BUSSI RENT alates 50€ päev

OÜ PLEKK-KATUS

Citroen Jumper (2014) • 9 kohta • püsikiirushoidja

• Katuse- ja seinaplekk
• Lisaplekid
• Roostevaba-, vask-, messingplekk

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

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

TARTU
Riia 136C
Tel: 5343 0334, 739 0196
katusplekk@gmail.com
www.plekk-katus.com

TALLINN
Kadaka tee 4
Tel: 506 5659, 65 65 782
info@plekiladu.ee
www.plekiladu.ee
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nr 22 (387) • Tiraaž 20 400
www.tartuekspress.ee
Hambaarstiga armatsemise päev

T

Jaanipäevani murutraktori
ostjale kauba peale
pakk veini (3 l)!

TÖÖRIIS AKESKUS

Murutraktor MTD
SMART RF-125

€
9
9
4
1

SENISEST SUUREM PIND

JA KAUBAVALIK!

Ametlik esindus:

&

Väiksemasse majapidamisse sobiva traktori soovituslik
niitmisala on 1500 m², lõikelaius 96 cm, -kõrgus 30-95 mm.
MTD, 4-taktilise mootori töömaht on 420 cm³ (6,3 kW).
Paak 3,8 l, kaal ca 150 kg. Mõõdud: P170, L107, K100 cm.

Müük, hooldus, remont, rent

Tutvu teiste heade pakkumistega:

www.tooriistakeskus.ee

Sepa Ärikeskus, Turu 45B • E-R 9-18, L 10-14 • Tel 740 2100 • info@tooriistakeskus.ee

6103/0404

3923/1804

6905/8704

81 €

95 €

98 €

art 8015/1704

TASUTA

96 €

Kampaania kehtib kuni
31.08.2016, või kuni tasuta
pusasid (art 8015/1704)
jätkub ja ainult Snickers
Workwear tavahinnaga
toodete ostu puhul!

Kui ostad 100 €
eest Snickers
Workwear
tavahinnaga
tooteid, anname
sulle pusa

TAVAHIND

“LITE Work” - lühikesed
tööpüksid. Materjal: 77%
polüester, 23% puuvill,
230 g/m². Polüamiidist
tugevdused: 100% Cordura®.

Keha järgiva disainiga uue põlvkonna tööpüksid. Kaasaegne
lõige - eelpainutatud põlved ja veniv Cordura® kiil jalgevahel.
100% Cordura® tugevdusega põlvekaitsetaskud ja sääreotsad.
Funktsionaalsed taskud ees, taga ja külgedel. Materjal: kerge,
hingav, veniv Cordura®: 88% Cordura®, 12% elastaan,
270 g/m². Rip-stop kangas: 65% polüester, 35% puuvill,
200 g/m². Polüamiidist tugevdused: 100% Cordura®.

art 8015/1704

81 €

Kaasaegne töömees vajab kaasaegset
töörõivast. SNICKERS Workwear
New Generation tööpükstel on suuremat
liikumisvabadust andvad materjalid
ja mugavam lõige.
Tule proovi uusi suviseid tööpükse
LITE Work ja FLEXI Work.

SNICKERS Workwear
FlexiWork ripptaskutega piraadipüksid.

SNICKERS Workwear
A.I.S ﬂiisist
Body Mapping

6904/8704

74 €

“LITE Work” - lühikesed
tööpüksid. Materjal: 77%
polüester, 23% puuvill,
230 g/m². Polüamiidist
tugevdused: 100% Cordura®.

6101/0404

65 €

“FLEXI Work” - lühikesed
tööpüksid. Materjal: 88%
Cordura®, 12% elastaan, 270
g/m². Rip-stop kangas: 65%
polüester, 35% puuvill, 200 g/m².

6102/2004

Püsivalt lahe!

Hinnad sisaldavad käibemaksu 20%
ja kehtivad kuni 31.08.2016 või kuni kaupa jätkub!

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

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

PÄRNU
Riia mnt 169a, Savi 3

RAKVERE
Pikk 2

VILJANDI
Riia mnt 42a

JÕHVI
Tartu mnt 30

VÕRU
Piiri 2

VALGA
Vabaduse 39

NARVA
Maslovi 1

HAAPSALU
Ehitajate tee

PAIDE
Pikk 2

JÕGEVA
Tallinna mnt 7

TÜRI
Türi-Alliku

2
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temaR sõnul üritada üleminekuaja tuules proovida liugu lasta
paigus, kus tasuline ala oli juba
varemgi olemas. Mööndusi neil
juhtudel ei tehta.
Kohalikele elanikele ette
nähtud parkimistasu soodustus ja muud tingimused ei
muutu, neil tuleb parkimise
eest tasuda 20 protsenti piirkonnas kehtivast tasumäärast.
Varem ostetud parkimisload
kehtivad samas piirkonnas
kuni kehtivustähtaja lõpuni.
Muudatuse jõustudes tuleb
inimestel, kelle kodud jäävad
1. juunist alates tasulisse parkimistsooni ja kel ei ole võimalust parkida autot hoovis,
pöörduda linnamajanduse
osakonna poole. Sealt saab
taotleda kohaliku elaniku
parkimisluba saates avalduse e-postiga aadressile lmo@
raad.tartu.ee.
Küsimusele, kas esimene
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Linnasekretär Jüri Mölder
kinnitas, et parkimiskontrolörid juhinduvad esimestel
päevadel oma töös mõistlikkuse printsiibist. „Eesmärk
pole kohe asuda eksinuid karistama, vaid teavitada inimesi
muudatustest. Seega leiavad
esilagu inimesed kojamehe alt
trahviotsuse asemel trükise,
mis selgitab uut kehtima hakanud korda, ala ja hindasid
ning parkimisautomaatide
asukohti.“
Kaua üleminekuaeg kestab,
ei taha Mölder prognoosida.
Otsuseid tehakse jooksvalt, arvestades olukorda. Küll ei tasu
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kuud - 250 eurot (187,50) ja aasta - 1000 eurot (750).
Tasu B-piirkonnas jääb samaks: 1 tund - 1 euro; päev - 5
eurot; kuu - 50 eurot; 3 kuud
- 125 eurot ja aasta - 500 eurot.
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Telefon: 55 650 060
www.invaabivahendid.ee
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Asukoht:
Kalda tee 24, Tartu
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Valikusse kuuluvad: ratastoolid, hooldusvoodid,
kargud, mähkmed, rulaatorid, potitoolid jpm.
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abivahendikaardiga soodustingimustel
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Parkimine on tasuline tööpäeviti kell 8.00–18.00.
A-piirkond, 2 € tund, 15 min tasuta
B-piirkond, 1 €Putund, 90 min tasuta
Pe
ies
etr
Jalakäijate ala, piirangutega
sissesõit
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i
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Piiratud parkimisaeg 60 min
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Tekkinud olukorra lahendamiseks muudetakse parkimispiirkondi ja tasuta parkimise
aega ning tõstetakse kesklinnas parkimistasu. A-piirkonda kuulub senise üheksa
tänava asemel nüüd 19 kesklinna tänavat ja parklat ning
parkimistasu määr kasvas
seal kolmandiku võrra. Kogu
ülejäänud tasulise parkimise
ala moodustab B-piirkonna,
kus parkimistasu määrad ei
muutu. A-piirkonnas on lubatud tasuta parkida 15 minutit,
B-piirkonnas poolteist tundi.
Kokku lisandub Tartu tasulise
parkimise alasse 23 tänavat ja
parklat.
Linn on tasulise parkimis
ala lähipiirkonda kavandanud
mitmeid tasuta parkimisvõimalusi. Tasuta parklatena võetakse kasutusele alad näiteks
Anne kanali juures (Uus 63d),
Vaksali tänaval (Vaksali tn
12b ja 2d), Kauburi kaubamaja
kõrval (Riia tn 26a), Oa tänaval (Oa tn 19 ja 23) jm. Samuti
on mitmed parklad küll tasuta, aga ajapiiranguga, näiteks
turuhoone esine parkla (Vabaduse pst 1a), Atlantise taga olev
parkla (Narva mnt 2e), Pauluse
kiriku parkla (Riia tn 29) jt.
Parkimistasu määrad A-piirkonnas on alates 1. juunist
järgmised: 1 tund - 2 eurot
(varem 1,50), 1 päev - 10 eurot
(7,50); 1 kuu - 100 eurot (75); 3
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„Muudatused on tingitud
sellest, et soovime kesklinna
autovabamaks muuta. Praegune parkimiskorraldus soodustab aga kesklinnas pikaajalist parkimist ning südalinna
parklates ja tänavatel on vabu
kohti raske leida. Tasulise ala
piirile on kavandatud mitmeid tasuta parkimisvõimalusi, kuhu kesklinna tulija saab
auto jätta,“ selgitas abilinnapea
Valvo Semilarski.

