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Visionäärist pensionär päästab
NOORI HINGI BUSSIPÕRGUST
Poolprofessionaalne
bussireisija Mati Salu
nõuab, et linna ühis
transpordivõrgustiku kit
saskohad viimaks ometi
korda tehtaks. Paraku
pole valitsev võim nõus
mehele üheski punktis
vastu tulema.

Ent linnaliinibussidega Salu
haare ei piirdu – tal on sõna sekka öelda ka palju vaieldud bussijaama asukoha teemal. „Teatavasti tahetakse Taskut ja Plaskut
ümber ehitada. Hotellile tuleb
juurdeehitis, lisaks ehitatakse
ka jõe äärde, mis toob piirkonda
liiklustihedust kindlasti juurde,“
arutles ta. „Küsiksin siinkohal,
miks ei võiks siis maaliini bussijaama natuke eemale viia, näiteks kanali ja jõe vahelisele alale
kahe silla vahel?“

Sepavälja tänaval elusügisel
kapju rautav pensionär Salu on
aastatepikkuse bussisõidukarjääri jooksul kirja pannud rea
tähelepanekuid, millele ta linnaisadelt vastust nõutab. Seda
aga teps mitte enda jaoks: suurim mure on tal kõige väiksemate ja abitumate pärast, kelle
loogilist liikumistrajektoori
punased bussid sugugi ei järgi.

Seitse piirangut

Pall maanteeameti käes
„Natuke aega tagasi kirjutati ajakirjanduses, et Riia ring
tuleb ümber ehitada mitmetasandiliseks, kuna koormus on
suur,“ avas Salu oma mitmetahulise pöördumise. „Miks
ei tehta Lõunakeskuse juurde
Astri köögi vastu praeguse
elektrialajaama tee kohale kõigest 100–150-meetrist lõiku,
mis tagaks kõigi Viljandi ringi
poole sõitjate kulgemise otse,
mitte üle Riia ringi.“
Teedeteenistuse juhataja Urmas Mets tunnistas, et ettepanek Lõunakeskuse kui Tartu
piirkonna ühe tõmbekeskuse
ühendamiseks Viljandi maanteega on igati asjakohane.
„Paraku ei paikneks võimalik
ühendustee linna haldusterritooriumil ja arusaadavalt ei
saa linn teha planeeringuid ja
ehitustöid teiste omavalitsuste
maadel,“ möönis ta. „Küll aga
tegeleb ühendustee kavandamisega koostöös linna, valla
ja maa omanikega maanteeamet ja see tee oleks tõepoolest oluline ka perspektiivse
Riia-Ringtee ristmiku lahenduse valikul.“
Bussiga number 9 kesklinnast üle Riiamäe põrutades ja

Mati Salu ei nõuagi, et buss raekoja
ette käima hakkaks, ometi ei tasu
tal oodata ka lihtsamate soovide
täitmist. 
LILIAN LUKKA
Väike-Tähe tänavasse keerates on Salu juba ammu tähele
pannud, kui piinarikas on see
hubane Karlova kõrvaltänavake suurtele bussivolaskitele.
„Tänav on kitsas, erasõidukid
arvestavad Tähe tänavasse
pöörates ainult endaga – samas
suunas pargivad ju teised autod. Buss peab vastutuleva auto
läbi laskma ja siis alles probleem algabki,“ kurtis reisija.

Lootuse lootus
Mäletatavasti tehti suvel
Väike-Tähe tänavas töid ja nii
kulges üheksanda bussiliini
tee Võru ja Tähe tänava vahel
hoopis läbi Lootuse. „Miks
ei saa seda teekonda jätkata,
lisades peatuse, mis sobiks
Kesk tänava lähedusse?“ unistas Salu. „Tähe tänaval võiks
vabalt kõik seal parkivad sõiduautod vastassuunda panna.
Buss sõitku mugavalt, eraautod nähku vaeva.“

Liikluskorraldusteenistust
kureeriv Martin Nelis aga kinnitas, et Väike-Tähe tänavalt
Tähe tänavale parempöörde
tegemiseks on ristmiku gabariidid piisavad. „Ristmikul ja
viis meetrit enne seda on sõidukite peatumine keelatud.
Täiendavalt on Tähe tänaval
kehtestatud kümne meetri
pikkune peatumiskeeld, et
võimaldada bussil vastutulevatele sõidukitele vajadusel teed
anda,“ selgitas ta Salule.
Teekonda E-Kaubamaja
juurde jätkates lähevad alatasa edasi ka Salu kannatused
– kurvastus järeltuleva põlve
pärast ei luba lihtsalt rahulikult loksuda. „Näeme, kuidas
väikelastega emad oma uniste
lastega bussist väljuvad ja ruttavad 600–700 meetrit vanasse lihakombinaadi lasteaeda
(lasteaed Ristikhein Ropka
teel – toim),“ polnud ta sugugi
rahul bussipeatuse asukohaga.

„Parem ei ole lugu ka Aardla
tänavalt tulevate lastega.“

Leevendus Taskule
Pensionäril on suurejooneline ettepanek: buss number 2
peaks sõitma Aardla ringilt alla
Ropka teele ja Ristikheina juures seisatama. Sealt võiks buss
edasi kulgeda Turu-Sepa-Aiandi-Ülenurme tänava kaudu
Aardlasse. „Kui ta aga füüsikainstituudi majade poolt tuleb,
siis läbiks need tänavad vastassuunas – oleks üks lisavõimalus
kesklinnast Sepa keskusesse
tulla,“ kirjeldas vanahärra vaimustusega oma visiooni. „Sepa
tänaval asub staadioni vastas
veel üks lasteaed, Aiandi tänava Variku koolis käivad lapsed
aga FI ümbruse majadest. Ülenurme tänavale peatust planeerides saavad Ploomi tänava
lapsed koolile lähemale ja Lõunakeskuse poolt tulev rahvas
lähemale ARKi.“

