Sae- ja höövelmaterjal

SOODNE RENDIBUSS

3. novembril

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

Tartu Rendibuss

Sise- ja välisvoodrilauad,
musta
lepa saunamaterjal,
kell
18.00
Ülikooli kohviku
hööveldatud puitmaterjal,
kütteklotsid pliidipuudeks.

Rektori ruumis

Arutleme teemal
•
Hööveldusja kohalikus poliitikas”
„Kogukonna võimalused
saekaatriteenus
Esinejad: Jüri Adams,
Narits ja Kalle Pilt
• Veo- jaHenry
tõsteteenus
• PUITBRIKETT

Puitmaterjal Annikorus

kuni -30%

Tel 5341 6687

Üritus on tasuta.

Lisainfo: https://www.facebook.com/karikakraklubi/

http://balticloghouses.ee • info@balticloghouses.ee • Tel 5681 6905

Tel 5664 1191
Tartus teati ka Nõukogude ajal, kui
edetabeleid üldse polnud, et 1. ja
2. keskkool on väga head koolid ja
mõned teised on kehvad.
Kalle Muuli
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TAMREXis parim tööjalanõude valik
79.art 31240

APT
TORKEKINDEL
VAHETALD

KEMIKAALIJA ÕILKINDEL
PU-TALD

KULUMISKINDLAD TUGEVDUSED KANNAJA NINAOSAS

art 13570

109

VETTHÜLGAVAST NAHAST
PEALSED

TEIBITUD
ÕMBLUSED

KVALITEETNE
ITAALIA NAHK

THINSULATE®
B600 KÜLMAISOLATSIOON

KOMPOSIITTURVANINA

KARVANE
VOODER

100%
METALLIVABAD

APT
TORKEKINDEL
VAHETALD

KEMIKAALIJA ÕILKINDEL
PU/NITRIILVÄLISTALD

ÜLIKERGE
KAALUGA

RULLÖÖSID
JA LUKUSTI

COLD BARRIER
ANATOOMILINE
SISETALD

ALUMINISEERITUD VILDIGA
KAETUD
TEKSTIILSISU

12
MONDOPOINTI

ÜLIKERGE
KAALUGA

art 13640

145.art 13610

VETTHÜLGAVAST NAHAST
PEALSED

95.-

99.art 13600

KOMPOSIITTURVANINA

TASUTA

*COFRA talvesaabaste Tauksi (art FW580) või Muspell (13500) tavahinnaga
ostu puhul, saad kaasa 3 paari TAMREXi sokke art 3640 TASUTA(väärtus 3x7.50)

158.art 13620

Hinnad sisaldavad käibemaksu 20%
ja kehtivad kuni 31.12.2016
või kuni kaupa jätkub!

COFRA Tauksi S3 CI SRC talvesaapad
art FW580

HIND

COFRA Muspell S3 CI WR HRO talvesaapad

69.- €

art 13500

HIND

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

139.- €

3 paari TAMREXi
funktsionaalseid
sokke art 3640 (väärtus 22.50)

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
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Õppeasutus
Hugo Treffneri gümnaasium
Miina Härma gümnaasium
Jaan Poska gümnaasium
Tamme gümnaasium
Kristjan Jaak Petersoni gümnaasium
Täiskasvanute gümnaasium
Waldorfgümnaasium
Annelinna gümnaasium
Herbert Masingu kool

Keskmine tulemus
80,42
71,44
69,23
56,43
51,43
49,29
48,66
47,52
46,68
ALLIKAS: DELFI

Haridustipp püsib
VANKUMATUNA
Iga-aastane kooliperede
ärritamine riigieksamite
edetabeliga ülikoolilinnas üllatusi ei too –
esikolmik seilab teistelt
kaugelt eest ning jälitajaid ei paista kuskilt.