Oa

Ilm

Alanud kuust laienes
südalinna tasulise parki
mise ala oluliselt. Ka on
senise kolme eritariifse
piirkonna asemel nüüd
sest kasutusel kaks.
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Tasulise parkimisala priske kasv
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Eha
Õnne
päev
tõi linnapilti kohe ka
soovitud mõju, Mölder vastata ei
osanud, kuna pole lihtsalt oma
silmaga olukorda uudistama
jõudnud. Küll märkis ta, et
mõnigi liikluskorralduslik vahend vajab veel muutmist või
üles seadmist, ent nendegi töödega loodetakse peatselt valmis jõuda. Vaid siniste joonte
maalimine tänavakatetele võtab ilmselt pikemalt aega.

Kontrolli pilk pikemaks
Parkimisjärelvalvega seotud
inimesi töötab praegu linnavalitsuses seitse, neist viis otseselt
tänavatel. Ilmselt töötajate arv
pisut kasvab, ent mitte otseselt
piirkonna suurenemise tõttu.
„Seda, kui pikaks muutuvad
kontrollvälbad laienenud alal
praeguse tööjõuressursi juures,
selgitab lähiaja praktika,“ sedastas Mölder. „Peamine põhjus, miks peame inimesi juurde

Rebase

palkamaReba
seisneb
aga olukorras,
se
kus õhtuti, nädalalõppudel
ning pühadel avaldub kesklinnas drastiliselt erinev vaatepilt,
kui päevasel ajal, mil kehtib
parkimistasu. Ehk lihtsalt eiratakse üldisi parkimisnõudeid.
Seega peame hakkama kontrollima ka väljaspool ametlikku tööaega ning selleks vajame
lisakontrolöre.“
Mis mahus muudatus linnakassale lisatulu peaks tooma,
jääb samuti selgusetuks. Osa
potentsiaalsest kasvust sööb
juba ette ära ala suurenemisega seotud märkide-parkimis
automaatide soetamine. Ka
ülejäänu kohta on linn andnud
kaunilt kõlava lubaduse, et rahad rakendatakse täies mahus
tasulise ala piirile täiendavate
parkimiskohtade loomiseks,
milliseid ühtekokku tuleks
plaani järgi tuhatkond.
RASMUS REKAND
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LUGEJA KIRI

Tartu Veevärgi aastakasum (mln eurot)

2,4

Kojamees
kollitab
Elan Annikese lasteaia lähedal asuvas suures kortermajas ja väga häirivaks
on saanud lasteaia kojamehe väga intensiivne ja
aastaringne lehepuhuri
kasutamine.
Seda eriti soojal ajal, kui
aknad on hommikul tuulutusasendisse jäetud, või
puhkuse ajal, kui ei peaks
nii vara ärkama. Näiteks
10. ja 11. mail hakkas ta
oma masinaga „liiva keerutama“ juba hommikul
kell 6.35.
Kas ikka peab kõnniteede ja liivakastide äärte puhastamiseks kasutama kevadel ja suvel lehepuhurit
ja veel nii vara hommikul?
Minu arust on ju mingist
kellast mingi kellani keelatud lärmi ja müra tekitamine.
Maivi Kadakmaa

Kaspar Kreegimäe
haridusosakond,
alushariduse peaspetsialist
Usina kojamehe kõnealune töö oli siiras soov enne
laste ja vanemate lasteaeda saabumist heakorrastada lasteaia territoorium.
Selle eest tuleb kojameest
kindlasti tunnustada.
Teisalt on tähelepanu
osutamine asjakohane
– selliseid puhastustöid
saab kindlasti sooritada
muude, vähem müra tekitavate töövahenditega ja
sobivamal, hilisemal ajal.
Haridusosakond on samuti sel teemal lasteaiaga
suhelnud ning asutus arvestab esitatud tähelepanekutega.
Allikas: Tartu LV

2,8

2,4

LAUSEGA
nesse Vallikraavi tänaval
kolib uuest aastast Tartu
rahvusvaheline kool, millele senine Veski tänava
õppehoone kitsaks jääma
hakkab.

Pruudiga peksma
Ööl vastu reedet Võru tänaval lõid 18-aastane noormees ja 20-aastane naine
24-aastast meest, põhjustades talle füüsilist valu.
Politsei toimetas kohalikud
Bonnie ja Clyde´i esialgu kainenema.

1,9
1,6

3

4000
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2012

2013

2014

2015

VESI POLE LEIB,
et valid aga teise
Kas uude neliaastakus
se astuv Tartu Veevärk
kipub väärt ressursiga
priiskama?
Kuivõrd linn kiitis heaks
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2030, on paslik veemajanduses toimunule tagasi
vaadata ja tulevikkugi kiigata.
Positiivse poole pealt tõi abilinnapea Valvo Semilarski Reformierakonnast esmalt välja
elanike ja ettevõtete rahulolu
85 protsendi ulatuses.

Nelja aasta mustus
Samuti pidas abimeer oluliseks rõhutada keskkonnasäästlikku ühiskanalisatsioonivõrku, olulise suunana
just lahkvoolset kanalisatsiooni, kus sadevesi on ühiskanalisatsioonist eraldatud. „Selles
vallas astub veevärk jõulisi
samme ja väga mahukalt on
siin ka linn rahastajana kaasas
olnud,“ märkis ta. „Uutele tänavatele rajatakse juba sadevee
kanalisatsioon alla.“
Arvestades põhjaveevarude olemasolu on Semilarski
kinnitusel ilmselt otstarbekas
jätkata veevarustust põhjavee baasil. Selleks on tarvi-

lik olemasoleva Meltsiveski
veehaarde kaitsmine, riskide
maandamine. „Tegelikult on
veevärk tänaseks soetanud ka
Tartu vallas asuva maa-ala, nimetame seda täna Kobrulehe
veehaardeks, mis on veehaarde
tulevikku ja veevarustust silmas pidades nii öelda reserv,“
valgustas abilinnapea.
IRLi fraktsiooni juhtfiguur
Jüri Kõre juhtis aga tähelepanu
asjaolule, et seni pole me veepuudust eriti tunnetanud. „Vee
tähendusest sai Vene ajal aru
sellest, kui neli aastat allveelaeval teeninud eesti poiss tuli teenistusest koju ja läks sauna. Siis
võttis ta enda pesemiseks pool
kausitäit vett ja sellega pesi ennast siis nelja aasta mustusest
puhtaks, sest vodõ nada beret
(vett tuleb hoida),“ meenutas ta.
„Tänapäeval satutakse allveelaevale harva, aga sagedamini
satutakse Aafrikasse ja need
inimesed, kes seal on käinud,
kipuvad koju tagasi tulles käituma samamoodi.“

Kukrule ei hakka
Kõre sõnul kasvab arusaamine jätkusuutlikust ressursikasutusest inimeste seas üha
enam, kuid arengukavas sellest jälge pole. „Siin on planee-

ritud veekasutuse suurenemist
nii elanike kui ka ettevõtete
poolt. Kas see on päris otstarbekas mõtlemine ja käitumine?“ avaldas ta muret.
Semilarski lisas, et kindlasti
ei mõtle Tartu selles suunas, et
meil on vett laialt käes ja võiks
sellega priisata. „Vee taaskasutus on tulevikus plaanides
ja sellesuunalisi ettepanekuid
on kindlasti võimalik avaliku
väljapaneku raames teha,“ kinnitas ta.

Jaapanini minna
Semilarski võitluskaaslane, Tartu Veevärgi juhataja ja
linnamajanduskomisjoni aseesimees Toomas Kapp rääkis
samuti, et elutähtsa teenuse
puhul on risk olemas ja pikaaegsele ressursi tagamisele on
mõeldud. „Ei tahaks, et ühel
päeval meil lihtsalt ei tuleks
seda vett nagu allveelaevas.
Hea peremees mõtleb pikalt
ette,“ arvas ta, jätkates omalaadse võrdlusega: „Kui ma
lähen poodi ja ma oma lemmikleiba ei saa, siis ma selles
süüdistan iseennast ja võtan
teise leiva, aga kui elutähtis
teenus otsa saab, siis tegelikult
seda ei taha keegi üle elada.“
KAUR PAVES

euroga toetas selleaastase
„Ajujahi“ kinnipaneku eest
niigi 30 000 eurot pälvinud
SprayPrinterit Tartu linn.

Rongi asemel buss
Kuna laupäevast alustatakse
Tapa-Tartu raudtee uuel lõigul remondiga, teenindab
Elron reisijaid Jõgeva-Tartu
lõigul teisipäeva, neljapäeva
ja laupäeva päevastel aegadel bussidega, mis peatuvad
lisaks raudteejaamale Hansakeskuse ja Salvesti ees.

Olematu olek
Homsest saab Tartmusis
külastada Tartu ülikooli
maalikunsti eriala magistrantuuri lõpetaja Maarja
Nõmmiku näitust „Minatu“, mis jääb avatuks kuni 3.
juulini. Videotöö ja portreemaali seeria keskendub autoportreelisele materjalile.