Praegusele tühermaale kavandatav asukoht oleks Salu
analüüsi kohaselt ideaalne;
jaguks ruumi nii saabuvatele
kui ootavatele bussidele, samuti taksodele. „Kanali poole
saaks kasvama panna tiheda
heki, jõe poole teha allee. Sinna saaks kahest otsast sisse
sõita ja mis peamine: liikluskoormus turu, Tasku ja Plasku
juures võetaks maha,“ maalis
mees tulevikku. „Samas jääks
jaam südalinna.“
Planeeringuteenistuse juht
Indrek Ranniku pidas mõtet
arusaadavaks, sest Tasku ümbruse liiklussituatsioon on tõesti pingeline. Salu lahendust ei
saaks aga linn respekteerida ja
seda koguni seitsmel põhjusel.
Tegemist on üleujutusalaga,
mõlema veekogu kalda ehituskeeluvööndiga, samuti ülelinnalise puhkealaga. „Teisele poole
jõge jäävad vaid Räpina, Jõgeva
ja Jõhvi suund, lahenduse peaks
leidma jõe ületamiseks Tallinna,
Pärnu ja muudes suundades väljuvatele bussidele,“ lisas ta.
Pealegi on väljapääs Salu pakutud alalt Ranniku hinnangul
väga kitsas ja komplitseeritud,
alal puudub igasugune tehniline infrastruktuur sellise keskuse ehitamiseks. „Vaatamata
pingelisele liiklusskeemile asub
praegune bussijaam südalinnas
ja on inimestele hästi kättesaadav,“ kiitis ametnik.
KAUR PAVES

Küüni 5b,
TARTU

Tähelepanu! Omega Laen AS pakub
finantsteenuseid. Laen 5 aastaks summas
5 000 eurot, fikseeritud intressimäär 15%,
krediidi kulukuse määr 17,68%,
lepingutasu 150 eurot, tagasimaksete
summa 7 136,98 eurot, kogusumma
7 286,98 eurot. Tutvu finantsteenuste
tingimustega ning vajaduse korral
konsulteeri asjatundjaga. Krediidi
saamiseks tuleb sõlmida tagatisvara
kindlustusleping.

Autoklaasid
Müük ja paigaldus
Täkete parandamine
Klaasikahjude käsitlemine
Klaaside toonimine
Tähe 127, Tartu
Tel 506 7180
734 3755
www.sixklaasid.ee

Tiibeti, t
restoranandoori ahju

Toit koju ja kaasa

E–N kl 11–22
R–L kl 11–23
P kl 12–22

ja india

tudengitele -10% • kaasa -10%
Pakume maitsvaid samosasid, erinevaid
naanleibasid, India-pärast tandoori ahjus
küpsetatud kebaabi ja palju muud head.
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LUGEJA KIRI
Rohelust vähemaks?
Kirjutan seoses hiljuti avaldatud artikliga, kus mainitakse ka
elamukruntide rajamist Ihaste Hipodroomi tuumikalale.
Ihaste seltsi kaudu oleme tutvunud ka Vana-Ihaste üldplaneeringu (2017) kavandiga,
mis kinnitab, et linnal on tõesti
kavas Hipodroomi männik
muuta elamukruntideks.
Ihaste kogukond ei ole
kindlasti huvitatud meie niigi
väikeste rohealade vähendamisest. Linnas on Ihaste ainuke sedalaadi parkmetsadega
linnaosa. Samuti on ilmselge,
et 20–30 krunti ei lahenda eluruumi puudust just kuigi palju.
Lisaks sellele on kõnealuses
männikus kaitsealuste taimeliikide levila. Kas keskkonnamõjude hindamine on tehtud
ning kui jah, siis kus võime selle
tulemustega tutvuda?
Selle kõige tõttu sooviksime
teada, millal toimub üldplaneeringu avalik arutelu, et inimesed saaksid sel teemal oma
arvamust avaldada ja oma arvamused aegsasti vormistada?
Millises seisus on praegu üldplaneering? Kehtiv üldplaneering (1999) näeb ette, et tegu
on puhkemetsaga, kuid samas
on juba linna kodulehelt leitav
antud piirkonna detailplaneeringu eskiislahendus elamukruntidega.
Erik Mägi

Indrek Ranniku
arenguteenistuse juhataja
Ihaste piirkonna omapäraks
võrreldes teiste linnaosadega on tõepoolest suur parkmetsade osakaal ning seda
omapära tuleb maksimaalselt
kaitsta. Linn on aga paljudel
juhtudel olukorras, kus hoonestamata metsamaa, mida
soovitakse tervikuna hoonestada, on eraomanduses. Linn
püüab maa-ala osalise hoonestamise lubamisega väärtuslikumad metsad põlistada,
et need säilitada linnametsadena elanikele.
Praegu töös olev linna üld
planeering näeb ühe ettepanekuna ette vähendada
roheala kahes kohas. Informeerime teid üldplaneeringu
avalikustamise ajast, kui täpsem info on teada.
Allikas: Tartu LV

TARTU

Hirm sandistamise
ees röövis äratõuke
Mullu Aura ujulas kaks
lootustandvat noor
ujujat sandistanud
lisaplaadid on uuteks
võistlusteks stardipuk
kidelt eemaldatud, kuid
ka seda ei pea asjaosa
lised jätkusuutlikuks la
henduseks ning värsked
platvormid on juba teel.
Tegus seenior Eve Piller on
omadega jõudnud seisu, kus
ta kahtleb, kas aastaid linna
esiujula rolli täitnud Aura
kohal päike enam paistma
hakkabki. Nimelt külastas
ta sõbrapäeval järjekordseid
rahvusvahelisi ujumisvõistlusi – sama tava on ta viljelenud
juba 2005. aastast. „Eks ikka
selleks, et elada kaasa oma
lapselapsele ja rõõmustada
saavutatu üle,“ selgitas ta. „Ja
on, mille üle rõõmustada.“

