid õlakehitusega,“ kurtis nimetuks
jäänud autor. „Kuigi hiire toitumiskohad olid igale vähegi
korralikuma silmanägemisega
kodanikule selgesti nähtavad,
teatas näitsik rahulolevalt, et
selline asi olevat täiesti võimatu – neil tulevat tordid koos
kaanega ja sinna alla hiired ei
pääsevat!!!“
Suure õiendamise peale
õnnestus isehakanud tarbijakaitsjal müüja siiski nii närviliseks ajada, et probleemne tort
letilt ära koristati. „Tekkis aga
tõsine kahtlus, kas mitte peale
tüütu ostja poest lahkumist ei
tõstetud seda uuesti oma kohale tagasi,“ arutles autor.
Nii üllatav kui see ka pole,
pidas pisike Raadi kauplus kaubanduskeskuste turusurvele veel
pikalt vastu, kuid 2012. aastal
tuli ettevõtmine siiski sulgeda.
Hiirtega meenub aga esimesena mullu novembris avaldatud
hittlugu „Hiiresitt ja köharöga
burgeril?“, kus suvetöö raames
burgereid kokku pannud neiu
endist tööandjat räigetes hügieenirikkumistes süüdistas.
„Liivi karjed minevikust“
on uus rubriik, kus meenutame Tartu Ekspressi eelkäijas,
1990ndate meediamaastiku
kirkaimas tähes Liivimaa
Kroonikas paar aastakümmet
tagasi kajastatud teemasid
ning ehitame ka silla tänapäeva.

ARMASTUS
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Uuno Kivilinnast

Jaagup Kreem, sa oled parim!
Leidsin prügikastist Terminaatori DVD. See oli
üks õigemaid otsuseid
mu elus.
Tegu on kõige ilusamate
muusikavideotega, mida ma
eales näinud olen. Ikka nii
kaunis on see kõik, et võtab
pisara silma. Öeldakse küll, et
mehed ei nuta, aga mina sellest
ei hooli, kui miski ikka väga
hinge läheb. See, mida teeb
laval Jaagup Kreem, on kirjeldamatu.

Korstnapühkija
ootuses
Paraku tuletavad Terminaatori ballaadid mulle ikka meelde, kui üksik ma olen. Naistega
viimasel ajal kohe üldse ei vea.
Ühega sai küll pimekohtingul
käidud, kusjuures telefonis
sujus jutt väga hästi. Tegu oli
Raadil oma majas elava leskprouaga, kes on meheta olnud
kümme aastat. Ka rahakest
näis tal olevat.
Panin kohtingul endast parima välja, aga tulemus – ei
liha ega kala... Proua rääkis, et
pole ikka päris kindel, et kui
huvi tekib, siis helistab mulle ise, aga mina temaga ärgu
ühendust võtku. Lisas, et õiget
tõmmet ikka ei ole. Oleksin
tahtnud kohe öelda, et siis tuleks korstnapühkija välja kutsuda.
Püüdsin kätte saada joodiknaise, kellega vahepeal peaaegu abieluranda purjetanud
oleksime. Kuid ei olnud õnne
sealgi, ei teagi nüüd, on tal
keegi teine või on ehk joomise
maha jätnud. Pärisin, kas tal

Uuno unistuseks oleks ühes südamedaamiga Jaagup Kreemi kontserdil
ära käia. Paraku napib poolasotsiaalsete eluviisidega härrasmehel selleks
praegu vahendeid. 
TERMINAATOR
on meeles, et veel paar kuud
tagasi tõotas ta, et armastab
mind. Ei mäletanud.
Veel üks daam taunis kangesti asjaolu, et mul hambad
puuduvad. Ei hakka mina ka
mingite naiste pärast neid
suhu panema, 90% asjadest
saan söödud ka ilma. Ega ma
hobune ei ole, et mind hammaste järgi valida. Võtan selle
naise, kes mind tahab sellisena, nagu ma olen. Nad peaksid
ikka mu sisemisele ilule tähelepanu pöörama. Nojah, üks
küll pööraks, aga tema kaalub
99 kilo ja see jälle mulle eriti ei
kõlba.