Noored pagendusse
Lille maja kutsub näitemänguhuvilisi 13-15-aastasi noori osalema pagulasteemalises noortevahetuses „Come
Together on Stage!“, mis toimub 3.-10. augustil Austrias.
Lisainfo maja kodulehel.

Sõjakad varesed
Vanemuise tänaval teatri läheduses on tõsine oht
sattuda pesitsevate vareste
rünnakute ohvriks. Ornitoloog Marko Mägi soovitab
aga paarinädalane veristamine lihtsalt ära kannatada
– linde hävitada seadus ei
luba.

Park üleilmseks
Mullu sügisel uksed kinni
pannud Park hotelli hoo-

SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

AVAMISTUHIN: värske kaubanduskeskus Kvartal tõmbab tasapisi juba eksootiliseks muutuvaid
automarke sellise magnetjõuga, et liikluseeskirjad
tikuvad ununema. 
FACEBOOK / MÄRGATUD24 TARTUS

Küüni 5b,
TARTU

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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Armastatuimad arstid pihitoolis
Arstid on läbi aegade linna
arengus väga mitmekülgset ja
olulist rolli kandnud. Eelmisel
kolmapäeval tänas kliinikum
neid meedikuid, keda patsien
did 2015. aastal omakorda
kõige rohkem tänanud olid.

kestvus võib varieeruda 30 minutist kolme tunnini, vahel kauemgi.

MEELIS KALDALU

Kõige sagedamini kordusid 500-s
esitatud tänuavalduses naistekliiniku günekoloogia osakonna juhataja
Ülle Kadastiku ning traumatoloogia
ja ortopeedia kliiniku juhataja Aare
Märtsoni nimed. Seni on auväärt arstide tunnustuseks avaldatud küll kliinikumi kodulehelt kopeeritud pressiteateid, ent arstidele enestele sõna
pole antud. Selle vea parandab nüüd
Tartu Ekspress.

Kuidas on lood Tartu arstide
järelkasvuga? Kas linnas on
häid noori arste ja kas me suu
dame üldse nende töölemee
litamisel Soomele konkurentsi
pakkuda?
Tartus on väga palju häid noori arste, noorte tase on tõesti tugev. Selle
aluseks on muidugi meie õppetöö
kõrge kvaliteet. Paljuski sõltub see
siiski ka erialast, meie osakonnas
arstide puudust ei esine, pigem tuleb headele kandidaatidele teinekord
koha puudusel ära ütelda. Noored
õpivad väga palju iseseisvalt juurde
ja kätt südamele pannes usun ma, et
neist kasvavad võimekamad spetsialistid kui meie põlvkond. Lihtsalt nii
palju on tänapäeval erinevaid allikaid
ja kanaleid ennast harida ja infot ammutada.

Kuidas, jällegi Tartu näitel, su
hestuvad omavahel kliinikumi
poolt pakutav ravi ja eramedit
siin?
Ülle Kadastik (58) on kogu karjääri
vältel kliinikumiga seotud olnud. 2000.
aastast juhib ta günekoloogiaosakonna
tööd, töötades põhikohaga kirurgina
ning aidates samal ajal kaasa uue põlvkonna arstide koolitamisele. Tema töönädal koosneb neljast operatsiooni- ja
ühest vastuvõtupäevast, millele lisanduvad öövalved ja erakorralised lõikused.
Keskmiselt opereerib ta ühes kuus vähemalt 30 inimest, kusjuures operatsiooni

Ma võtan ka ise ühel päeval nädalas
vastu Elite erakliinikus. Patsientide
jaoks pakuvad erakliinikud personaalset lähenemist, kiiret vastuvõttu
ja kindlasti ka kvaliteetset ravi. Samas
on tegu pigem ambulatoorse raviga,
sest operatsioonide läbiviimiseks ei ole
neil lihtsalt kliinikumiga võrreldavaid
võimalusi. Meie osakonna operatsiooniploki tehniline varustatus on ikkagi
rahvusvahelisel tipptasemel.

Kumba peaksid patsiendid
eelistama?

Erakliinikute olukorda raskendab
ka järjest kokku tõmbuv haigekassapoolne rahastamine. Näiteks Soomes
on erakliinikute tase tõesti väga võimas, ja meil on selleni veel pikk-pikk
maa minna.

Kuidas on ikkagi tiheda graafi
ku ja nii suure patsientide arvu
juures võimalik igale inimesele
isiklikult läheneda ja tähelepa
nu pöörata, nagu näitasid ka
kokkuvõtted tagasisidest?
Olin meeldivalt üllatunud, kui neist
kokkuvõtetest kuulsin. Muidugi peab
arstil olema aega, et igasse ravijuhtu
süveneda. Aga ma juhiksin tähelepanu, et ma ei tegutse üksinda, ning
õigupoolest on operatsiooni õnnestumise juures isiklikust panusest palju
olulisem meeskonna koostöö. Kirurgi
nimi jääb ikka kõlama, ent vähemalt
sama tähtis on assistentide ja õdede
panus. Nad teevad palju musta tööd
ja suhtlevad patsientidega operatsioonide ette valmistamisel. Tahan neile
suurt tänu avaldada. Just meie günekoloogiaosakonnas on kokku saanud
eriti hea meeskond vanadest ja uutest
olijatest. Suur-suur tänu teile!
Aare Märtson (57) on samuti kliinikumi kasvandik. Lisaks traumatoloogia
ja ortopeedia kliiniku juhtimisele ning
praktiseerimisele juhendab ta doktorante ja tegeleb ka ise teadustööga. Ta uurib
muu hulgas luude taastumist, liigeste
proteesimist ja luukasvajaid. Dotsent
Märtson on teinud tihedat pikaajalist
koostööd Vietnami arstidega ning on

nimetatud Vietnami Hue ülikooli külalisprofessoriks.

Kuidas on võrreldav omavahel
Eesti ja Vietnami raviteenuste
kvaliteet?
Kui rääkida haiglate varustatusest,
siis see on neil vahest meie 80ndate
aastate tasemel. Haiglate taristute
võrdlus on keerulisem. Ma ei mäleta, et meil oleks kunagi kahte haiget
ühte voodisse paigutatud. Olukord on
kohati üpris drastiline, kuid arvesse
tuleb võtta ka kultuurilisi erinevusi.
Aasia mentaliteedile on ilmselt omane vähese pinna peal paljukesi hakkama saada. Seda kinnitab ka minu
kogemus Hong Kongist ja Taist.
Teisest küljest iseloomustab Vietnamit ja kogu regiooni äärmiselt tormiline areng. Kõikjal püstitakse uusi
pilvelõhkujaid, rajatakse teid ja sildu.
Nad on järk-järgult sisse viimas ka euroopalikku ravikindlustussüsteemi.
Nii et lähiaastatel võib olukord suuresti muutuda ja paraneda.

Tulles tagasi Tartusse – kas
kliinikumi süsteem ja era
praksised on omavahel pigem
kolleegid või konkurendid?

Ma ei oska seda küsimust niiviisi
püstitada. Selge on, et haigekassa teeb
omalt poolt kõik võimaliku, et erameditsiin riigi toetusest ilma jätta. Nõnda pole sealt ka suuremat tulemust
loota. Tulenevalt meie ühiskonna
väiksusest pole just palju patsiente,
kes jõuaksid kulutused sajaprotsendiliselt ise tasuda. Keerulised operatsioonid on niivõrd kallid, et praktiliselt igal pool, v.a USA-s, viiakse need
läbi riikliku süsteemi raames. Teiselt
poolt on erameditsiinil eelis intiimsete haiguste ravis, kus saab pakkuda
paremat teeninduskvaliteeti. Ka ortopeediat peetakse klassikaliseks erameditsiini erialaks.

Milline on teie arvamus – kas
ka saja aasta pärast valuta
vad liigesed sama moodi kui
praegu?
Ligikaudu poole või rohkemgi perearstide poole pöördumistest moodustavad skeletti ja muskulatuuri
puudutavad kaebused. Selle taustal
on mul raske ette kujutada, et olukord
võiks kardinaalselt muutuda. Samas
võib läbimurret oodata biotehnoloogilistest lahendustest – vahest ei pea
tulevikus liigeseid välja vahetama,
vaid neid annab ka teistmoodi ravida.
Traumad, luumurrud jäävad meiega ka saja aasta pärast. Tõenäoliselt
oskame neid küll tõhusamalt kokku
kasvatada. Kokkuvõtteks julgen loota, et ehk valutavad liigesed saja aasta
pärast ikkagi natuke vähem.

 TÖÖRIIDED  KUMMIKUD  LED LAMBID  TÖÖKINDAD  TÖÖJALANÕUD  KODUKAUP
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Linlane vurab mõnuga
Tartu Ekspress küsitles
suvises linnas rattasõpru.
Rahva hinnangul liigitub
kodulinn mõnusaks voki
tallamise kohaks ja erilist
nurinat inimeste suust ei
kostunud.

valt on nooruses suisa üle pea
lennatud!