Laiutavad kotid
Paraku osutus ka seekordne publikukogemus
pettumuseks. „Trepist üles
tribüünile minnes ei märka
mingit muudatust: vabu istekohti ei ole. Piki basseini
kulgevad pikad istmeread
hõivavad võistlejate spordikotid,“ raporteeris Piller.
„Kui oma laste võistlustele
kaasa elama tulnud emadisad suudavad nende pikkade tundide jooksul püstijalu
seistes vastu pidada, siis vanavanematele on see üle jõu
käiv katsumus.“
Kuna ikka kuidagi muidu
ei saanud, oli pensionär sunnitud tõstma toolilt spordikoti toolide rea vahele. „Istud
siis ja mõtled, kas olnuks väga
palju soovitud eraldada tribüünil paar tosinat istekohta
pealtvaatajatele,“ arutles ta.
„Sama arvu spordikottide
tarbeks leiduks ka mujal ruumi.“
Veekeskuse juhataja Kairit
Matto tänas Pillerit terase
tähelepaneku eest. „Kindlasti
arutame võistluste korraldajatega, kuidas tribüünil toi-

LAUSEGA
Matused
hubasemaks

Unistus Suur-Tartust

Linnavalitsus sõlmib hankelepingu Haspo OÜ-ga Raadi
kalmistul asuva Telleri kabeli
vaskplekk-katuse ja karniiside restaureerimiseks. Tööde
kogumaksumus on 31 186
eurot.
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inimest avaldas arvamust tulevase kesklinna üldplaneeringu kohta, mis tuuakse taas
raekoja saali avalikule arutelule homme kell 16.

Rahvusvahelisel mõõduvõtul Madwave Challenge
kaasa löönud seltskonnal jäid sedapuhku tõukeplaatide mõnud nautimata. 
TARTU UJUMISKLUBI
muvat paremini korraldada,“
lubas ta.
Ent Pilleril jagub kriitikat
ka sootuks tõsisematel toonidel. „Heidan pilgu tribüünilt alla ujulale ja märkan, et
seekord pole stardipukkidele
paigaldatud neid skandaalseid lisaplaate. Hajub ohutunne, asendudes veendumusega, et täna läheb kõik
hästi,“ jätkas ta jutustust,
vihjates mõistagi plaatidele,
mis mullu novembris kahelt
noorelt ujujalt sõrme röövisid.

Kes vastutab?
Piller möönis nähtut meenutades siiski, et kuigi stardipukilt äratõuke võimsus
jääb tagasihoidlikumaks
ja lennukaugus lühemaks,
on see ikkagi parem võrreldes novembrikuu traagiliste sündmustega. „Kas selle
detsembris juhtunu eest on
keegi ka vastutuse võtnud?“
päris ta samas. „Tahes-tahtmata tekib küsimus, miks
peab Eesti ujumisliit rändama ringi mööda vabariigi
ujulaid oma amortiseerunud
lisaplaatidega. Ujula haldaja on ju Aura veekeskus, kes
peab tagama absoluutse turvalisuse mitte ainult võistlustel, vaid ka igapäevastel treeningutel.“
Piller meenutas elutargalt,
et ujulat kasutavad mitmed

HÄÄ HIND!

sajad ujumisklubidesse kuuluvad noored treeningpaigana, lisaks muidugi ujulat
mitteomavad koolid, aga ka
hobiujujad ja kõik veekeskuse külastajad. „Kasutamise
eest küsitav renditasu on
pigem soolane kui magedavõitu,“ nentis ta. „Seega
rahaline seis peaks võimaldama igati panustada turvalisusesse ja esmanõuetele
kulutamine ei tohi olla teisejärguline. Aga Aura juhtkond
on pidanud tähtsamaks oma
paarisajatuhandelise ja suuremagi kasumiga täita linna
eelarvet.“
Matto tunnistas, et tõepoolest on veekeskus langetanud otsuse, et varasemalt
kasutatud ujumisliidu stardiplatvorme enam ei pruugita. „Siinkohal saan jagada
ka rõõmsat sõnumit, et juba
lähiajal saab Aura kaheksa
esimest võistlusstardiplatvormi,“ märkis ta. „Kuna
külastajate heaolu ja ohutus on meile kõige olulisem,
otsustasime, vältimaks novembris juhtunu kordumist,
tellida päris oma stardiplatvormid. Loodetavasti saavad need paika märtsikuus
ning 9.-10. aprillini peetaval
XI Tartu Kevade ujumisvõistlusel võivad sportlased
juba uutelt platvormidelt
vette hüpata.“
KAUR PAVES

Tartu volikogu otsustas teha
Tartu, Ülenurme, Luunja,
Tähtvere, Nõo ja Haaslava
vallale ettepaneku alustada
läbirääkimisi ühe omavalitsusüksuse moodustamiseks.
Seaduse kohaselt on nõustumiseks või keeldumiseks
aega kaks kuud.

Virtuaalne pai
finantsässadelt
Linn saavutas Financial
Times gruppi kuuluva ajakirja Di Magazine Euroopa linnade ja regioonide
investeerimiskeskkonna
värskes edetabelis kuni 100
000 elanikuga linnade kategoorias 7. koha. Uuring
hõlmas ligi 500 linna ja regiooni.

Kaldub müstikasse

Au Uuele
Aasta kultuurisündmuse
tiitli pälvis Uue Teatri lavastus „Odysseia“, mis muutis
teatrilavaks terve Tartu ja viis
publiku rännakule müütiliste
kangelaste maailma.

Sahad pihku
Sada tublimat majaomanikku, kelle kinnistud alati eeskujulikult lumest puhastatud
on, said viimaks tunnustatud
– pärast põhjalikku kontrolli
kinkisid linnaisad neile Fiskarsi käsisahad.

SÄHVATUS

13. korda peetav rahvusvaheline kirjandusfestival
Prima Vista toob 4.-7.maini
oma eale sobivalt Tartusse müstikat ning salapära,
kandes seekord alapealkirja
„Müstifiktsioon“.

Tuljak südames
Laulupeomuuseum avas
Anna Raudkatsi 130. sünniaastapäeva tähistava näituse „Kanname südameis
Tuljaku tuld“, mis jääb avatuks juuni lõpuni.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

NÄPUOTSAGA JAMAIKAT: kel nädalavahetusel Kariibi mere kanti asja, võiks väärt rüüpe tarbeks kamalutäie viljakandvaid koostisosi tuua. 
AUGUST LUMM

Raeoptika
Veebruaris ning märtsis pakume
uusimaid prilliklaaside tüüpe
tutvumishinnaga -50%.
Kasuta võimalust!
Lisateavet klaaside kohta vaata
Youtube-st:
https://youtu.be/9CG-EIJhS3g

56 488 967
www.vedamine.eu
andrus@vedamine.eu
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TARTUS:
Raekoja pl. 1, E-R 9-18, L 10-15, tel 711 1279.
Küüni 5b, E-R 10-19, L 10-15, tel 748 4642.
TALLINNAS:
Estonia pst.1/3, E-R 10-19, tel.631 3773.