Kutsusin enda poole Terminaatori DVD-d, minu
uhket muusikakeskust ja
muid tehnilisi imevidinaid
vaatama lähikonnas elava
pimeda tüdruku Kaili. Pühendunumad lugejad vast
mäletavad veel, et päästsin ta
kord suurest hädaohust, kui
tõkestasin otsustavalt tema
juhtkoera suguakti hiiglasliku hundikoeraga. Kaili oli
esimese hooga nõus külla tulema küll, aga sinnapaika on
see asi jäänud. Mina ka peale
käia ei taha.
Vahepeal leidis veel aset
koletu juhtum, kus unusta-
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45 00

Suurused
42–43

27 00

12 00
45 00
31 50

45 00
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36 00
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Eedeni keskus Kalda tee 1C, Tartu

- KASSAPIDAJA-MÜÜJAID
- LETITEENINDAJAID
- SAALITÖÖTAJAID
Ettevõte garanteerib:
- stabiilse palga
- tasuta lõunasöögid
- erinevad motivatsioonipaketid
- tööalase tasuta koolituse

26

32 00
25 60

Seepeale otsustasin härjal
sarvist haarata, enne kui täis
peaga jälle midagi ära kaotan.
Võtsin julguse kokku ja helis-

Tartu Maxima X/XX
kauplused kutsuvad tööle

-40%

Rohkem kui
100 erinevat
mudelit

36 00

Homseni, austajad

tasin Raadil elavale leskproua
Keilile ning kutsusin ta tantsima. Ja kae imet: proua oli
nõus!
Otsustasin võtta riski ja
kutsuda uus pruut oma lemmikbaari Õlle Taresse. Teadupärast sain ma seal emadepäeva aegu jõhkralt tappa,
aga ega ma viha pea, asja eest
sain. Seekord ma oma likööri sisse vedada ei julge, sest
küllap mind seal juba mäletatakse. Nii et kõigi fännidega
kohtun hea meelega juba reedel, mil astun Õlle Tares üles
koos armastatud süldibändiga Hellad Velled.

Kui soovid kindlat töökohta pidevalt laienevas
ettevõttes, siis tule tööle Maximasse!

45 00
27 00

45 00
27 00

sin Maximasse oma märkmiku, kus on kirjas kõik
telefoninumbrid. Mina olen
vana kooli mees ja telefonimälu numbrite hoidmiseks
ei kasuta. Tekkis hirm, et
ei saa enam ühelegi daamile helistada, kuid õnneks
oli märkmikus ka mu enda
number ja tubli poerahvas
võttis minuga ühendust.
Suur tänu neile!

-20

%

Täitke tööotsija ankeet meie kodulehel: WWW.MAXIMA.EE
Saatke CV: PERSONAL@MAXIMA.EE. Tel 5556 6239.
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KINO

ANEKDOODID
Veomasinate sõidueksamil
annab instruktor õpilastele korralduse:
„Poisid, hüpake kasti. Kõigepealt sõidame minu juurde koju,
tarvis osa mööblit ämma juurde
viia. Aitate mind – ja eksam on
tehtud! Nõus?“
„Nõus,“ hüüavad õpilased ja
hüppavad kasti. Ainult üks noormees jääb rahulikult seisma.
„Noh, aga sina?“ küsib instruktor.
„Veoauto kastis ei tohi inimesi
vedada, see on liikluseeskirjade
rikkumine!“ teatab noormees.
„Õige! Sina saad load kätte.
Kõik ülejäänud – kohtumiseni
korduseksamil!“
***
Sõbrad omavahel:
„Sa ütlesid, et su naine on
väga sportlik.“
„Jah, ta maadleb ning poksib
igasugustel odavatel väljamüükidel.“
***

SUDOKU

Tutvumiskuulutus ajalehes:
„Võluv brünett daam, intelligentne, mängib klaverit, harrastab sporti, eriti tennist, otsib
peigmeest oma tütrele. Vanus
pole oluline.“
***
Eksam autokoolis:
„Mis otstarve on kojameestel?“
„Trahvikviitungite kinnitamiseks!“
***
Autokoolis räägib õpetaja tulevastele autojuhtidele:
„Rool on ette nähtud sõiduki
pööramiseks paremale, vasakule ja teistes suundades.“
***
Vestlevad kaks meest:
„Mina tegelen üpris tõsiselt
ratsaspordiga.“
„See ka sport või midagi! Vaesed hobused jooksevad, aga teie
istute tribüünil ja veate nende
peale kihla!“
***

Arst siseneb palatisse, kus lamab noor kena blondiin:
„Tere hommikust! Palun riietuge lahti, mul on tarvis teid üle
vaadata.“
„Aga teie kolleeg juba vaatas
mind ja ütles, et ma olen heas
vormis,“ vastab blondiin.
„Just-just, nii ta mulle rääkis!“
***
Mees läheb enne Soome tööle minekut naabri juurde:
„Kuule, sa vaata siin minu naise järele, eks. Kui tema juurde
läheb mingi võõras mees, löö
oma ukse sisse nael. Kui tagasi
tulen, loen naelad kokku ja saan
kohe kõik teada. Oleme rääkinud?“
Kuu aja pärast tuleb mees
Soomest tagasi ja näeb, et
naabri ukse sees on ainult üks
nael.
„Noh, üks kord käis keegi,
jah?“
„Mis üks kord?! Ma olen juba
kaks ust vanarauaks andnud!“