Maggie (21)
välistudeng
USA-st

STEN SANG

Rauno (27)
tööline

Rattasõiduga on mul nii ja
naa – Tartus kahel rattal siiski
ei liikle. Velo asub mul hoopis
Põlvas ning seal viibides saab
iga päev ikka mõnusad neli
kilomeetrit vändatud. Rattakiivrit ma ei kanna ja maanteesõitu ei karda. Üsna okei on
linnalähedastel maanteedel
ratta seljas vurada. Suvine läbisõit väga meeletuks ei küündi,
jääb sellise paarisaja kilomeetri kanti.
Liiklen ka autoga ning mind
sõiduteel grupiti liikuvad rattasportlased küll ei häiri. Olen
kohanud nende kolonne, kuid
närvivapustust sellest siiani
saanud ei ole. Leiangi, et ratturite liiklemiskiiruse tõttu
peaksid nad pigem autodega
samal teel sõitma. Jalakäija
võib kergliiklusteel ootamatu
tagasipöörde või sammu kõrvale teha ning tagant tuiskav
rattur ei pruugi seda üldse ette
aimata.
Oma peres olen mina ainuke rattaarmastaja, teisi pole
velopisik nakatanud. Mingit
erilist uhket firmamärki ma
kaherattalise semu juures taga
ei aja, peaasi, et asi mugavalt
edasi liigub. Õnnetusi rattaga
liigeldes on minuga lapsena
küll ja küll juhtunud. Kordu-

Eestis mul kahjuks rattaga
liiklemise võimalust ei ole.
Kodumaal ootab mind truu
sõber, kellega käin vähemalt
paar korda kuus ikka ringi
väntamas. Väga suured minu
ringid Ameerikas pole, jäävad
viie kilomeetri kanti tavaliselt.
Meil lihtsalt ei soodustata rattaliiklust, kõik on autopõhine.
Kui sul ei ole nelja ratast all,
siis oma sihtkohta sa lihtsalt ei
jõuagi!
Kiiver on mul olemas ja selle
päästvat mõju sain ühel korral sõbranna õnnetuse juures
näha. Nimelt sõitis auto talle
parklas otsa ning hullemast
päästis just neiu peas olnud
ratturikiiver.
Tartu suurel rattalembusel
on minu jaoks varjukülg – tihti
pole mul turvalist trajektoori
jalakäijana liiklemiseks. Igal
pool süstivad ratturid mu teele ette ja hakkab veidi hirmus
oma tervise pärast. Samal ajal
kiidan väga teie linna, kuna
kahel rattal liikumine on siin
ülimalt mugavaks tehtud.
Praktiliselt igale poole saab
end vokiga kohale tallata ning
vajadus neljarattalise raudruuna järele puudub.

Karl Johannes (17)
õpilane

Minu praegune ratas on mind

teeninud viimased kolm aastat. Pedaalide sõtkujaks saab
mind pidada juba viimased
13 aastat. Maanteedele sportima väga ei kutsu. Sinna
minnes valin tee seisukorda
hoolikalt, igale poole liiklema ei kipu. Meeliskohaks on
kujunenud Viljandi maantee
äärne ala.
Kasutan üldse oma ratast
väga tihedalt – käin sellega
koolis ja linnas liikumas. Kiivri
kandmise koha pealt ma väga
korralik ei ole. Panen ta pähe
maanteele minnes, linna vahel
ei hakka kasutama. Ratta võtan hoiupaigast välja esimeste
soojade ilmade saabudes. Külmal ajal ja jopega väga ei kisu
veloga kimama.
Minu kõige traagilisem rattaõnnetus juhtus lasteaias, kui
sain niinimetatud kummimusi. See tähendab, et mulle sõideti teise rattaga tagant otsa.
Kukkusin pärishullusti ja arm
põlvel on näha siiani. Õnneks
otsasõitja vabandas ning suuremat draamat juhtunust ei
tehtud. Küll viidi mind kiirabisse õmblema.

Rauno (17)
õpilane

Praegu kasutusel olev jalgratas on minu käes olnud kolm
aastat. Rattaid on mul olnud
sünnist saati! 14 aastat on sõidustaaži ning praegune spordivahend on maanteesõiduratas Merida. Kannan trenni
tehes rattariideid ja kiivrit.
Tartu ujumisklubisse kuuludes käisin maanteel grupisõitu tegemas. Suurem õnnetus
juhtuski just seal – taganttu-

lija sõitis minu rattale pihta ja
kukkusin päris hullusti. Viga
sai kõige rohkem jalg, mida nädal aega kõverdada ei kannatanud. Mind viidi autoga arstile. Haiget said ka käsi, õlg ja
pea. Pärast toimunut pelgasin
mõnda aega grupisõitu.
Kindlasti tahaksin edaspidigi mõnda klubisse kuuluda,
aga pole veel oma lõplikku valikut teinud. Sõitmas käin nädalas paar korda ikka ja tiirud
jäävad kahe tunni pikkuseks.
Lemmiksihtkohad on erinevad maanteed – Luunja, Räpina ja Viljandi.

Kristina (17)
õpilane

Praegu sõidan kolm aastat
vana ratttaga. On mingi suvaline, ei ole mina seal firmamärki ega edevust taga ajanud.
Kiiver on täitsa soetatud koju,
aga pähe ma väga ei kipu seda
panema. Kiivriga läheb hirmus
palavaks ning suur kobakas
on ta ka. Rattaga liigun enim
just Ülenurme kandis, seal on
mõnusad teed ja hea turvaline.
Autode vahele manööverdama
ei kipu, kuna maanteedel liiguvad autod nii ratturi lähedal ja
arendavad suurt kiirust.
Minuga ikka juhtuvad need
rattaõnnetused küll – tavaliselt on need seotud äkkpidurdustega, kuna kraav tekkis ei
tea kust! Siiamaani olen ikka
ise püsti saanud ja erakorralist
abi ega kiirabiga minemaviimist ei ole vajanud. Kriimustused paranevad ajaga ning peagi olen saanud jälle sadulasse
istuda. Seda muidugi järgmise
kraavini.

08.06 Tartu Lauluväljak

09.06 Käsmu, Kaunid Kontserdid Käsmus 2016
Algus kell 20

Las olla kõik
Eesti levimuusika legendid üle 20 aasta taas koos laval!
Lauldakse aastakümnete jooksul nii endale kui publikule
armsaks saanud lugusid. Sealhulgas mõned omaaegsed
menuhitid lavakaaslase Jaak Joala repertuaarist ning lood,
mis pole publikule juba aastaid lavalt kõlanud.
BERIT

KONTSERT

Piletid müügil
Piletilevis ja kohapeal.

Eelmüügis Telia klientidele
soodustus 20%.
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Palametsa
pajatused

Mihkel Kallaste, Silver Kallaste ja Kaarel Targo üritavad tõsimeelseid tibisid etendada.

LAURA-LIISA MURU

381.

Jõud põrmustab
KOOLIKIUSU
Teater Must Kast lõi käed
Forseliuse kooli seits
mendikega ning üllitas
ülikõva noortetüki. Viie
andeka näitleja keha ja
suu kaudu elatakse välja
puberteedi varjupool.

Aulas peeti suur kommu
nistliku kasvatuse konve
rents, kus seletati, mis on
nõukogude üliõpilasele
lubatud ja mis mitte.

Näidend puudutab kõige
levinumaid tiinekamuresid.
Kaija M. Kalveti juhendamisel
hekseldatakse läbi igavese paksuse sündroom, vanemate pagemine üle lahe ning lähedase
kaotus varases elueas.

Ülbe oss pehmoks
Viimati mainituga sõu algabki: surnud õde (Birgit
Landberg) upitab end lavale
püstitatud „kitsele“ ja võtab
mõned kurvad noodid laulda. Kaarel Targo kehastatud
vend Indrek sibeleb ümber
õe vaimu ning palub tal oma
mõtetest ja elust kaduda. Õnneks vennakse soov lavastuse
lõpuks täitub ja koolilapsi jääb
ühendama justkui Nõukogude Liidust tuttavlik igavese
sõpruse loor.
Enne sõpruse loori lange-

Juuni
lõpuni
AKNAD
kuni

mist tuleb latsekestel rinda
pista kurja spordipoisi Robiniga (Mihkel Kallaste). Atleet
muudkui suudleb hellalt lihaseid, krabab atsakalt jalgevahet ning võlub neli tšikki
minutis. Klišee on kenasti
välja mängitud ja tajun kasvavat viha Heraklese mõõtu
vägilase vastu. Minu õnneks
tüübil verbaalne pool naiste
menetlemisel väga ei õnnestu
ja osa õrnema soo kaunimatest jätab ta tasahilju teistelegi
rabamiseks.
Robini tegelaskuju muutus
puudutab kriitiku meeli kõige
enam – etenduse lõpus selgub
kurb tõde agressiivse jõmmi
taustast. Kõva kere all peitub
hell poisikene, kes end hea
meelega kogu maailma kurjuse eest vanaema sülle kerra
tõmbab ja memme vanal väsinud käel enda kahustele juustele pai laseb teha. Just memme sõnad muudavadki ühe
negatiivseima tegelase päris
inimväärseks.