õpetusest ja koolielust ning eksamite liigne rõhutamine jätab
ülejäänu piisava tähelepanuta.
„Tamme gümnaasium on uues
majas, uue õppekava ja uue õppekorraldusega, paljude uute
õpetajatega ning uute vastuvõtutingimustega töötanud ühe
Kuigi sellest aastast avaldab aasta,“ selgitas ta. „See ei ole
pinnapealsest võrdlemisest tü- kindlasti aeg, mille alusel osdinenud haridusministeerium kaksin ise või saaksin soovitaka keerukat mitmekülgsetest da teistele teha põhjapanevaid
näitajatest koosnevat statisti- järeldusi.“
Täiskasvanute gümnaasiukat, peab möönma, et oluliselt
enam hullutab praeguseid ja mi direktor Marika Kaasik
tulevasi õpilasi ja lapsevane- rõhutas, et eksamitulemused
pole tema kooli jaoks
esmatähtsad. „Eesti
Eesti ülikoolidesse sisse
täiskasvanute gümsaamiseks on vaja eelkõige
naasiumite hulgas
on TTG tulemused
väga head eesti keele osparimad. Nii nagu
kust. Seetõttu võib olla nii,
spordis või äris, tuet inglise keele õppimisse ei leb ka hariduses
võrrelda võrdsesse
panustata nii suure jõuga.
kaalukategooriasse
maid ikka vana hea eksami- kuulujaid,“ märkis ta samas.
Kaasiku arvates tuleb kindpingerida. Delfi arvutuste
kohaselt tulevad linna edukai- lasti meeles pidada ka seda, et
mad eesti keele, matemaatika kui inimene tuleb lõpetama
ja võõrkeele viljelejad endiselt 12. klassi ja tema viimastest
Treffnerist, kellega Härma ja õpingutest on möödas 5, 10 või
Poska visalt sammu püüavad 15 aastat, siis on tal kordades
raskem saavutada samasugupidada.
seid tulemusi nagu noortel,
Oma kategooria parim kes õpivad gümnaasiumis
Alatasa esikolmikust välja kolm aastat järjest. „Meie kooli
jääva Tamme gümnaasiumi jaoks on oluline, et iga inimedirektor Ain Tõnisson tõdes, et ne, kelle elus on gümnaasiumi
riigieksamid vaatavad vaid osa lõputunnistuse puudumine

olnud takistuseks eesmärkide
saavutamisel, saab eluga edasi
liikuda ja võtab omaks elukestva õppimise kui mõtteviisi,“ resümeeris ta.

Kutsekaga käsikäes
Annelinna gümnaasiumi
juhtiv Hiie Asser tõi välja, et
tema kool on jäänud Lõuna-Eestis gümnaasiumiastmes
ainsaks, kus õpetatakse vene
keelt emakeelena, ja sestap lasub neil kogukonna ees kohus
anda õppimisvõimalus kõigile
soovijatele. Eelmisel kevadel
lõpetanud lend võeti gümnaasiumisse vastu sootuks ilma
sisseastumiskatseteta.
Madalamate akadeemiliste võimetega õpilaste jaoks
on Annelinna gümnaasiumi
aga loodud õppesuund, kus
õpilased omandavad abikoka
eriala kutsehariduskeskuses.
Kevadel jõudsid õpingutega
finišisse ka esimesed sealsed
õpilased. „Kutseõpet ja gümnaasiumikursust ühendava
õppekava ellu kutsumine aitab
haridusteel püsida vene kodukeelega noortel, kes pärast
põhikooli pole veel piisavalt
ettevalmistunud eestikeelses
kutseõppes toimetulekuks. See
rõõmustab meid, kuigi kajastub negatiivselt meie riigieksamitulemustes,“ kinnitas Asser.
Eksamite tulemusi eraldi
analüüsides rõõmustas Asse-

rit, et eesti keele kui teise keele
tulemused on endiselt päris
kõrged – 90% õpilastest sooritas eksami B2-tasemel, kuigi
gümnaasiumisse astujate hulgas on ka päris piiratud eesti
keele oskusega noori. „Samuti püsime keskmisel tasemel
laia matemaatika tulemustega (54,2), mis viitab sellele, et
akadeemiliselt võimekam osa
gümnasistidest on saanud hea
ettevalmistuse,“ lisas ta.