CINAMON
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
6.–12.11 kell 13, 16, 16.45,
18.20, 19, 19.45, 21.15, 22
Spectre
6., 9.–12.11 kell 15 Mina, Earl
ja surmasuus tüdruk
7.–8.11 kell 10.30 Pahupidi
6.–12.11 kell 19.30 Marslane
6.–12.11 kell 11.15, 13.15
Oihhh! Noa laev on läinud
6.–12.11 kell 22.15 Everest

Spectre

6., 9.–12.11 kell 11.30, 7.–8.11
kell 10.45, 11.30 Viplala
6.–12.11 kell 22.30 Kannibalid
6., 9.–12.11 kell 17.10; 7.–8.11
kell 14.30, 17.10 Afganistani
superstaar
7.–8.11 kell 15 Eakas algaja
6., 9.–12.11 kell 14.10 Labürindijooksja: Põlenu katsed
6.–12.11 kell 14.45 Zombisõja
teejuht teismelistele
6., 9.–12.11 kell 12.30, 19.15,
21.30; 7.–8.11 kell 12.40,
19.15, 21.30 Viimane nõiakütt
6.–12.11 kell 17 Hundi süda sees
6., 9.–12.11 kell 11, 12.15,
13.30, 15.30, 17.20; 7.–8.11
kell 11, 12.30, 13.30, 15.30,
17.20 Hotell Transilvaania 2

KONTSERT

RISTSÕNA

EDISON

LINNAMUUSEUM

NÄITUS

6.11 kell 18 Meistrite Akadeemia, esinevad Pille Lill
(sopran), Neeme Ots (trompet)
ja Ralf Taal (klaver)

KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU

5.11 kell 21.30 Kristiina Päss &
Jaan-Eerik Aardam

SUPILINNA KIKERKOHVIK

kuni 6.11 Mihkel Trei maalinäitus Meelehärm

12.11 kell 21.30 Taavi Peterson

5.11 kell 20 Elsa Nagel

LINNARAAMATUKOGU

19.11 kell 21.30 Robert Johnson (USA)

TARTU JAZZKLUBI

kuni 14.11 raamatunäitus Tartu kirjastused 5: Postimees

5.11 kell 20 Jaak Lutsoja &
Kaspar Uljas

kuni 14.11 trumminäitus MATT

TARTU ÜLIKOOLI AULA

kuni 14.11 Katri Ottani maalinäitus Maastikud

GENIALISTIDE KLUBI
5.11 kell 21 Jimbino Vegan
and the Jazz Cannibals (USA/
Prantsumaa)
6.11 kell 20 Get Your Gun
(Taani) & Smõuk
JAANI KIRIK
6.11 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund,
esineb Elke Unt (orel)
10.11 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund,
esineb Elke Unt (orel)
13.11 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund,
esineb Anna Humal (orel)

6.11 kell 19 Unustatud laulud,
esinevad Eesti rahvusmeeskoor ja Tartu ülikooli akadeemiline naiskoor

kuni 14.11 näitus Looduse
rütmid muusikas

TUBINA SAAL

kuni 12.11 Imre Vallikivi fotonäitus Hetked

6.11 kell 17 Liivimaa muusikakoolide flöödiansamblite
kontsert
VANEMUISE
KONTSERDIMAJA

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU

MUU
ANNELINNA RAAMATUKOGU

5.11 kell 19 Eliitkontserdid:
Rein Rannap (klaver) ja keelpillikvartett Prezioso

11.11 kell 17.30 reisimuljete
õhtu Fäärid, värvilised saarekribalad hallis ookeanis.
Külas on loodusajakirjanik
Toomas Jüriado
LINNARAAMATUKOGU
5.11 kell 17.30 kohtumine bioloog Veljo Runneliga
9.11 kell 12 Pavel Varunini
raamatu Rääbu ja valge Peipsimaa eestikeelse tõlke esitlus
10.11 kell 17.30 Poola kirjanduse õhtu, dokumentaalfilm
Różewiczi jõgikond

KAARDID
ENNUSTAVAD

TANTSUKURSUS
ALGAJATELE,

24 h • 1,09 €/min

E / N 20.30-22.00 nov-dets

Tel 900 1727

Ennustuste tellimine,
ka kirjalikult:
ennustus.ee

EDASIJÕUDNUTELE

Tartu, Kaunase pst 68 saalis
www.sinilind.ee // 555675011
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REKLAAM
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EHITUS

1,6 ja 3,2 t ekskavaatorite rent
ja kaevetööd. 80-110 € päevarent juhita. Tel 511 5786.