Pekistele tuld!
Kergelt meenub oma põhi-

-65%

kooliaeg, kus noriti pakse lapsi
nii kaua, kuni nad paksud välja nägid. Pärast kaalukaotust
leiti kärmelt järgmine põhjus
ilguste loopimiseks. Äärmiselt
huvitav on vaatajana end suhestada nii kiusaja kui ohvri
rolliga.
Kohati on kiusajatest rohkemgi kahju, kuna nende
sees toimub veel vägivaldsem
võitlus iseenda ja imago vahel. Äärmiselt tüütu on pidevalt etendada kedagi, kuna
nii saab palju „feimi ja sulli“.
Oma sisemuses liigub inimene pahatihti ammu edasi, aga
positsioon kambas hoiab edasi teatud rahva vastu ülbelt
vastik olema.
„Jõud “ paneb mõtlema
vaimse ja füüsilise kooliterrori peale. Olen kooli alati
pidanud asutuseks, kuhu
lapsed eest ära saadetakse,
sest vanemad peavad ühiskonnale kasulikud olema.
Senist arvamust kõigutas
hea sõbranna, kelle hinnangul kool siiski haridusasutus
olevat.
STEN SANG

Kammerkoor A. Le Coq
suvekontserdid

Kehtib, kui
tellite korraga
aknad,
aknalauad,
paigalduse
ja sisepalede
taastamise.

N 2. juuni kell 19
Laulupeomuuseum, Jaama 14 / TARTU
L 11. juuni kell 17
Hullo Rahvamaja / VORMSI
Kavas Mägi, Tormis, Toi, Sibul, Elgar, Kodály
Laval lisaks koorile ka instrumentaalsolistid
Dirigent Ingrid Roose

Järelmaksuvõimalus kuni 6 kuuks (intress 0%)
Palju eri mõõdus valmis aknaid laos!
Aleksandri 1-4, TARTU
aknaari@city.ee
Tel 736 6886,
www.aknaari.city.ee
5645 2502, 501 6158
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Uuno Kivilinnast

SOODNE RENDIBUSS
9 kohta
7 l/100
Alates 50 €/öp
Tel 505 4018

Kuhu jääb ametieetika?
Emadepäevast on küll
juba pisut aega möödas,
aga tasub meenutada,
milliseks õnnistuseks ma
kõigile Tartu emadele ja
vanaemadele olen – kä
ristasin nimelt tähtpäeval
kõvasti välja.
Käin tihti juttu ajamas kolmikpingi peal Kivilinna poe ja
kodu vahel. Nii meeste kui naistega. See on nagu mingi kohtumispaik, kus kõik ümbruskonna
inimesed kokku saavad.
Algul ostsin kõigile viiele kohalviibinud prouale oma nigelale palgale vaatamata jäätise.
Siis tõin klaasi ja kaks šampust. Kui üks vene vanatoi kõigile kaks väga kõhna nartsissi
kinkis, tormasin kohe lillepoodi ja tõin vene mutile, kes mulle seltskonnast kõige rohkem
meeldib, liilia, mis pole sugugi
odavate lillede killast.
Samas müüs üks vana tuttav,
natuke üle keskea (juba närtsima kippuv) proua oma koduaia
lilli. Äkki saabus kepi ja prillidega vanamees (umbvenelane)
mutiga õiendama, et ta on terve pingi okupeerinud ja kas tal
müügiluba ka on.
Mina kutsun sõbrannat ikka
lilleneiuks ja astusin tema
kaitseks välja – seda enam, et

oli emadepäev. Ütlesin venelasele, et kui sul ruumi pole, siis
mine Venemaale, seal ja eriti
Siberis on ruumi küllalt ja pingid pikemad. Lubas, et annab
mulle kepiga vastu pead. Ma ei
jäänud võlgu – kinnitasin, et
võtan kohe kepi ära ja murran
põlve peal pooleks, vaadaku
siis ise, kuidas koju saab. Lõpuks rahunes maha, nähes, et
minust ta jagu ei saa.

Rasedat ei soovi
Lilleneiu oli väga tänulik, et
tema eest välja astusin, ja lubas
mulle tasuta kimbu maikellukesi. Hiljem sain need ka kätte
ja viisin oma tööandja Svetlana
Vassilevskajale, kes on kõige
kaunim ja parem ülemus terves mu elus.
Olen tema käest tihti hea

koristustöö eest kiita saanud.
Eesti tööandjad on ju enamasti
kiitusega väga kitsid. Kui kõik
on hästi, siis seda peavad nad
normaalseks, aga kui millegagi
rahul pole, saad sõimata.
Svetlana oli küll natuke mures, mis tema mees lillede kohta ütleb. Olgu rahulik: mina
temast huvitatud pole, seda
enam, et ta on lapseootel.
Hiljem aga kuulsin lilleneiu
käest kommentaari emadepäeval juhtunu kohta. Kõik
mutid polevat šampust joonud seepärast, et mul vaid üks
klaas oli. Kas oleksin pidanud
kuus pokaali tooma? Aidsi mul
küll pole – võib-olla mõnel
vene mutil on. Samuti polnud
nad rahul, et tõin liilia ainult
ühele naisele (4,65 eurot).
Kahjuks ma veel Bingoga võitnud ei ole. Lubasin, et
enam ei too ninakatele daamidele talvel lund ka.
Tagatipuks teatas mulle minu
pereõde Merike Pungar, kellega
endiselt majanduslikel põhjustel koos elan, et nemad koos
perearst Kersti Linnusega mind
enam oma patsiendiks ei soovi ja otsigu ma omale uus arst.
Seda ma tean, et ise võin omale
perearsti valida, aga kas ka nemad mind niimoodi pikalt saata
võivad, ma päris kindel pole.

Tartu Rendibuss
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KAARDID
ENNUSTAVAD
Tel 900 1727
24 h • 1,09 €/min

Ennustuste tellimine,
ka kirjalikult:
ennustus.ee

Sünnipäev – jagame

rõõmu

Paljud tooted kuni 30% soodsamad.

»

TARTU Kvartal (uus kauplus) • Lõunakeskus. Kampaania kestab kuni
12.06.2016. Vaata lähemalt rademar.ee

Muusika ja sõnad

Benny andersson, Björn ulvaeus
Täiendav helilooming — STig anderSon
Libreto

Catherine johnson

esietendus 26.11 vaneMuise suures Majas

mTi

Lavastaja ain Mäeots — Muusikajuhid Martin sildos ja ele sonn — kunstnik riina degtjarenko
vaLGuskujundaja Meelis lusMägi — kostüüMikunstnik gerly tinn — koreoGraaf andre laine
osades Merle jalakas või ele Millistfer — Birgit sarrap või Merili johanson — anne reeMann või kaire vilgats
terje pennie või Merle palMiste — veikko täär või andres dvinjaninov — andres Mähar või tanel jonas
hannes kaljujärv või sepo seeMan — priit strandBerg või kaarel targo

8

VABA AEG

Neljapäev, 2. juuni 2016
KINO

ANEKDOODID
Hilja õhtul läheb üks naabrinaine teise juurde:
„Ole hea, laena pooleks tunniks taignarulli.“
„Ei saa. Ma ise ootan kah oma
meest koju!“
***
Üks naabrimutt küsib teiselt:
„Kuule, Maali, ega sa näinud,
kes mu valge kana maha lõi?“
„Ei ole ma midagi näinud ega
kuulnud,“ vastab Maali. „Ja üleüldse – mis ta siis siblis minu
peenramaal!“
***
Talunik kaebab loomaarstile:
„Mu tõukukk on vist haigeks
jäänud – tundub selline apaatne. Äkki saab midagi ette võtta?“
„Kindlasti saab,“ vastab loomaarst. „Ma annan teile retsepti,
kirjutage üles: 2 liitrit vett, 1 porgand, 3 kartulit, 1 sibul...“
***
„Eile märgistasin terve päeva
loomi,“ kaebab üks talunik teisele. „Päris ära vaevas kohe!“

SUDOKU

„Aga sul on ju ainult paar lehma?“ imestab teine.
„Aga mesilased..?!“
***
Poisid omavahel:
„Miks vanaisa endale alati
võrgu pähe paneb, kui ta tarust
mett võtab.“
„No kuule! Kui mesilased
peaksid ta hiljem ära tundma,
on vanaga lõpp!“
***
„Jaan, kas sa oled oma mesilastega rahul?“ küsib sõber.
„Väga!“ vastab Jaan. „Mett ei
ole nad küll veel toonud, kuid
see-eest on nad juba kõiki mu
naabreid nõelanud!“
***
Pangadirektor leiab ühe
ametniku raamatut lugemas ja
pahandab:
„Kas te tõesti ei tea, et juturaamatu lugemine on pangas keelatud?“
„Aga see on ju sõnaraamat!“
„Miks sõnaraamat?“