Eesti keel domineerib
Küll aga teeb direktorile
jätkuvalt muret Annelinna
õpilaste inglise keele madal
oskus. „Eesti ülikoolidesse sisse saamiseks ja seal edukaks
õppimiseks on vaja eelkõige
väga head eesti keele oskust.
Seetõttu võib olla nii, et inglise
keele õppimisse ei panustata
nii suure jõuga kui eesti keele
omandamisse,“ pakkus ta.
Waldorfgümnaasiumi juhataja Anu Vaagen väitis ootuspäraselt, et tema asutuse sihid
seisavad hoopis mujal. „Waldorfgümnaasiumi eesmärk
on antroposoofilisest inimeseõpetusest lähtudes luua meie
õpilastele parim võimalik
keskkond, et neist kasvaksid
enesekindlad, eneseteadlikud,
kõrge loovusega noored inimesed, kes oleksid väärtuslikud
ühiskonna liikmed,“ ütles ta.
KAUR PAVES

LISA
OMA ELLU
POSITIIVSUST!

Meeliergutavad Yin Yoga,
Hot 50, Yoga Tone ja Seljapilates
ootavad Sind YogaMaya stuudios.
Külasta meid Tartus aadressil Teguri 45 või
uuri lähemalt kodulehelt www.yogamaya.ee

Tel 5345 3945 • info@yogamaya.ee
YogaMaya / Expresshotyoga
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LUGEJA KIRI
Tahaks Krõlli
Vanemal on mure parkimisega, et saata laps
turvaliselt lasteaeda.
Krõlli lasteaia (Anne
67) kõrval asub linnale
kuuluv parkla, mille on
hõivanud sinna unustatud autod – ühel esiots
lömmis ja teisel rehvid
tühjad, lisaks seisab seal
järelhaagis. Pargivad
seal aasta läbi liikumatult. Samas seisavad ka
suured prügikonteinerid.
Peatumine selleks,
et saata laps turvaliselt
lasteaeda, on suhteliselt võimatu. Parkla on
pidevalt nii täis, et ei
olegi võimalik sinna sisse sõita. Ei ole ju ohutum lasta lapsel väljuda
autost suisa tänaval?
Kas ja mida on nõus
linn ette võtma, et lapsevanemad saaksid
antud parklat kasutada sihtotstarbeliselt ja
et just lapsi aeda tuues
või ka koju viies saaksid
kõik turvaliselt autodest
väljuda ja siseneda?
Sille Anderson

Martin Nelis
liikluskorraldusteenistuse juhataja
Kontrollsõidul tuvastati Anne 67a parklas
viis sõidukit, mida ei
kasutata iga päev sõitmiseks, neil puudub
kehtiv tehnoülevaatus
ja liikluskindlustus. Linnamajanduse osakond
saatis nimetatud sõidukite omanikele teavituse korraldada sõidukite
parkimine sobivamas
kohas või organiseerida
sõidukite utiliseerimine.
Allikas: Tartu LV

PARKIMISTULU
kimab ülesmäge
Juunist kasvas Tartus
tasuline parkimisala.
Sestsaadik on jõudsalt
kosunud ka summad,
mis linna arvele jõuavad.

LAUSEGA
Viinapood Valka
Tartu kärakakaubanduse
maskott SuperAlko avas Lätis
Valka südalinnas uue kaupluse, mille ümber on parkimisvõimalus mitmesajale
autole ning reisibussidele.

na-Tartu maantee kogu pikkuses neljarealiseks kiirteeks.
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eurot korterelamu suletud
netopinna ruutmeetri kohta
võivad kesklinna hruštšovkad nutika linnaosa projekti
raames rekonstrueerimistoetust nõuda.

Nelja kuuga juunist oktoobrini laekus parkimistasusid
246 322 eurot. 2015. aasta
sama periood tõi sisse 142 671
eurot. Kasvuks pisut enam kui
sada tuhat eurot ehk 73%.
Suurima proportsionaalse,
enam kui kahekordse hüppe
on sealjuures teinud parkimislubade müük. Kõnealuseid nelja kuud uuesti võrreldes kerkis
müügitulu 18 274 eurolt (2015)
41 364 euroni (2016).

Kohalik pokkeriäss
Puhjas Piilu baaris peetud
Tartumaa meistrivõistlused
pokkeris pani 35-liikmelises
nimekas konkurentsis kinni
kohalik mees Martin Valge.

Parkimisäpp kohal

Puine meistriteos
Iga-aastasel üleriigilisel parima puitehitise konkursil
on sedapuhku esindatud ka
üks Taaralinnas asuv eramu,
mida saab publiku lemmiku
kategoorias toetada 6. novembri südaööni Delfi portaalis.