Vihmaveesüsteemide müük
ja paigaldus. Rennide puhastus. Katusematerjali müük ja
paigaldus. Tel 553 3733,
info@steel.ee, www.steel.ee.
Vundamendi soojustus ja
hüdroisolatsiooni tööd. Kui vesi
tungib keldrisse ja külm poeb
majja - võta ühendust, majale talveks sokid jalga! Raudkäpp OÜ,
tel 5568 2671, www.oskaja.ee.

Aedade, väravate, automaatika, tõkkepuude müük, paigaldus, hooldus. Tel 501 6453,
nr1aiad.ee.

Õhksoojuspumpade müük,
paigaldus. Osta järelmaksuga, maksma võid hakata 2 kuu
pärast! Tel 5388 4884,
www.ohksoojus.eu.

MATERJAL

Aukude puurimine postvundamentidele (palkmaja, terass).
Tel 509 3454,
www.vahvameeskond.ee.

Ehitus- ja renoveerimistööd
vundamendist katuseni,
võtmed kätte. Tel 5820 2040,
vasker365@gmail.com.
Ehitus, remont, siseviimistlus.
Pikaajaline kogemus. Kvaliteet
garanteeritud! Tel 5622 9840.
Ehitus, remont, viimistlus- ja
lammutustööd. Lõuna Eesti
piirkond. Tel 5858 6953.
Katuse- ja fassaaditööd, vundamentide remont ja soojustamine. Talvehinnad!
Tel 5649 4929.
Katuse-, fassaadi-, lammutusja torutööd. Tehtud töödele 2
aKorterid,
garantii. majad,
Teeme majaosad
töid Tartus ja
Tartumaal.
nii suureTartus jaOodatud
maakonnas.
mad kui
väiksemad
tööd.
Aitame kinnisvara
Telmüümisel
5618 5452,
ja dorfexoy@
üürimisel.
gmail.com, www.Dorfex.eu.

Kalev Persidski, tel 5664 0706
Ragnar Paenurk, tel 5887 0888
742 0240 • www.robinson.ee

AS Y
LO
SAD

E–R 8–17
Ravila 51, Tartu
Tel 534 534 99
5664 3661
744 7719

RAV

ILA

www.sadloy.ee
www.pkp.ee

BETOONI

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 32 €
185/65 R15 al 34 €
195/65 R15 al 36 €
205/55 R16 al 44 €
205/60 R16 al 59 €
215/55 R16 al 45 €
215/60 R16 al 63 €
215/65 R16 al 67 €
215/50 R17 al 74 €
215/55 R17 al 66 €
225/45 R17 al 54 €

225/50 R17 al 73 €
225/55 R17 al 77 €
225/60 R17 al 79 €
245/70 R16 al 91 €
225/65 R17 al 81 €
235/65 R17 al 94 €
235/60 R18 al 94 €
195/70 R15C al 52€
205/65 R16C al 78 €
215/65 R16C al 79 €
235/65 R16C al 95 €

Saadaval palju teisi mõõte.

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

Tel 514 2173

Majaosa Tartus Linda 19 (üp
64,8 m², 2/2, heas korras, 81 500 €).
Kutseline maakler Sirle Uiga, tel
526 4198, www.aadlivillakv.ee.

1-toal korter. Tel 503 2345.
Müüa kottides puistevilla ka
käsitsi soojustamiseks.
Tel 527 9863.
Müüa pidevalt ehituslikku
saematerjali (50x50 3-6 m, 100,
130, 150, 200; 25x50 3 m, 100,
Korterid, majad, majaosad
130, 150, 200). Tel 5684 0777.

Tartus ja maakonnas.
Aitame
kinnisvara
Ära anda
3-4 tonni
liiva Tartus
müümisel
üürimisel.
Tähtveres.
Vedujatuleb
endal
Meelis Karu,
tel4350.
511 5949
korraldada.
Tel 506
Ene Lina, tel 504 8379
742 0240 • www.robinson.ee

KINNISVARA MÜÜK

2-3-toal korter. Tel 5561 4114.
Kinnisvara Tartus. Ootan infot
suuremat remonti vajavate
1-3toaliste korterite kohta. Tel
56 503 503, Marko.
Korter Tartus (min 45 m², hind
kuni 45 000 €). Tel 5332 1735.
Metsakinnistud (ka läbiraiutud),
põllumaa ja raieõigus. Metsakinnistute ost ka koos hoonetega, hüpoteegiga, looduskaitsealadega ja kaasomandiga. Tel
523 4445.

KINNISVARA VAHETUS

Korterid, majad, majaosad
Tartus ja maakonnas.
Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel.
Meelis Karu, tel 511 5949
Ene Lina, tel 504 8379
742 0240 • www.robinson.ee

Vahetada 2-toal renov korter
Prisma juures 3-toal vastu. Vaheraha ca 10 000 €. Tel 516 5244.