Kui käed
ei aita,aitab
Raeoptika
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Palametsa
pajatused
367.

Daamide rohkus kultuurikriitik Sten Sanga ei heidutanud, kentsakalt mõjus aga nende
viinalembus. 
LAURA NIILS

Multš otse publikusse!
15. veebruaril Genialis
tide klubis esilinastunud
teatri Must Kast üllitatud
lavastus „Võõrana Põh
jala kõrbes“ pani isegi
kultuuriheidiku kaasa
elama.
Ega palju ruumi mitte kaasa
mõtlemiseks meile seal antud,
kuna lava oli otse publikusse ehitatud ja dekoratsioone
lendas hoolega! Ja veel milline
lava meid ootas: koorekattega
kaetud ning üle terve saali pikaks venitatud. Tegevus käis
suisa kolmes erinevas saali
otsas – andis pead väänata, et
end toimuvaga kursis hoida.

Viinalembene
peakangelanna
Juba publiku saali kogunemise ajal kummutas peast
veidi ogar Tiina muudkui
hundijalavett ning ohkas sõtta läinud peiu Marguse pärast.
Nagu etenduse lõpus selgus,
siis Tiina ise oli peigmehele
otsa peale teinud, kui ta parajasti libahundi kehas soos ringi
rändas. Soo kui selline oli väga
leidlikult kujundatud. Ohtrate
sohu vajumiste lahendusena
veeresid ohvrid lihtsalt kõrgendiku pealt alla ning peitusid
poodiumi alla kardinate taha.
Üks geniaalsemaid tegelaskujusid lavastuses jäigi soovai-

mu kanda – kuti grimm ning
liibuv kombinesoon andsid
väga loomutruult kogu olemuse edasi. Etenduse esimestel
minutitel võttis mitu korda
olemise kõhedaks – kas põrgulikult keha väänav soovaim
lendab lavalt mulle ja kaaslasele sülle või mitte. Vaim ei lennanud, aga püksid olid korralikult multšiga kaetud küll.
Väga meeldis Tartu ülikooli
akadeemilise naiskoori kaasamine lavatükki. Igal juhul
etem ja elamuslikum kui suvaline plaadi pealt tulev trillerdus, nagu tavaks on saanud. Kõige rohkem kildu rebis
Kaarel Targo esitatud soos
elav Jaan. Mees nagu muiste –
muudkui möh ja möh, tema on
mees ja naine olgu vakka. Oma
otsa leidis Jaan hullu Tiina käe
läbi, kui see viimases oma kadunud peigu kujutama hakkas. Nende kahe omavaheline
rähklus väärib mini-Oscarit,
kuna vaene Jaan prantsatas
korduvalt poodiumile sellise
lennuga, et kartsin kuulvat
tema kontide ja kolju purunemise häält. Näitleja jäi küll
ellu, aga tegelaskujuga tehti
ikka üks-null.

Hingede maagia
Lavastuse hingelisema poole pealt jäi pähe kummitama
mitmeid kordi kõlanud mõte –

minu hing tunneb sinu hinge
ära. Väljaspool teatrisaali ilmselt naerdaks kohmetult selle
ütlemise peale ning võetaks
uus teema. Kui aga rohkem
mõtlema jääda, siis on väga sügav idee, kuidas mitte inimesed ei armu, vaid nende hinged
tunnevad üksteist ära ja jäävad
armastama igavesti.
Kuidagi kentsakalt mõjus
hullu Tiina pidev viinarüüpamine. Eks võib oma moraali
sealtki välja lugeda – alati ei
uputa mehed muresid pudelisse. Seekord püüdis naisterahvas oma hingevalu kesvamärjukese sisse lahjendada. Valu
aga pigem kontsentreerus ning
mured, vanad raisad, õppisid
ujuma ega kavatsenudki uppumise märki näidata. Nii vaene
libahunt oma puu najal muudkui pudelit kummutas ja kaarnat appi palus peiu leidmisel.
Etendust jääb meenutama
kodus kapi peal seisev sisututvustus. Leidlik kujundaja
oli ühe poole liivapaberiga
üle liiminud – siis ei raatsi
keegi kava ära visata, vaid
jääb ootama peatset remonti. Seni rändab kavapaber aga
tööriistakohvrisse ja nähtud
emotsioonid hingesoppidesse.
Mõtlema, kas mina olen leidnud selle hinge, keda igavesti
armastada.
STEN SANG

Invaabivahendid
müük - laenutus - nõustamine

Invaabivahendite müük ja laenutus
abivahendikaardiga soodustingimustel

BUSSI RENT alates 50€ päev

Citroen Jumper (2014) • 9 kohta • püsikiirushoidja
diisel • 8,8 l/100 km • 110 kW
USB • AUX • konditsioneer
istmed reguleeritavad • kõrge

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

Valikusse kuuluvad: ratastoolid, hooldusvoodid,
kargud, mähkmed, rulaatorid, potitoolid jpm.
Asukoht:
Kalda tee 24, Tartu
Telefon: 55 650 060
www.invaabivahendid.ee

TARBIJA
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Uuno Kivilinnast

Täkk vajab väärilist toitu
Supiteema on mul vii
masel ajal supi nii keema
ajanud, et tahaks mõnel
asjaosalisel supi ninast
välja lüüa.
Täiesti selge on see, et minu s ug u ne s ug u mü r sk ja
naistemagnet vajab energia
taastamiseks head ja paremat kütust. Olen kokakunsti
vastassugupoole juures alati
oluliseks pidanud: ka isikust,
kelle nimegi ma kohtu ähvardusel lehes mainida ei tohi,
meeldis mulle hoopis rohkem
tema ema ehk minu ämm, kes
oli pliidi taga tõeline kuninganna.