„Meil käib siin nii vähe kliente,
et hakkasin iseendaga rääkima ja
aeg-ajalt ütlen selliseid sõnu, et
tuleb leksikonist järele vaadata...“
***
Pangadirektor oma naisele:
„Sulle ei või ühtegi pangasaladust usaldada. Lubasid, et ei
lobise seda välja, mis ma sulle
rääkisin, ometi kuulsin sellest
juba teiste suust!“
„Aga kallis, ma ei lobisenud
niisama, vaid vahetasin teise saladuse vastu.“
***
Vestlevad kaks kolleegi:
„Tead, kõige rohkem kardan
ma seda, et võin töötuks jääda.“
„Mis sa nüüd! Miks sa seda kardad? Sa ei tee ju niigi mitte midagi!“
„Nojah, aga siis ei maksta selle
eest ju enam palka...“
***
Ülemus alluvale:
„Aitab! Olete vallandatud!“
„Vallandatud?“ imestab see.
„Mina mõtlesin, et orje müüakse!“

CINAMON
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
3.–7.06 kell 20.30 Neetud
naabrid
3.–7., 9.06 kell 10.30, 12.45, 15;
8.06 kell 11.30, 13.45 Angry
Birds: Kurjad linnud. Film
3.–9.06 kell 20, 22.20 Hologramm kuningale
3.–7., 9.06 kell 10.45, 13.30;
8.06 kell 10.45, 13.15 Sipelgapoiss
3.–7.06 kell 18.10, 22.30;
8.–9.06 kell 18 Head tüübid
3.–9.06 kell 12.30, 15.15, 17.45
Alice peeglitagusel maal
3., 6.–9.06 kell 11.15; 4.–5.06
kell 11.30 Džungliraamat
3.–7., 9.06 kell 13.45; 8.06 kell
13.30 Polaarpoiss
3.–9.06 kell 11 Zootropolis
3.–9.06 kell 16.15, 21.15
X-mehed: Apokalüpsis
3.–7.06 kell 15.45, 19.30, 22.10;
8.06 kell 15.45, 19.30; 9.06 kell
15.45, 19.30 Rahamaailm
3., 6.–7., 9.06 kell 11.45, 14,
17.15, 19; 4.–5.06 kell 14, 17.15,
19; 8.06 kell 14, 16, 19 Teismelised ninjakilpkonnad
3.–7.06 kell 14.45, 17.05, 19.45,
21.45; 8.–9.06 kell 14.45,
17.05, 20.20 Mina enne sind
4.–5.06 kell 12.15 Eellinastus:
Haldjad

RISTSÕNA

Rahamaailm

TARTU LAULUPEOMUUSEUM
2.06 kell 19 kammerkoor A.
Le Coq suvekontsert Kus on
see rand
TARTU LOOMEMAJANDUSKESKUS
6.06 kell 18.30 väelaulude
õhtu Tom Valsbergi ja Jane
Kruusiga
TARTU ÜLIKOOLI AULA

9.06 kell 21.45 Esilinastus:
Kurja kutsumine 2

7.06 kell 19 Jonathan Powelli
klaveriõhtu

8.06 kell 21; 9.06 kell 19.45,
22.15 Esilinastus: Warcraft:
Algus

VILDE

KONTSERT
ANTONIUSE ÕU
4.-5.06 Emajõe Bluus 2016
9.06 kell 18 Lõuna prefektuuri
segakoori Chorus Menticum
suvekontsert Nõnda lauluga
ma lähä
BIG BEN PUB
3.06 kell 21.30 Blue Dreams
4.06 kell 21.30 Perfekt
10.06 kell 21.30 Mikk Tammepõld

3.06 kell 20 Margit Tali &
Andres Vago
10.06 kell 20 Margit Tali &
Andres Vago

NÄITUS
ANNELINNA RAAMATUKOGU
kuni 11.06 kunstnik Aime Asi
akrüülmaalide näitus

EDISON

LINNARAAMATUKOGU

9.06 kell 21.30 Sander Kesküla

kuni 18.06 ühe esimese eesti
soost kunstfotograafi Mihkel
Tilga isikunäitus Kunstnik sisemise valguse ja kaameraga
aastast 1887

4.06 kell 14 Elleri kooli lõpuaktus-kontsert
JAANI KIRIK
3.06 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund,
esineb Elke Unt (orel)
7.06 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esinevad viiuldajad Toomas-Hendrik Ellervee ja Karl Allikvee
10.06 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund,
esineb Anna Humal (orel)
PAULUSE KIRIK
2.06 kell 19 peremuusikasarja
Käsikäes kontsert

kuni 27.06 Raamatukogu
fotoringi üheksanda tegutsemisaasta ülevaatenäitus
TAMMELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 2.06 Kristel Mägedi
maalinäitus Loomata maailmad ja loomad
kuni 20.06 fotonäitus Kevadine pööripäev

MUU
LINNARAAMATUKOGU
2.06 kell 17 Raamatuesitlus
ja vestlusõhtu. Külas on raamatu Minu Tallinn. Kalevitüdruku kroonika autor Terhi
Pääskylä-Malström

kuni 3.06 näitus Üks vana
„Tuuletallaja“ Kitzberg

11.06 kell 21.30 Privil

ELLERI KOOL

kuni 27.06 raamatunäitus
Päikeselinnad. Utoopiad ja
düstoopiad

KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU

kuni 31.08 Karlova raamatukogu laste fotoringi näitus Kirju
maailm

16.06 kell 21.30 Mike Smith (UK)

kuni 26.06 MTÜ Maalikoda
õpilastööde näitus

kuni 18.06 Maret Kuura maalinäitus Eksistents
kuni 18.06 Tartu kõrgema
kunstikooli nahadisaini osakonna üliõpilaste ühisnäitus
Käest kätte

erootikakauplus

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

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

REKLAAM
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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

SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST!

KOMPLEKTID
265*172*73

VEDRUPLOKK

499.275*225*98

TOPELT VEDRUPLOKK

799.-

3+1+1

VEDRUPLOKK

al.

100*100*100

3+1+1

1149.220*85*90, m/k 193*125

VEDRUPLOKK

235*220

VEDRUPLOKK

699.-

210*100*100

569.-

81*80*95

3+2+1

*Pilt on illustratiivse tähendusega

NURGADIIVANVOODID

180*94*80

VEDRUPLOKK

220*94*80

120*94*80
275*190

VEDRUPLOKK

595.-

DIIVANVOODID VEDRUPLOKIGA

219*98

169.-

SEKTSIOONID

al.

värvid:
valge ja must

KUŠETID

139.-

205*120

VEDRUPLOKK

VEDRUPLOKK

69.-

al.

al.

189.-

POCKET

al.

69.- 123.-

LAI VALIK
SUURUSI

237.-

199.-

al.

120*216*62

ESIK

90*200

150*210*58

399.-

RIIDEKAPID

350*202*54

159.-

85.-

VEDRUMADRATSID
BONELL

90*198

KÖÖGINURK

199.-

305*203*53

299.-

599.-

VOODI

115*185

180*200*60

LAI VALIK DIIVANVOODEID OTSE TOOTAJALT

SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST!

229.-

al.

229.-

109.-
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REKLAAM
EHITUS

Õige remont
algab aknakatete
valikust!

Aukude puurimine postvundamentidele (palkmaja, terass).
Tel 509 3454,
www.vahvameeskond.ee.
Betoonpõrandad, vundamendid, plaatimistööd. Tel 5634 5782.
Ehitus ja renoveerimine vundamendist katuseni. Energia, vesi,
küte. Tel 5820 2040.
Ehitus- ja viimistlustööd
(eraisik, firmad, KÜ jms). Akende,
uste paigaldus. Pikaajaline
kogemus, hinnad soodsad.
Garantii! Tel 510 0645.
Ehitus, remont, aiamajad,
terrassid. Pikaajaline kogemus.
Tel 5622 9840.
Ehitus, remont, viimistlus, lammutus, katusetööd. Lõuna-Eesti
piirkond. Tel 5858 6953.
Elektritööd. Tel 5609 3099.
Fassaadi- ja
üldehitustööd.
Tel 5559 7067,
www.virton.ee

• ruloo
• voldikkardin
• püstlamell
Pakkumine kehtib juunikuus.

Tartu salong • Sõbra 54 (Turu Ärimaja) • Tel: 58 281 928

Katusetööd oma ala spetsialistidelt. Profiilplekk-, valtsplekkja kivikatused. Plekksepa- ja
puidutööd. Katusehundid OÜ,
tel 5695 6885, 5695 8750,
5667 2000.