ÜÜRILE ANDA
1-toal korter Annelinnas Mõisavahe tänaval. Tel 5805 5041.

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

Korterid, majad, majaosad
• Alati
hea nõuanne!
KOOLITUS
Tartus
ja maakonnas.
•Aitame
Professionaalne
abi kinniskinnisvara müümisel
ja üürimisel.
B-kategooria autojuhtide koovara
müügil,
üürimisel
Kaiostul,
Persidski,
tel 5190
3394
litused autokoolis Viva Liiklus!
• Kinnisvara
komplekshaldus
Gert Suik,
tel 515 3773
Algus iga neljapäev kell 16.30.
742
0240
•
www.robinson.ee
Riia 9, Tartu. www.eravara.ee
Emajõe Keeltekool: uued
E-post: eravara@eravara.ee
kursused novembris.
Tel 742 7630 ja 506 6173.
Tel 740 4050, info@emajoe.ee,
www.emajoe.ee.
1-toal korter Varal (39,4 m²,
läbi maja, rõdu, 7300 €).
Tel 5558 8642, BP Kinnisvara.

2-toal heas korras korter
(2/5, rõdu, 47,4 m², läbi maja)
Tel 5554 0831.
Müüa garaažide ja tööstushoonete tõstuksi teile sobivate
mõõtudega, lisaks pakume
erinevaid uste automaatikaid ja
kvaliteetset paigaldust.
Tel 5803 4531, enator-doors.eu.
Soojustamine puistevillaga.
Tel 5665 0604, 502 0066,
puistevill@gmail.com.
Süstime seinad soojaks termovahuga (maja hind alates
600 €; konsultatsioon ja Thermi
termograafia). Tel 5660 6010,
www.therm.ee.
Teeme kõiki üldehitustöid üle
Eesti: fassaadid, katused, jne.
Tel 5683 5395,
siseehitus@gmail.com.

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!
Kaseküttepinnud (pikad ja
tükeldatud). Tel 5662 5014.

Talud Pajusi, Räpina ja Laekvere
vallas. Tel 511 0681.

KINNISVARA OST

Kõik ehitustööd ühest kohast:
www.innover.ee. Tel 5904 2174.

Kõik üldehitustööd: katus,
fassaad (ka krohvitav), sisetööd
jne. Plekkide painutamine ja
paigaldus. Tel 516 6152,
info@ramest.ee.

LÕHUTUD KÜTTEPUUD
toores / kuiv

Väike maja Tabivere külje all
(kinnistu 4665 m², haljastatud,
puukuur, 2 terrassi, 27 000 €). Tel
5552 1724, Tiia Hein.

Ehitus- ja remonditööd. Viil- ja
lamekatusetööd, puitfassaadid, hoonete ja abihoonete
ehitus jne. Tel 5662 9930.
Ehitus- ja remontööd. Ehitus
Kiirabi OÜ, tel 5919 8885.

Maja Tartus Tähtveres Ilmatari
25 (eh 1969, üp 204 m², 2 k, osal
renov, 230 000 €). Kutseline
maakler Peeter Meus! Tel
506 2212, www.aadlivillakv.ee.

2-toal majasisene korter Ulilas
(1/3, remont lõppjärgus, hinnas
vajalik ehitus- ja viimistlusmaterjal remondi lõpetamiseks, samuti
mööbel, 5500 €). Tel 5552 1724,
Tiia Hein.
2-toal muudetud planeeringuga heas korras korter Annelinna
alguses (3/5, 48 900 €).
Tel 5552 1724, Tiia Hein.

Kasumetsa küttekontor. Erinevat sorti kvaliteetsed küttepuud veoga. Tel 529 2305,
734 9800, www.kasumetsa.ee.
Kuiv kask 40 l võrk 2 €, kuiv
okaspuu 1,70 võrk, vedu tasuta.
Tel 504 5307.
Kuiv kütteklots võrgus
(2 €/võrk, alates 40 võrgu ostust
hind 1,80 €/võrk). Tel 5390 2354.
Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puit- ja turbabrikett,
küttegraanulid. Vedu tasuta. Tel
523 8332, 433 3130.
Kuivad küttepinnud ja klotsid.
Lahtiselt ja võrgus. Võimalik
väikestes kogustes. Parim hind!
Tel 511 2625.
Küttepuud lahtiselt ja võrgus.
Vedu tasuta. Tel 568 3404.
Metsakuiv okaspuu 35 €/rm,
vedu tasuta Tartus ja Tartu lähiümbruses. Tel 504 5307.
Puitbrikett, kaminapuu, kuiv
kütteklots. Tel 5197 8500.
Puitbrikett, puidupelletid,
kütteklotsid, kaminapuud.
Tel 514 4555, www.puitbrikett.ee.