Latikas Maximast
Samast põhimõttest olen lähtunud ka nüüd, lõbusa poissmehena. Võin olla küll vaene, aga
solki ma ei söö. Ikka jälgin kauplustes täpselt, mida omale ostukorvi lisan, ning turvatöötaja,
kes seda õigust mulle keelas,
olen tänaseks suutnud hauda
ajada. Tasub lihtsalt teada, mida
ostad – näiteks Maxima ees
müüb üks daam võrratut suitsulatikat vaid kaheeurose kilohinnaga.
Ühel päeval tekkis taas tahtmine prassida. Ostsin viinereid
ja tuli mõte tarbida neid koos
hapukapsa ja kartuliga. Mitte
väga ammu ilmus ajalehes lugu
pealkirjaga „Seljanka vahukoorega“, kus kurtsin kohaliku supitootja mõõdutundetuse üle
suhkru doseerimisel. Nüüd on
jälle sama lugu. Salvesti praekapsas on nii magus, et pärast
maiustamist on tunne, nagu

Autor:

oleksin jäätist või šokolaadi
söönud.
Keegi peaks sellise veto panema, et Salvestile enam suhkrut
ei müüdaks. Jääb mulje, et peakokale ei ole lapsepõlves kommi
antud ja nüüd püüab ta seda tagantjärele kompenseerida. Jah,
isegi heeringale lisatakse natuke suhkrut, kuid võtmesõnaks
ongi siin „natuke“.’

Põnts rahakotile
Kuna purgi etiketil suhkrusisaldust avaldatud ei ole, siis
pannaksegi seda umbes – mida
rohkem, seda uhkem. Tundub,
et Salvest tahabki spetsialiseeruda hoopis eksklusiivsetele
magustoitudele. Mõni supp on
kogemata isegi peaaegu normaalne saanud, kuid pean vist
hakkama teiste firmade suppe ja
muudki kraami proovima. Kui
keegi soovib maitsta, siis pool
purki on mul külmikus veel alles. Ja jääbki sinna.
Veelgi alatumalt on mind ko-

50 38 045

Osades:

LUGU AJAST, MIL ÄRMA TALUS
KÜPSETATI VEEL LEIBA JA
TOOMASE SUHTED EVELINIGA
OLID PEAAEGU KORRAS…
Ilves: „Igalühel võib olla eelmiseid
suhteid, aga ma tahan siiski teada…
Kas suhted jätkuvad? Minu selja taga?“
Orav: „Oma naise pärast võid sa küll
päris rahulik olla!“

Jant ühes vaatuses, kestab üle ühe tunni

12.03 TARTU
SADAMATEATER kl 19
13.03 TALLINN
RAHVUSRAAMATUKOGU
SUUR SAAL kl 17

KAARDID
ENNUSTAVAD
Tel 900 1727

(Tallinna Linnateater)

25.02 KOSE
KULTUURIKESKUS kl 19
28.02 KARKSI-NUIA
KULTUURIKESKUS kl 17
11.03 OTEPÄÄ
GÜMNAASIUM kl 19

helnud kaubanduskett Rimi.
Leidsin ajalehest reklaami, mis
tõotas purgisuppidele 30%-list
allahindlust. Kuigi enamasti
teen sisseostud kodukohajärgses Kivilinna Konsumis või
Maximas, siis sellist pakkumist
ei saanud mööda lasta ja põrutasin kesklinna. Olen koolis
käinud ja oskan nii palju arvutada küll, et tean, kui kõva säästu
see mu rahakotile pakub. Tasub
meenutada, et 64-sendine bussipilet ei ole minu kojamehepalga juures sugugi mitte odav lõbu
ja jänest ma pärast korduvat vahelejäämist enam sõita ei julge.
Päästva pensionieani on veel
pool aastat aega.
Läksin kohale ja mida öeldakse: odavama hinnaga saab ainult hernesuppi! Mina aga olen
maias seljanka peale. Olin nii
vihane, et ütlesin kohe müüjatele: raisk, sööge ise oma hernesuppi! Milleks sellist reklaami
teha? Ma poleks muidu linna
sõitnudki.

20.03 KEHRA
RAHVAMAJA kl 15
20.03 HALJALA
RAHVAMAJA kl 19
17.04 VILJANDI
SAKALA kl 19
24.04 VÕRU
KANNEL kl 19
22.05 LUUNJA
KULTUURIMAJA KL 15

24 h • 1,09 €/min

Ennustuste tellimine,
ka kirjalikult:
ennustus.ee
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KINO

Soojustamine puistevillaga.
Tel 5665 0604, 502 0066,
puistevill@gmail.com.

EHITUS

CINAMON

Üldehitus, fassaaditööd,
katused (KÜ-d,
eraisikud, ettevõtted).
Tel 5850 9769,
www.auna.ee.

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
26.02–3.03 kell 15.45, 18,
20.15 Deadpool

Betooni- ja plaatimistööd. Remondi-, lammutus- ja ehitustööd. Tel 5634 5782.

29.02–2.03 kell 21 Suur vale

26.–28.02 kell 10.45 Hea
dinosaurus

Zoolander 2

Ehitus, remont, viimistlus- ja
lammutustööd. Tel 5858 6953.

26.–28.02 kell 12.30; 29.02–
3.03 kell 14.15 Ole tervitatud,
Caesar!

26.–28.02 kell 14.45; 29.02–
3.03 kell 12.15 Jääkaru Norm

26.02–3.03 kell 13.45, 16.15,
22 Egiptuse jumalad

KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU

26.–28.02 kell 16.30; 29.02–
3.03 kell 22.30 Kuidas olla
vallaline

26.02–2.03 kell 19.45, 22.15;
3.03 kell 17.05, 19.45 Peapõrutus

kuni 27.02 näitus Elada, unistada, hõljuda – Tove Jansson
(1914–2001)

26.–28.02 kell 13.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 22.30;
29.02–3.03 kell 13.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30 Klassikokkutulek

26.02–3.03 kell 11.30, 12.45
Appi, ma kahandasin õpetaja

kuni 6.03 Rukkilille lasteaia
laste loovtööde näitus Lume
rõõmud

3.03 kell 19.15 Esilinastus:
Perekonnavaled

LINNARAAMATUKOGU

26.02–28.02 kell 18.45, 21;
29.02–2.03 kell 16.30, 18.45;
3.03 kell 16.30, 21.15 Zoolander 2

KOOLITUS

KINNISVARA MÜÜK

Ehitus, remont. Pikaajaline
kogemus. Soovitud tulemus
garanteeritud! Tel 5622 9840.