Suvi ei läinud luhta
Kasvukõver on nina üles
vinnanud ka mobiilse parkimise sektoris 66 500-lt 111 300
eurole. Pannes kaalukausile
kahe viimase aasta esimese
üheksa kuu näitajad, siis edestab tänavune parkimistulu
(484 000) mullust (327 000)
pea 50% võrra.
Linna liikluskorraldusteenistuse juhataja Martin Nelis
hindab suvel ette võetud muudatust kordaläinuks. „Parkimisala laiendamine on täitnud
püstitatud eesmärgid. Kesklinnas on võimalik leida soovi korral parkimiskoht, välja arvatud
üksikud juhtumid B-piirkonna
üleminekul Aleksandri ja Magistri tänavas. Rõõmustav on,
et kohalikud elanikud on asunud korrastama koduhoove, et
sõidukeid oma kinnistul parkida. Samuti on kadunud varem
tänavakoristust takistanud
romusõidukid,“ loetles muudatuse hüvesid Nelis.
Talvele vastu minnes loodab
ta uue korra mõju avalduvat
ka paremini tehtavas tänavate
hoolduses, mida tasulise parkimise ala piirkonnas usutavasti ei takista enam nii-öelda „talvituvad sõidukid“, mis
varasema praktika järgi enne
lume sulamist oma paigalt tavaliselt ei liikunudki.
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Teler panti
Uus kord on parkimistulusid kasvatanud 73%. 

ALLIKAS: TARTU LV
„2017. eelarveaastasse oleme
planeerinud tasulise parkimisala täitumist hõlmava uuringu, mille põhjal on võimalik analüüsida olemasolevat
olukorda ja kavandada uusi
muudatusi edaspidi,“ sõnastas
Nelis parkimisteema tulevikuplaanid lihtsustatult.

Hea sõna võidab
Mil moel muudatus parkimistrahvides kajastub, pole
statistika baasil võimalik üheselt välja tuua. Tänavu üheksa
kuuga on viivistasu otsuseid
välja kirjutatud 5561 korral,
summas 166 830 eurot. Terve 2015. aasta peale kokku
tuli 5535 otsust ja ligikaudu
120 000 eurot viiviseid.
Linnasekretär Jüri Möldri
selgitusel on nüüd, mil rikkujate ohjamisega tegeleb
Ühisteenuste asemel linna
menetlusteenistus, siiski pea-

miseks eesmärgiks seatud
mitte sanktsioneerimine, vaid
teavitustöö. Nii näiteks võtavad menetlejate tööajast mahuliselt suurema osa parkimistasust kõrvale hiilijate asemel
hoopis laiemalt liikluskorraldust rikkujad. Peamiselt kõnniteedel, haljasaladel, ristmike
lähistel või mujal keelatud alal
parkijad. Tänavu ongi selliseid
rikkumisi tuvastatud pea kaks
korda rohkem kui parkimistasu maksmata jätnuid. Pea kaks
kolmandikku neist on seni
pääsenud vaid hoiatusega.
„Kui varasemalt pöörati liiklusjärelevalvele põhirõhku vaid
tasulise parkimise kehtimise
aegadel, siis elu näitab, et probleemid eksisteerivad väga teravalt just õhtuti ja nädalalõppudel,“ nentis Mölder. „Edaspidi
panustame oma kontrolltöös
rohkem ka sellele perioodile.“
RASMUS REKAND

18. oktoobril teatati politseile, et 19-aastane naine
varastas oma ema kodust
Philipsi teleri ning viis selle
väidetavalt pandimajja.

Meer nõuab
nelja rada
Kohtumisel maanteeameti peadirektori Priit Saugiga rõhutas linnapea Urmas
Klaas vajadust ehitada Tallin-

SÄHVATUS

Tallinnasse 3200 uut parkimiskohta loonud idufirma
Barking laienes ülikoolilinna,
lubades juba oma sõidukit
paigutada seni avalikkusele
püüdmatuks jäänud kohtadele Tigutornis ja Kaubamaja
parklas.

47 profiili
Jakobi galeriis avatakse
homme kell 17 Tiina Kaljuste
näitus „47 profiili“, mis kujutab keraamiku nägemust
taandatud inimprofiilidest.