LOOMAD
Lemmikloomade ravi, vaktsineerimine, kiibistamine,
jooksuaja vastased süstid.
Tel 514 8998.

MÖÖBEL
Elutoa pehme mööbli komplekt (diivan, tugitool, käivad lahti,
hästi hoitud). Tel 5591 0068.

OTSIN TÖÖD
Raamatupidaja - värske pensionär, bilansivõimeline. Teadmisi
palju, raha vähe. Soovin vahetada teadmised raha vastu Tartus.
Tel 5665 7315.

PAKUN TÖÖD
Sõiduõppe A-, B-, BE-, C-,
CE-kat veokijuhi täiendus-ja
ADR-koolitused. Lõppastme- ja
esmaabikoolitused aasta ringi.
Tel 507 8230, www.sõiduõppe.ee,
Kalda tee 30.

3-toal korter Veerikul Ravila tn
(5/5, toad eraldi, rõdu, kelder),
huvitava planeeringuga rem
vajav maja Ääsi tn (2 korrust,
terrass, kelder, garaaž, krunt
691 m², 85 000 €). Tel 5624 2181.

Ahju- ja katlapuud (50 cm,
kuivad, lepp, haab, kask).
Tel 5301 1161.

Maja kõrvalhoonetega või vahetada korteri või väikese maja
vastu Tartus. Tel 511 0681.

Kase- ja haavapinnud, kütteklotsid (lahtiselt ja võrkudes). Tel
529 0183, www.elevus.ee.

KÜTE

AS Finak (Maramaal) pakub tööd
tislerile (uste valmistamine) ja
lukksepp-teritajale. Info tel
730 3465 või saata CV
ira@finak.ee.
Kohusetundlikule ja hoolsale
kojamehele kesklinna ning
Annelinna piirkonnas.
Tel 5823 0411.
Nais- ja meespensionärile kioskisse (taara vastuvõtt, autoparkla
müüja-valvur, vajalik vene keele
oskus). Tel 5354 1882.
Raamijuhi abile. Tel 510 0187.
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Õmblejale või õmblusettevõttele tasuta anda rendile tööruumid kaubanduskeskuses.
Tel 503 0367.

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

PÕLLUNDUS
Hobusesõnnik, 30-kilosed kotid. 4,50 €/ kott. Tel 5647 6281.
Porgand, kapsas, punapeet ja
talvekartul (Laura/Gala) talust
Teile koju! Tel 5370 8010.
Telli omale koju kartulit, mett
ja köögivilju. Kvaliteetne kaup.
Kojuvedu tel 5356 8382.

RIIDED
Anne 51, kpl Stiil. Uus ja vähe
kasutatud kaup Iirimaalt. Tel
522 3936.
Kauplus Stiilsed Rõivad Võru
126A (Maxima vastas) ootab vanu
ja uusi kliente uue kaubaga.
Kpl Stiilsed Rõivad Võru 126A
leidub nii sooja kui ka pidulikku.
Kaupa lisandub iga päev.
Odavad rõivad, Kastani 121.
Kogu kaup -20%. E-R 10-18,
L 10-15.

VÄIKEBUSSI RENT
1-2 päeva: 72 € kalendripäev
3-6 päeva: 66 € kalendripäev
7–… päeva: 60 € kalendripäev
Citroen Jumper (2014) • 8+1 kohta
diisel•110 kW•manuaal•püsikiirushoidja

511 6923 • aurel.ee/buss

Katuse-, fassaadi-, lammutusja torutööd. Tehtud töödele 2
a garantii. Teeme töid Tartus ja
Tartumaal. Oodatud nii suuremad kui väiksemad tööd.
Tel 5618 5452, dorfexoy@
gmail.com, www.Dorfex.eu.
Kellassepp Annelinna keskuses.
Ehte-, prilli- ja
kellaparandus.
Patareivahetus
vaid 3,50 €!

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

Kosmeetik, kulmud ja ripsmed,
augustamine, maniküür, pediküür, depilatsioon. Broneeri
aeg tel 513 0893, Emajõe 1a,
II korrus, Tartu. www.iluplaneet.ee

Ametlik korstnapühkija Tartus ja
Tartumaal, Põlvas ja Põlvamaal.
Korrasoleku akt tasuta.
Tel 5191 6605.
Arvutite hooldus ja remont Tartus Tiigi 19 ja Küüni 5b. OÜ Maxi
IT, tel 5452 2200.

Bussiteenus Eestis ja välisriikides
(sh Venemaa ja Valgevene, Ukraina, 29-52-kohalised bussid).
Aljona Company OÜ, tel
5344 5349, aivar64@gmail.com.