26.02–2.03 kell 17.05; 3.03
kell 22.15 Päevavalgele

26.–28.02 kell 10.30, 11.45;
29.02–3.03 kell 11.45 Robinson Crusoe

Vahetada maja (Jõgevalt 5 km,
2 k, 2 ha maad) 1-3-toal korteri
vastu Tartus. Tel 5817 2199.

Korterid, majad, majaosad
Tartus ja maakonnas.
Aitamepuidust
kinnisvara
Naturaalsest
seinad.
müümisel
ja üürimisel.
Lisainfot
vaadake:
Meelis Karu, tel
www.puitsein.ee,
tel511
5505949
0898.
Ene Lina, tel 504 8379
742 0240 • www.robinson.ee

Ehitus, remont, renoveerimine. Õppinud mehed, võimsad
riistad. Vundamendist katuseni.
Tel 5820 2040.

26.02–3.03 kell 19 Mees, kes
jäi ellu

KINNISVARA VAHETUS

MATERJAL

Ehitus- ja remonttööd. Viilkatused, lamekatused, puitfassaadid, vihmaveesüsteemid,
hoonete ja abihoonete ehitus
jne. Tel 5662 9930.

26.–28.02 kell 11.15, 13.15,
15; 29.02–3.03 kell 13.15, 15
Alvin ja koopaoravad: oravad
rattas

NÄITUS

Ehitus-, viimistlustööd (eraisik,
firma, KÜ jms). Töö kiire ja korralik. Hinnad soodsad.
Tel 510 0645.
Katusetööd, fassaaditööd,
vundamenditööd. Eramud,
korteriühistud.Tel 5649 4929.

kuni 16.03 Eve Kärneri maalinäitus Saarte lood

kuni 26.02 fotogrupp
O.V.E.R-i näitus Talves on
värve

kuni 17.03 Marko Matvere
joonistuste näitus Ümber
imelise ilma

AM-, A-, B-, BE-, C-, CE-kat
veokijuhi täiendus-, ADR ja
lõppastmekoolitus 90 €.
Tel 507 8230, Kalda tee 30,
www.sõiduõppe.ee.
Arvuti algkoolitus, algus
16. märtsil. Info ja registreerimine tel 742 8000, www.nort.ee.

Tel 7 420 240
515 3773
www.robinson.ee

Kinnisvarateenused aastast 1997

2-toal heas korras korter (2/5,
rõdu, eraldi toad). Tel 5554 0831.
3-toal heas korras avar korter
(68 m², IV k) Tartus Tähtveres A.
H. Tammsaare tn. Tel 516 7731.

kuni 10.03 fotonäitus Poolsada aastat bluusi Soomes

ANNELINNA RAAMATUKOGU

Renoveerimist vajav korter
otse omanikult (v.a. Annelinn).
Tel 5340 8210.

Arvutijoonestamise (CAD) koolitus. CAD programmide müük.
zwcad@zwcad.ee
Emajõe Keeltekool: uued
kursused märtsis.
Tel 740 4050, info@emajoe.ee,
www.emajoe.ee.

KÜTE

Korterid, majad, majaosad

KINNISVARA
OST
Tartus ja maakonnas.

Katusetööd, turvatooted, ja
vihmaveesüsteemid. Müük,
paigaldus ja hooldus.
Tel 553 3733, info@steel.ee,
www.steel.ee.

Aitame kinnisvara

1-2-3-toal
korter
majaosa
müümisel
ja või
üürimisel.
Tartus või maal. Võib vajada
Kai Persidski,
tel 5190
remonti.
Erki, tel 504
0334.3394

Gert Suik, tel 515 3773

Katuste ja puitfassaadide ehitusja remonditööd. Tel 515 7062.

1-2-toal
korter
Tartus.
742 0240
• www.robinson.ee
Tel 5660 0738.
Keskküttega korter Tartus. Tel
5681 1160.

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

Kinnisvara Tartus. Huvi pakuvad
kapitaalsemat remonti vajavad
korterid, majaosad ja majad. Tel
56 503 503, Marko.
Maamaja koos maaga. Hooned
võivad vajada renoveerimist. Tel
5674 9386.

Sanitaar- ja kapitaalremont.
Ehitus ja lammutustööd.
Tel 5837 2544,
viimistlus.lammutus@mail.ee.
Sisekujundused, hoonete projekteerimine, olemasolevate
hoonete digitaliseerimine. Küsi
pakkumist! Tel 5564 1966.

Metsakinnistud (ka läbiraiutud),
põllumaa ja raieõigus. Metsakinnistute ost ka koos hoonetega, hüpoteegiga, looduskaitsealadega ja kaasomandiga. Tel
523 4445.
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LÕHUTUD KÜTTEPUUD
toores / kuiv
30 cm, 1 ruum = 35 € / 40 cm, 1 ruum = 32 / 40 €
50 cm, 1 ruum = 30 / 38 €

Tel 514 2173

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!
Kaseküttepinnud (pikad ja
tükeldatud). Tel 5662 5014.
Kask, lepp 30, 40, 50 cm.
Tel 557 6177.
Kuiv kasepind 30, 40, 50 cm.
Vedu, tšekk. Tel 5594 7098.
Kuiv okaspuu 1,70 €, kask
2 €/võrk, metsakuiv okaspuu
50 sm 35 €/rm. Vedu tasuta. Tel
504 5307.
Kuivad ahju-, kamina- ja pliidipuud, 40 l/võrk, hind soodne
al 1,60 €. Vedu Lõuna-Eestis. Tel
5636 3645.
Kuivad kütteklotsid 40 L võrkudes 1,5 €/võrk. Tel 523 6683.
Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puit- ja turbabrikett,
küttegraanulid. Vedu tasuta. Tel
523 8332, 433 3130.
Kuivad puud veoga. Erinevad
puuliigid. Kaminapuud, pliidipuud, kütteklots. 40 l / 1,60 €.
Tel 5631 5129.
Küttehall müüb kvaliteetset
puitbriketti, pelletit ja kütteklotse. Hinnad soodsad. Tel
5687 8223, www.kuttehall.ee.
Küttepuud. Tel 5683 3404.
Puitbrikett, kaminapuu, kuiv
kütteklots. Tel 5197 8500.
Puitbrikett, puidupelletid,
kütteklotsid, kaminapuud.
Tel 514 4555, www.puitbrikett.ee.