Uute kellade
tervituseks
Homme kell 19 on kõik linlased oodatud raekojaplatsile
uue kellamängu avamispeole, kus kõlavad Tšaikovski,
Elleri ja Händeli heliteosed
ning esiettekandele tuleb
Ehala uudisteos „Tartu kellad“.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

KÕIGE SUUREM SÕBER: kuna Harry Kõrvitsa kehastatud karvakera kõigile ei jagu, tuleb ta nähtavasti
varuosadeks müüa.  FACEBOOK / MÄRGATUD24 TARTUS
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Palametsa
pajatused

396.

Hiinlaseidki hullutanud hittmuusikal jõuab viimaks ometi ka Eesti publiku ette. 

MODERNSHADOW / WIKIPEDIA

Abbale vunki juurde
26. novembril Vanemuise vaatajate ette jõudev
Abba-muusikal „Mamma
Mia!“ lubab külma põhjamaalast liigse läägusega
mitte ärritada.
1999. aastal loodud ja Rootsi
kultusbändi suurimaid hitte
koondav rahvusvaheline formaat seab muusika poolest
ette selged raamid. „Mis siis,
et ühest küljest estraad, mõne
jaoks lausa kitš, aga see on kohutavalt nõudlik muusika nii
lauljatele kui pillimeestele,“
selgitas lavastaja Ain Mäeots.
„See on ka põhjus, miks süldibändid naljalt ei suuda Abbat
repertuaari võtta, lati alt läbi
joosta on väga lihtne.“

Taludes ei jätkunud
kõigile poegadele tööd
ega tegemist, mistõttu
algas sajandi teisel poolel
siirdumine linnadesse või
ränd kaugele Venemaale.

Siga ei sadulda
Ka peaosas pulmadeks valmistuva 20-aastase Sophiena
üles astuv Birgit Sarrap tunnistas, et temagi arvas proovi
minnes, et saab lihtsamalt.
„Tead ju kõiki neid lugusid
ja mis siin ikka keerulist olla
saab?“ arutles ta. „Aga iga väike
nüanss on nii oluline ja kuna
me ei tohi ka helistikku muuta, siis tuleb kõik noodid kätte
saada.“
Tekstid on eesti keelde tõlkinud Leelo Tungal ja lisaks
on neid omakorda tüki vaja-

dustest lähtuvalt kohendatud. „Kui esimeses proovis oli
võib-olla natuke imelik, sest
oleme ju harjunud neid lugusid inglise keeles kuulama ja
laulma, siis paari nädalaga see
enam ei häiri, vaid on pigem
värskendav,“ kirjeldas Sarrap.
Muusikal algab ja lõppeb
Sarrapi lauldud looga „I have
a dream“. „Vist ikka pean ütlema küll, et see on minu kõige
lemmikum laul, mis võtab tüki
hästi kokku,“ sõnas ta, lisades,
et tükis on megahittide kõrval
ka üks vähem tuntud Abba
lugu, mida trupist enamik varem kuulnud polnud: „Under
attack“.
Mäeots rääkis, et kuigi lavastusliku poole peal piiranguid pole, lähtub ta sisemisest
kontrollist. „Võtame vabalt ja
rõõmuga, aga see ei tähenda,
et me loo pea peale keerame ja
midagi täiesti omamoodi teeme. Milleks sea selga sadulat
panna ja riputada juurde midagi, mis üldse ei sobi?“ küsis ta.

Verevaesed britid
Teose konstruktsioon on läbipaistev ja selge: Abba lood on
kokku põimitud narratiiviga
altari ette pürgivast tüdrukust,
kel pole aimugi, kes on tema
isa ja kust teda leida. „Meie kui
tegijate väljakutse on see lugu

täita ära nii, et see ei tunduks
enam konstruktsiooni, vaid
orgaanilise loona,“ sõnas Mäeots. „Väidan, et kui sellega hakkama saame, on tegemist juba
kunstiga.“
Lavastaja eesmärgiks on
esineda paremini 2005. aastal Saku Suurhalli väisanud
Londoni versioonist, mis talle sugugi ei meeldinud. „See
oli külma ja kaalutletud professionaalsusega tehtud, aga
täiesti verevaene ning jättis
metalse järelmaitse. Meie eesmärk on teha ikkagi nii, et inimesed kergitaks kulme ja mõtleks, et oli ju päris ilus lugu,“
ütles ta. „„Mamma Mia!“ film
mulle samas meeldis, sest seal
oli see vurts sees – muidugi oli
tegemist ka esmaklassiliste
näitlejatega, aga ega meil väga
halvemad pole.“
Mäeots kinnitas, et asi,
mis eestlasel „hästi kergesti
punasesse peksab“, on igasugune läägus, pateetilisus ja
pisaratekiskumine. „Laval leemendamine ja mingisuguste
tundeprobleemide pärast kannatamine on kõige kohutavam
asi, mida vaadata. Minul tekivad selle peale kohe punased
laigud kerele,“ rääkis ta. „Seda
ei tule, tegu on väga naljaka
looga.“
KAUR PAVES