2 t miniekskavaatori kaeveteenus/rent. Raudkäpp OÜ, tel
5568 2671, www.raudkäpp.ee.

Naine 50. aastais otsib sõbralikku heasüdamlikku kaaslast, kes
ei suitseta ega tarvita alkoholi.
Tel 5393 9027.

MÜÜK

Nõukaaegne lihvitud merevaigust kee (maksan kuni 500 €).
Tel 5871 0351.
Raamat „Oikumeeni äärel“
(1955, hind kuni 40 €).
Tel 5663 9310.

Sõidukite tuleklaaside
taastamine/poleerimine.
Vaba 38a, Tartu, tel 5456 3333,
www.alivinauto.ee.

Septikud, reoveemahutid otse
tootjalt. Vajadusel paigaldus.
Tel 5306 5322, info@reovesi.ee.
Suur Piibel (trükitud 1938-1940).
Maksan kuni 500 €. Kõik pakkumised oodatud! Tel 5649 5292.

Teen liht- ja abitöid nii firmadele kui eraisikutele. Tasu kokkuleppel. Tel 749 3124.

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

TEENUSED

Sõidukite klaaside müük, vahetus, parandus. Vaba 38a, Tartu,
tel 5456 3333, www.alivinauto.ee.

Tasuta vanaraua ja metall
esemete äravedu. Tel 5872 7717.

Ehitus- ja renoveerimistööd
vundamendist katuseni,
võtmed kätte. Tel 5820 2040,
vasker365@gmail.com.
Ehitus- ja viimistlustööd (eraisik, KÜ, firmad jms). Pikaajaline
kogemus, töö kiire ja korralik.
Soodne hind. Tel 510 0645.

Pakume Manitou teleskooplaaduri (upitaja) teenust.
Tel 512 8315,
Andrioun@hotmail.com.
Pakun raamatupidamisteenust
väikeettevõtetele.
Tel 5699 8032.
Raamatupidamisteenused. Tel
525 2862, www.kobruleht.ee.
Rahvalikud laulud ja kandlelood
Teie peole: Simmaniduo ja Kandlemees Sander. Tel 504 3202.
Rakkekaevude kaevamine,
puhastamine, süvendamine ja
remont. Tel 5638 1774.
Salvkaevude kaevamine, puhastamine ja remont. Vajadusel
ülemiste rõngaste vahetamine.
Tel 557 4792.
Sanitaar- ja kapitaalremont.
Ehitus- ja lammutustööd. Ka
elektri- ja torutööd.
Tel 5837 2544.
Sanitaartehnilised tööd.
Tel 5660 1567.

Elektritööd! Vajadusel 24 h
ööpäevas, head hinnad, kiire töö!
Tel 513 7844.

San-tehn tööd, elektritööd
(pistikute, valgusallikate, pottide,
kraanide, boilerite vahetus jne).
Tel 553 7638.

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

Santehnilised tööd, vannitubade remont. Tel 5813 5496.

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

Kõik tsaari- ja EW-aegsed (valmistaja Roman Tavast) märgid.
Hea hind! Tel 5649 5292.

60 a naine otsib korralikku sõpra ja elukaaslast. Tel 5846 4613.

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

Abi san-tehnilistel töödel.
Tel 735 3777, 5566 1888.

Koguja ostab uuriripatseid
kuni 200 €/tk. Paku julgelt - kõik
pakkumised oodatud!
Tel 5649 5292.

TUTVUS

Ohtlike puude langetamine. Tel
5699 9687.

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

Tartu soodsaim autorent!
Rendihind alates 14.40 €/päev.
Tel 5882 2288, www.zupst.ee.

Vääriskividega valgusteraapia. Tervendab ja taastab keha,
hinge ja emotsioonide tasakaalu.
Suurendab energiat ja vaimseid
võimeid. Tel 5595 3408.

Kütte- ja ventilatsioonitööd.
Tel 5660 1567.

Müü oma auto meile. Sobiva
tehingu puhul raha kohe kätte.
Info tel 5823 2707.

Talverehvid superhinnaga ja
järelmaksuga! Tule ja küsi pakkumist! Asume Tartu Sõbrakeskuses Võru tn 55F. Extensa OÜ, tel
5620 5415, www.extensa.ee.

Tervendamise ja harmoniseerimise seansid. Elena – energiaterapeut ja rahva ravitseja
(Moskva). Ootan teid aadressil
Elva, Kesk 9. Registreerimine tel
5360 9798.

Kändude freesimine.
Tel 5346 1476.

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

Sõiduautode ja kaubikute
remonditööd. Autoelektrik ja
diagnostika. Tartu, tel 5853 3080.