REKLAAM

Neljapäev, 25. veebruar 2016
OTSIN TÖÖD
39 a ehitus-remondimees
ootab pakkumisi. Tegelenud 16
a ehitus- ja remonditöödega,
olemas universaalkerega auto ja
haagis 3 x 1,5 m, tööriistad. Töö
kvaliteedi ja alkoholiga muret
pole. Oodatud ka väiksemad
tööd jne. Vajadusel paberimajandus OÜ-ga. Tel 5553 8686,
vaikne15@gmail.com.
Küsi hinnapakkumist juba täna!
Reiem Grupp OÜ on üldehitustöid ja siseviimistlust tegev
firma. Pakume teenuseid nii
eraisikutele kui firmadele ja
korteriühistutele. Tel 558 9911,
Reiem Grupp OÜ.
Üldehitus- ja siseviimistlustööd. Tel 5904 2174.

PAKUN TÖÖD

TEENUSED

VÄIKEBUSSI
rent al 50€ päev
Citroen Jumper (2014)
9 kohta, püsikiirushoidja

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

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

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ
Autoklaaside müük, paigaldus,
parandus, toonimine.
Klaasikahjude käsitlemine.
SIXKLAASID OÜ Tähe 127,
Tartu. Tel 5067180. www.sixklaasid.ee

9-kohalised bussid
Transfeer
Tel 503 4222,
www.minibussirent.ee

Fotograafiteenus. Tel 5808 4419,
fortiusfoto@gmail.com.
E T K N R 10.00 - 18.00 Telefon: 765 4202
Aadress: Ringtee 1, TARTU

HAUAPIIRDED VAASID PINGID

Autode ja veoautode keretööd,
ümberehitus, taastamine.
Uued ja kasutatud keredetailid.
Tel 504 0334.

Avatud uus väikelasteriiete outlet kauplus Tot Store Kivilinna
keskuses. Kvaliteetsed brändiriided parima hinnaga!

Ehitus ja renoveerimine vundamendist katuseni, võtmed
kätte. Tel 5820 2040,
vasker365@gmail.com.

Odavad rõivad, Kastani 121.
Kogu kaup -50%. E-R 10-18,
L 10-15.

Ehitus, remont, viimistlus, lammutustööd, lumekoristustööd.
Lõuna-Eesti. Tel 5858 6953.

Auto, veoauto keretööd,
taastamine, ümberehitus,
keredetailid, eriprojektid. Tel
504 0334.
Müü oma auto meile. Sobiva
tehingu puhul raha kohe kätte.
Tel 5823 2707.

Viljapuude lõikus ja okste äravedu. Tel 5344 1304.

Raamatupidamisteenus.
Aastaaruande koostamine.
Tel 5839 2739,
soodneraamatupidamine.ee.

Sanitaartehnilised tööd.
Tel 5660 1567.

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

1994.-2008. a sõiduautode
kokkuost. Väga kiired tehingud!
Raha kohe kätte! Tel 553 3060.

Ohtlike puude raie, kruntide
koristustööd, hoonete, katuste
lammutus. Omame tehnikat. Tel
5636 3645.

Rakkekaevude kaevamine,
puhastamine, süvendamine ja
remont. Tel 5638 1774.

Anne 51 kpl Stiil uued ja vähe
kasutatud riided Iirimaalt.
Tel 522 3936.

SÕIDUKID

Veoteenus furgoonveoautoga ja
puksiiri teenus. Tartu,
tel 5569 7494.

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

Müüa kartulit (head sordid).
Tel 5805 7264.

RIIDED

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

Plekksepatööd Tartus Ringtee 1.
Tel 517 2156.

PÕLLUNDUS

Toome koju: kartul, porgand,
punapeet, kaalikas, kapsas,
küüslauk otse talust!
Tel 5370 8010.

Minilaaduri rent. Tel 5904 2174.

Veotakso. Tel 501 5312.

Plekitöökoda Tartus Tiigi 80
hoovis. Tel 516 6152,
info@ramest.ee.

Nais- ja meespensionärile kioskisse (töövahetus 24 h, vajalik
vene keele oskus). Tel 5354 1882.
Raamijuhi abile. Tel 510 0187.

7

Elektritööd ja -projektid,
dokumentide vormistamine.
Tel 520 6534.
Elektritööd! Vajadusel tuleme
välja 24 h ööpäevas, 7 päeva
nädalas. Head hinnad!
Tel 513 7844.
Elektritööd. Tel 5609 3099.
Emailin vanne. Tel 552 2879.
Fekaalivedu. Tel 510 9995.
FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.

Santehnilised tööd, vannitubade remont. Tel 5813 5496.
Hauakivide ja hauaplaatide
valmistamine. Tel 5691 7488,
www.kiviraie.ee.

Väikebussi rent (16 kohta koos
juhiga). Tel 5621 4026.

Merevaigust kaelakee (lihvitud
vana kee eest tasun kuni 600
eurot) ja muud veneaegseid
naiste ehteid (sõled, prossid,
sõrmused, käevõrud, -kellad
jne). Huvitavad ka vanad nõud,
kujukesed, rahvariided ja palju
muud! Alati hea pakkumine ja
aus asjaajmine. Tel 5639 7329,
Liina.

TERVIS
Teen reikit, tervendust, hingerännakuid Tartus. Tel 5342 9160.
Tervendamise ja harmoniseerimise seansid. Elena – energiaterapeut ja rahva ravitseja
(Moskva). Ootan teid aadressil
Elva, Kesk 9. Registreerimine tel
5360 9798.