Miniekskavaatori rent ja
kaevetööd. Tel 511 5786,
www.miniekskavaator.ee.

- 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.

Tel 7 420 240
504 8379
www.robinson.ee

Kinnisvarateenused aastast 1997

2-toal heas korras korter (2/5,
47,4 m², rõdu, läbi maja) omanikult. Tel 5554 0831.
2-toal korter Kaunase pst 6
(46,2 m², vajab remonti, paigaldatud uued 3-kordsed aknad, 42
majad,
majaosad
700 Korterid,
€). Tel 5650
3503.

Tartus ja maakonnas.
Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel.
Kai Persidski, tel 5190 3394
Gert Suik, tel 515 3773
742 0240 • www.robinson.ee

2-toal mug korter Tartu kesklinnas W. Struve 5 (eh 1962, üp
37,4 m², 4/4, keskmine seisukord,
keskküte, vann, pakettaknad,
74 900 €). Kutseline maakler Sirle
Uiga, tel 526 4198, 780 8685,
www.aadlivillakv.ee.
3-toal korter Tartust ca 26 km
Maarja-Magdaleenas. Kauplus,
kool, lasteaed, bussiühendus jm.
Hind 16 800 €. Tel 5665 9355.

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!
Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puit- ja turbabrikett,
küttegraanulid. Vedu tasuta. Tel
523 8332, 433 3130.
Küttepuud lahtiselt ja võrgus.
Tel 5683 3404.
Müüa küttepuud (lahtiselt,
kottides, kuivad, märjad).
Tel 504 6111.
Puitbrikett, kaminapuu, kuiv
kütteklots. Tel 5197 8500.

KOOLITUS
Emajõe Keeltekool: uued
kursused. Tel 740 4050, info@
emajoe.ee, www.emajoe.ee.

Korstnate ja korstnapitside
ehitus koos vajalike plekitöödega. Garantii. Tel 5858 1159.

Kütte- ja ventilatsioonitööd.
Tel 5660 1567.

Tartu Maxima X/XX
kauplused kutsuvad tööle

KINNISVARA MÜÜK

Katuste ja puitfassaadide ehitusja remonditööd. Tel 515 7062.

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

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

Korterid, majad, majaosad
Tartus ja maakonnas.
Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel.
Neljapäev,
2. juuni 2016
Meelis Karu,
tel 511 5949
Ene Lina, tel 504 8379
742 0240 • www.robinson.ee

Puitfassaadid ja soojustus,
terrassi ehitus, betoontrepid
jms väiksemad ehitustööd.
Tel 5608 5675.
Soojustamine puistevillaga.
Tel 5665 0604, 502 0066,
puistevill@gmail.com.

4-toal mug korter Puhjas Nooruse 16 (üp 77,5 m², 2/3, renoveeritud, keskküte, vann, köögimööbel, 29 900 €). Kutseline maakler
Sirle Uiga, tel 526 4198,
780 8685, www.aadlivillakv.ee.
Maja Haaslava v Kriimani järve
kaldal (krunt 2 ha) või vahetada
korteri vastu Tartus + kompensatsioon. Tel 5383 6343.
Majaosa (kolm tuba, köök, wc,
saun, kõrvalhooned, krunt 955
m²). Tel 501 4276, 5805 3766.

KINNISVARA OST
1-2-toal remonti vajav korter
Tartus, vana talukoht ja metsamaa.
Tel 5917 3602, tartu@solo.ee.
Ahiküttega korter.
Tel 5324 4149.
Keskküttega korter Tartus. Tel
5681 1160.

Toodame ja paigaldame erinevaid metallist aedu, piirdeid,
käsipuid ja väravaid.
Küsi pakkumist! Tel 529 5418,
info@metalspec.eu,
www.metalspec.eu
Vundamendi hüdroisolatsiooni- ja soojustustööd, sokli
viimistlus. Raudkäpp OÜ,
tel 5568 2671.

MATERJAL
Liiv, kruus, killustik, muld.
Tel 5821 2229.
Liiva, kruusa, killustiku müük
koos transpordiga. Tel 5689 8092,
Dampertrans@gmail.com.
Müüa killustikku kohaletoomisega. Tel 513 4597.
Terrassi- ja värvitud välisvoodrilauad, sae- ja höövelmaterjal.
Tel 509 2168,
laur.pojad@gmail.com.

Metsakinnistud (ka läbiraiutud),
põllumaa ja raieõigus. Metsakinnistute ost ka koos hoonetega, hüpoteegiga, looduskaitsealadega ja kaasomandiga. Tel
523 4445.
Ostan maja või eraldi sissekäiguga ahiküttega korteri Tartus.
Kiire. Tel 5598 2175.
Väiksem remonti vajav korter,
soovitavalt mitte väga kaugel
kesklinnast. Võib olla ahiküttega.
Tel 511 6050.

KÜTE
Kasepind 30, 40, 50 cm. Vedu,
tšekk. Tel 5594 7098.
Kask, lepp 30, 40, 50 cm. Vedu
Tartus tasuta. Tel 557 6177,
www.kuttepuud.com
Kivisüsi - kampaaniahind 156 €/
tonn (tavahind 174 €/tonn) juuni
lõpuni või kuni kaupa jätkub!
Hind sisaldab käibemaksu.
Tila küla, Tartu vald, tel 516 8518,
735 1420.

Sõiduõppe ABC AM-, A-, B-,
BE-, C-, CE-kat veokijuhi ametija ADR-koolitused. Lõppastmekoolitus aasta ringi.
www.sõiduõppe.ee, 507 8230,
Kalda tee 30

LOOMAD
Koerte pügamine.
Tel 5559 6964.
Maimud, tuurakala, valge
amuur, karpkala, forell jm. Info
ja müük tel 5900 0106,
www.maimud.ee

OTSIN TÖÖD
Korralik koolipoiss otsib niitmistööd. Tasu kokkuleppel.
Tel 5897 7045.

PAKUN TÖÖD
A. Karuse AS (Valga, Rükkeli 4)

pakub tööd rahvusvaheliste vedude
autojuhile Eesti-Euroopa-Eesti ja
Euroopa-sisestel vedudel
(juhtidele korter Lübeckis).
Heale juhile hea palk!
Tel 507 3000, allain@akaruse.ee.

Autoelektrikule Tartus.
Tel 5667 1048.
Hotell vajab toateenijat ja
administraatorit. Tel 524 0715,
tiiu.jarviste@kantri.ee.
Korralik ja töökas ehitaja saab
hea palgaga tööd väikefirmas.
Töö Eestis ja Soomes. CV saata
heiki.kobar@gmail.com,
tel 554 5764.
Lisatöö pensionärile autoparklas (valvur-müüja). Tel 5354 1882.
Pesumaja REA otsib tublit töötajat. Info kl 9-16 tel 747 7486.
Tartu maakonnas asuv puidutööstus pakub tööd tootmises
erinevatel ametikohtadel.
Tel 733 7640 (personalijuht),
info@lasita.com.

REKLAAM
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Kuuluta siin!
Vajatakse moodulmajade ehitajaid. Kiire! Tel 5558 0788.

PÕLLUNDUS

Autoklaaside müük, paigaldus,
parandus, toonimine.
Klaasikahjude käsitlemine.

Müüa hobusesõnnikut (30 kg
kotid, 4.50 €/kott). Tel 5647 6281.

SIXKLAASID OÜ Tähe 127,
Tartu. Tel 5067180. www.sixklaasid.ee

Müüa musta mulda ja täitepinnast. Murumuld 6 €/m³, kasvuhoone muld 8 €/m³, täitepinnas
4 €/m³. Tel 5385 3814.

VÄIKEBUSSI
rent al 50€ päev
Citroen Jumper (2014)

RIIDED
Jõe butiigis suur valik kleite (sh
lõpukleite), seelikuid, käekotte
jpm. Soola 10 (avaturg)
Odavad rõivad, Kastani 121.
Müügil uued ja kasutatud kaubad, spordi- ja rattariided jpm.
E-R 10-18, L 10-15.

9 kohta, püsikiirushoidja

www.tartuekspress.ee/kuulutused
Kuulutusi võetakse vastu ka Lõunakeskuse ja Eedeni infoletis
ning kuulutus@tartuekspress.ee
Hekkide pügamine, (vilja)puude hooldus-lõikus. Tel
5699 9884, laur@puujuuksur.ee.

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

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

Raamatupidamisteenus MTÜ,
OÜ ja KÜ-d. Varasemate perioodide korrastamine.
Tel 5348 0852.

Kardaanide remont.
Tel 513 8317, 5612 7270.

Rakkekaevude kaevamine,
puhastamine, süvendamine ja
remont. Rõngaste vahetamine
ja kaevupealsete ehitus.
Tel 557 4792.

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

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

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

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

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

Kuulutuse saab sisestada ja selle eest maksta aadressil:

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

San-tehnilised ja elektritööd.
Ummistused, veeavariid, boilerid, potid, kraanid jne.
Tel 5621 7955.
Korstnapühkija. Korralik töö ja
tehtud tööde kohta akt. Helista
TahmaToomasele tel 5347 4363.