Reiki, kristalliteraapia ja kristallidega massaaž, kvanttehnika, maatrix, Accessi kehatehnikad. Kui oled väsinud, kurnatud,
mäluprobleemid, liigesevalud,
migreen, klimakteerium. Tel
5626 5646.

Kodused elektritööd.
Tel 735 3777, 5566 1888.

Kullassepatööd. Abielusõrmused kiirtööna. Ketid, sõrmused,
kõrvarõngad käsitööna.
Tel 502 7894.

SÕIDUKID

Sõiduautode ja kaubikute
keretööd ja remont. Soodsalt
keredetailid. Tel 504 0334,
allroads.ee.

Soodne fekaalivedu.
Tel 5382 8791.

Sõidukite ja hoonete klaaside
toonimine. Vaba 38a, Tartu, tel
5456 3333, www.alivinauto.ee.

Kui soovite jagada muret või
lihtsalt vestelda, helistage tel
749 3124.

Pakume tasuta riideid ja jalanõusid 12.-14. novembril kl
10–16 Tiigi 55, Tartu, Tartu Laste
Turvakodu.

Soeta kvaliteetne aku! 60 Ah 55 €, 75 Ah - 67 €, 100 Ah - 86 €.
Johnson Controls grupi (nende
tuntuim akubränd Varta/Bosch)
toodetud. Tartu Sõbrakeskus,
Võru tn 55F. Extensa OÜ,
tel 5620 5415, www.extensa.ee.

Sisekujundused, hoonete projekteerimine, olemasolevate
hoonete digitaliseerimine. Küsi
pakkumist! Tel 5564 1966.

Korteriühistu raamatupidamine, revisjon. Tel 735 3777,
5566 1888.

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t
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Tarbeklaasi toodang. Paku ka
vanemat kristalli ja portselani.
Tel 5893 8528.

Rakkekaevude kaevamine,
puhastamine, süvendamine ja
remont. Tel 5638 1774.
Transport tõstukiga väikeveokiga (3x2 m), tõstuk tõstab ca
500 kg. Tel 501 6453.
Tänavakivide paigaldus- ja
parandustööd. Tel 5593 6336,
Margus.
Ummistuste likvideerimine,
boilerite puhastus, pottide,
torustike, kraanide vahetus. Tel
5621 7955.
Vedu, kolimine (ka klaverid), laadijad, utiliseerimine.
Parimad hinnad! Tel 553 7638,
kiiredkolijad.ee.
Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.
Veo- ja kolimisteenused,
utiliseerimine suure kaubikuga!
Head hinnad! Tel 5897 5378.
Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine suure kaubikuga.
Tel 501 5312,
www.kutotootmine.ee.

TERVIS
Reiki raviseansid Tartus aitavad
kõikide haigusnähtuste korral
selgitades nende tekkimise põhjused. Tel 515 9794.

Uus valik 8/3 villast lõnga 25
€/kg, villane sokilõng 15 €/kg,
puuvillane vaibalõim 7.50 €/kg,
akrüüllõng 5 €/kg. Ropkamõisa
10 hoovis Tartus, tel 520 7727,
www.aardlakaubandus.ee.

Uute ja vanade, samuti nõukaaegsete raamatute ost.
Tel 503 3719.
Vanad raamatud, märgid, mündid, postkaardid, ehted, kunst
jm vanavara. Tartus ja Elvas! Tel
5649 5292.

VABA AEG

OST
EW- ja nõukaaegsed auto- ja
motoalased (Ford, Volga, IŽ-350,
IŽ-49 jne) raamatud.
Tel 5649 5292.
Hõbedast esemed, ehted,
suhkrutoosid jm. Kokkuostudest kuni kaks korda parem hind!
Tel 5649 5292.

Ansambel Bailamos sisustab
teie peoõhtu. Tel 5599 5511.
Lauatennise treeningud.
Tel 557 7677.
Sansaara tantsu- ja joogastuudio kutsub huvilisi trennidesse.
Tel 529 4740, www.sansaara.ee.

TK UEU LLU TLU SI
1 kuulutus =1€

+KM

(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
Reporter: Aet Rebane aet@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 (18 € / 3 kuud) telli@tartuekspress.ee
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NOVEMBRIS RUUKKI PAIGALDUSPAKETI
LEPINGU SÕLMIJATELE

KATUSEMATERJALID

-30%

Uue katuse aitab soetada

Ruukki Express
Katusekeskus
Ringtee 78a, Tartu
E-R 8.00-16.30

Helista meile:
Katusemeister Priit Oja
tel 5555 3360
priit.oja@ruukkiexpress.com

www.ruukkikatus .ee

Projektijuht Ove Erm
tel 5450 2603

EXPRESS