TUTVUS
60 a töötav ja sportlik mees, ei
suitseta. Soov leida 55+ saledat
sõbrannat või elukaaslast.
Tel 5630 5731.

MÜÜK

Raamatud, märgid, mündid,
postkaardid, ehted, hõbe,
maalid jm vanavara. Koduvisiit
ja raha kohe kätte. Tartus ja Elvas,
tel 5649 5292.
Vanad pressitud kirjadega õllepudelid: Saku, A. le Coq, Livonia
jne, 5-30 €/tk. Tel 5395 8295.
Vanad raamatud ja nõud – ost
ja äravedu. Tel 5893 8528.
Vanad raamatud, maalid, graafika, märgid, medalid, mündid,
paberrahad, nõud, fotod, postkaardid, mööbel, samovarid,
kellad, ehted jne. Tel 5829 9810.

Septikute müük ja paigaldus.
San-tehnilised tööd.
Tel 5757 0202.

Kanalisatsiooni-, toru- ja elektritööd. Tel 735 3777, 5566 1888.
Katusepesu ja värvimine. Tel
5565 0673, info@sunluna.ee.

Kaubikutega veoteenused
Tartus (kiirvedu 9 €), Lõuna-Eestis. Allhanketeenused (jahutusvedu, alusekaubad, jaotusvedu,
paki- või kullerteenus, olemas
laopind). Tel 506 3891.

Septikute, mahutite, kaevupumpade/-pumplate müük
tootjalt. Transport ja paigaldus. Tel 5306 5322.
Tasuta kodumasinate, vanaraua ja muu kila kola äravedu.
(va külmikud). Tel 5386 9008.

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

Likvideerin ummistusi,
san-tehnilised tööd (boilerid,
segistid, WC-potid, torud jne). Tel
5621 7955.
Metsaraie, valgustusraie, võsapuhastus ja metsaväljavedu. Tel
5667 2872, 5344 1304.

Uus vann vanasse vanni, garantii 3 a. Lisainfo tel 503 1943,
www.vannvannis.ee.
Vedu, kolimine utiliseerimine,
laadijad, ka klaverid, suur
kaubik. Tel 553 7638,
kiiredkolijad.ee.

TK UEU LLU TLU SI
Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.

1 kuulutus =1€

+KM

(90 tähemärki)

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

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

Müüa peenvillaseid tikkimislõnga jääke. Palju värvitoone.
Tel 5332 3172.

OST
EW- ja nõukaaegsed auto- ja
motoalased (Pobeda, IŽ-350,
IŽ-49, Ford jne) raamatud.
Tel 5649 5292.

Vanad rahad (rublad, kopikad,
margad, sendid jne), meenemedalid, rinnamärgid, vimplid jne.
Tel 5872 5458.

VABA AEG

Hõbedast lusikad, pitsid, ehted, esemed jm. Kokkuostudest
kuni kaks korda parem hind! Tel
5649 5292.

Korstnapühkija Tartus, Põlvas,
maakondades. Ametliku akti
väljastamine. Tel 5191 6605.
Leiame Teie kodu soojuslekked
termograafia abil. Tel 524 3142,
www.imperialproject.ee.

Lõngapood: üleminekuga
lõng vill+bambus 30 €/kg, vill+akrüül 25 €/kg (üle 10 kg ostes
20 €/kg). Ropkamõisa 10, Tartu,
tel 520 7727,
www.aardlakaubandus.ee.

Kõik tsaariaegsed ja EW-aegsed märgid ning nõukaajast
märgikollektsioonid.
Tel 5649 5292.
Maalid, ikoonid, graafika
(ka nõukaperioodist). Muuda
kasutuna seisev kunst rahaks! Tel
5649 5292.
Nõukogudeaegsed portselankujud ja figuurid. Al 10 €/tk. Tel
5893 8528.
Ostame/müüme vanavara:
mündid, märgid, medalid,
ordenid, paberrahad. Võib
pakkuda ka kullast ehteid.
Meie pood asub Tartus
J. Kuperjanovi 62.
E-post emilia.collection@mail.ee.
Pioneer pliidi küttekeha,
õunamahla press ja purusti,
sepaalasi. Tel 5844 7898.
Plaanid kolida või said päranduseks korteri? Ostame üleliigse
vanakraami ja kola.
Tel 5649 5292.

TOIMETUS • tel 730 4535
Peatoimetaja: Kaur Paves kaur@tartuekspress.ee
Reporter: Kadri Külaots kadri@tartuekspress.ee
Reporter: Rauno Põld rauno@tartuekspress.ee
Reporter: Meelis Kaldalu meelis@tartuekspress.ee
Reporter: Janari Kintsiraud janari@tartuekspress.ee
Haridusosakonna juhataja: Rasmus Rekand
rasmus@tartuekspress.ee

Kaardid ennustavad!
Tel 900 1727. Suhted, raha, töö,
õnn, armastus, tervis... vastused
24 tundi vanimal ja parimal ennustusliinil. Ennustuste tellimine,
ka meilile: ennustus.ee.
Kalameeste vedu Peipsi järvele,
Varnja külas Tartumaal. Võimalik
ka majutus! Tel 518 1125.
Kandlemuusika või Simmaniduo Sinu peole! Lisainfo
www.simmaniduokannel.eu või
tel 504 3202.
Tantsuõhtu ansambliga Viiser
26.02 kl 20. Eva Tantsukool,
Peetri 26a. Info 511 4081.

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

Tartu Maxima X/XX
kauplused kutsuvad tööle
- KASSAPIDAJA-MÜÜJAID
- LETITEENINDAJAID
- SAALITÖÖTAJAID
Ettevõte garanteerib:
- stabiilse palga
- tasuta lõunasöögid
- erinevad motivatsioonipaketid
- tööalase tasuta koolituse
Täitke tööotsija ankeet meie kodulehel: WWW.MAXIMA.EE
Saatke CV: PERSONAL@MAXIMA.EE. Tel 5556 6239.

Soovid vabaneda suitsetamisest kiirelt ja ohutult?
Pakume abi laserteraapiaga.
Info ja registreerimine 56 47 22 91
Targa Tervise Pesa,
Riia 24, Tartu www.targatervis.ee