REAKUULUTUS (90 tähemärki) 1,20 €
iga järgmine 30 tähemärki 1,80 €
LOGO/PILDI lisamine 3,60 €,
KUJUNDATUD kuulutus 5,10 €/cm
Hõbedast lusikad, pitsid, ehted, esemed jm. Kokkuostudest
kuni kaks korda parem hind! Tel
5649 5292.
Kõik tsaari- ja EW-aegsed märgid ning nõuka ajal kogutud
märgikarbid. Tel 5649 5292.

Uus vann vanasse vanni, garantii 3 a. Lisainfo tel 503 1943,
www.vannvannis.ee.
Vedu ja kolimine, ka klaverid,
utiliseerimine, laadijad.
Parim hind. Tel 553 7638,
kiiredkolijad.ee
Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.

San-tehnilised tööd.
Tel 5660 1567.

Veotakso. Tel 501 5312.
Vundamendi ja sokli soojustamine, viimistlustööd.
Raudkäpp OÜ, tel 5568 2671,
raudkapp@gmail.com.

Autoklaaside müük ja vahetus.
Tasuta asendusauto!
Vaba 38a, Tartu, tel 5456 3333,
www.alivinauto.ee

E T K N R 10.00 - 18.00 Telefon: 765 4202
Aadress: Ringtee 1, TARTU

HAUAPIIRDED VAASID PINGID

Minilaaduri rent (24 €/tund). Tel
5904 2174, kogu info
www.innover.ee.

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

TEENUSED

Ehitus ja renoveerimine. Vundamendist katuseni. Kvaliteetne
garantiiga teostus.
Tel 5820 2040.
Elektritööd. Tel 5609 3099.
Fassaadide värvimine.
Tel 5379 1790.

Arvutiparandus ja hooldus.
Lisa: marvutiabi.weebly.com ja
tel 5689 7375. facebook.com/
MArvutiabi
Autobussi teenused (sh Venemaa) 52-, 50-, 29-kohalise
bussiga. Tel 5373 8770,
www.noobelreisid.eu
Boilerite puhastus, veemõõtjate vahetus, san-tehnilised
tööd. Tel 5646 9025, 734 8044.

Sõidukite keretööd, taastamine, ümberehitus. Uued ja
kasutatud detailid.
Tel 504 0334, allroads.ee.
Muru niitmine ja trimmerdamine.
Tel 5686 1771, www.niitmine.ee.
Muru niitmine, trimmerdamine
ja muud haljastustööd. Tel
5341 2026, www.gramina.ee
Ohtlike puude raie ja puude
hooldustööd. Tel 5686 6157,
info@nordicarb.ee.
Polsterdame uksi. Tel 5370 3971.

Akende ja uste remont ning
hooldus. Akende paigaldus. Tel
5698 1284.
Armin Puit OÜ valmistab eritellimusel puidust uksi ja aknaid.
Tel 529 5312,
arminpuit@gmail.com

Soodne fekaalivedu (ka L ja P,
24/7) Tartus ja Tartumaal. Tel
5340 2060.
Soodne fekaalivedu.
Tel 5382 8791.

Decovar OÜ teeb Teile vajalikud
ehitus-, ventilatsiooni- ja torutööd. Külastage www.decovar.ee
ja küsige hinnapakkumist.

Sõidukite klaaside toonimine.
Tasuta asendusauto!
Vaba 38a, Tartu, tel 5456 3333,
www.alivinauto.ee

TERVIS

Septikute, mahutite, kaevupumpade müük otse tootjalt
koos transpordiga ning paigaldus. Tel 5306 5322,
info@reovesi.ee.

Pottsepa- ja korstnapühkimistööd. Eridisain ahjud, pliidid,
kaminad. Korstnate ja korstnapitside ehitus. Tel 5830 9490,
www.ahjupoiss.ee,
www.facebook.com/ahjupoiss

Taastan digitaalselt vanu fotosid. Hind soodne. Tel 5839 2556.
Tasuta kodumasinate ja vanaraua äravedu. Tel 5386 9008.
Teen remondi- ja viimistlustöid. Tel 5648 1251.
Teen torutöid ja pisemaid remonditöid. Tel 5333 2131.

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

TUTVUS

Ostame vanavara, kulda ja hõbedat hea hinnaga! J. Kuperjanovi 62, Tartu, tel 5815 0312.
Plaanid kolida või said päranduseks korteri? Ostame üleliigse
vanakraami/raamatud. Tel
5649 5292.
Raamatud, märgid, mündid,
postkaardid, ehted, hõbe, maalid jm vanavara. Tartus ja Elvas!
Tel 5649 5292.

TEATED
Laupäeviti toimub TMÜ korduvkasutuskeskuse ees (Jaamamõisa 30) täika. Palume osaleda ja
külastada. Info 553 6111.
Pensionäridest abielupaar
leiab tasuta omaette elamise
maal, Tartust 38 km kaugusel.
Tel 509 0837, 526 7866.
Üürida maakodu 20 km Tartust,
soovitavalt pensionärile või
abielupaarile alates augustist k.a.
Tingimused kokkuleppel.
Tel 748 0138, 5666 4915.

VABA AEG

61 a maja ja autoga naine
Peedult tutvub autoga abivalmis
tõsise püsisõbraga.
Tel 5569 9574.
Karske ja sale mees 57 a tutvub
vaba tantsuhuvilise Tartu naisega. Tel 5344 0850.
Noore hingega pensionieelik
tutvub Tartu naisega.
Tel 5889 9383.
Väikest kasvu normaalkaalus lasteta naispensionär Tartust ootab kõnet vabalt üksikult 65-72 a
mehelt, kel jätkub vaba aega, et
olla teineteisele toeks ja tuua ellu
pisut rõõmu ja soojust. Elukohta
ei vaheta. Tel 5331 7715.

Kaardid ennustavad!
Tel 900 1727, 24 h, ennustus.ee
Kandlemuusika, laulud või
Simmaniduo Su peole! Info
www.simmaniduokannel.eu ja
tel 504 3202.

OST

Terrasside hooldus. Terrasside,
varikatuste ja kuuride ehitus.
Tel 5303 1609.

EW-aegsed kohvikannud,
vaasid, tuhatoosid ning Lorupi
sildiga klaasnõud. Raha kohe!
Tel 5649 5292.

Tänavakivide paigaldus ja parandustööd. Tel 5593 6336.

Hõbedast ehete ja esemete ost.
Raha kohe kätte! Tel 5803 6752.

Fekaalivedu, survepesu,
ummistuste likvideerimine.
Tel 558 8811, www.fekto.ee.

KEEVITUSTEENUS

FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.
Firma võtab hooldusele surnuaiaplatse, elamuid, krunte,
õuealasid. Tellimine tel 509 0750.

• malm
• alumiinium
• roostevaba

Fotograafiteenus, fotomaterjali ja koduvideode digitaliseerimine. Tel 5808 4419,
fortiusfoto@gmail.com.

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

Maalid, ikoonid, graafika
(ka nõuka perioodist). Muuda
kasutuna seisev kunst rahaks! Tel
5649 5292.

Raamatute ost Tartus ja Elvas.
Pakkuda võib kõike. Tulen ise
kohale, raha kohe kätte!
Tel 5649 529‑2.

Septikute müük ja paigaldus.
Tel 5757 0202, e-post erlend@
eestiseptik.ee.

Kändude freesimine.
Tel 5346 1476.
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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
Reporter: Sten Sang sten@tartuekspress.ee
Reporter: Aet Rebane aet@tartuekspress.ee

Reporter: Kaspar Aug kaspar@tartuekspress.ee
Reporter: Rasmus Rekand rasmus@tartuekspress.ee
Kujundaja: Priit Kivisoo priit@tartuekspress.ee
Keeletoimetaja: Terje Jepiselg terje@tartuekspress.ee
REKLAAM • tel 730 4455
Müügiesindaja: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee
Kuulutuste vastuvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee
LEHE TELLIMINE (18 € / 3 kuud) telli@tartuekspress.ee
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REKLAAM

Neljapäev, 2. juuni 2016

Kirikumuusika Selts

Peremuusikasari

KÄSIKÄES

Ulla Krigul, orel

Ülo Krigul, gongid

Kontsert täna kell 19 Tartu Pauluse kirikus, piletid 5 €/ 3 €
20 aastat kvaliteeti

JUUNI on
SÜNNIPÄEVAKUU!

Raeoptika

Vali, kas
klaasid või raam
POOLE
HINNAGA!
TARTUS:
Raekoja pl. 1, E-R 9-18, L 10-15, tel 744 1279. TALLINNAS:
Küüni 5b, E-R 10-19, L 10-15, tel 748 4642.
Estonia pst.1/3, E-R 10-19, tel.631 3773.