AS Y
LO
SAD

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

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

www.sadloy.ee
www.pkp.ee

ILA

Citroen Jumper (2014) • 9 kohta • püsikiirushoidja

RAV

BUSSI RENT alates 50€ päev

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

BETOONI

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

175/65 R14 al 33 €
185/65 R15 al 39 €
195/65 R15 al 40 €
205/55 R16 al 43 €
205/60 R16 al 48 €
215/55 R16 al 59 €
215/60 R16 al 52 €
215/65 R16 al 55 €
215/50 R17 al 63 €
215/55 R17 al 65 €
225/45 R17 al 56 €

225/50 R17 al 65 €
225/55 R17 al 67 €
225/60 R17 al 71 €
245/70 R16 al 93 €
225/65 R17 al 69 €
235/65 R17 al 77 €
235/60 R18 al 89 €
195/70 R15C al 58€
205/65 R16C al 62 €
215/65 R16C al 65 €
235/65 R16C al 76 €

Saadaval palju teisi mõõte.

ARMASTUS
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Uuno Kivilinnast

Vannituba pole peldik
Igipõlise meistrimehena teeksin mõned
teravad tähelepanekud tänapäeva ehituskultuuri kohta.
Aru ma ei saa, mis komme see on moodsates korterites WC ja vannituba kokku ühendada? Uue pruudi
kodus see küsimus just
niimoodi lahendatud on ja
häirib meid mõlemaid. Üks
kümbleb duši all ja teine
jookseb samal ajal kõrvale
sitale – kuidas selline asi romantikale peaks mõjuma?
Tüsedavõitu daam on siinkohal minuga sada protsenti nõus.

Lootusetu trepijooks
Avatud kööki pean sama
rõvedaks leiutiseks. Ise elan
korralikus vanakooli Kivilinna tornelamus, kus köögiukse saab vähemalt viisakalt kinni tõmmata, kui
kala praen. Uutes korterites
ei tohi vist ise üldse sooja
toitu valmistada, või siis on
terve elamine rasvahõngu
täis.
Nii jätkates võiks siis
juba köögi ja vannitoa vahelise seina ka maha raiuda, et keset pasandamist
oleks hea mugav leemekulpi liigutada. Tulevikus
peavadki inimesed ilmselt
nagu vangid suures saalis
elama, kus ühes nurgas
sööd ja teises...
Asi on tegelikult naljast kaugel, sest pidev
kõhulahtisus kipub raudsest kauboist jagu saama.
Ei teagi, kuidas see tõbi
tervislikest eluviisidest
hoolimata mind maha
suutis murda. Viimati ei
suutnudki kontorist (nii
nimetan ühistu käest hõivatud keldriboksi, kust
vägesid juhin) piisavalt
kiiresti üheksandale korrusele joosta ja tuli veidi
ka püksi. Kodust väljas

Uuno surematud teosed sünnivad maa-aluses kontoris. 

IRINA ANDREJEVA

käia on päris riskantseks
muutunud.
Tuletan meediaväljaannetele meelde, et minu
perekonnanimi ei ole avaldamiseks ning karistused
selle rikkumise eest saavad
olema karmid. Igatahes tundub, et onu mul enam ei ole,
sest viimases Tartu Ekspressis avaldatud süüteod solvasid teda südamepõhjani.

Süütud mehepojad
Ka kadunud isake Kalle,
kes tosin aastat vägistamise
eest istus, oli tegelikult süüta. Aastaid hiljem kinnitas
ta mulle, et pole ealeski
kedagi vägipruukinud. Eks
kohtud lihtsalt usu mehi
enam kui naisi ja Vene ajal
ju mingeid analüüse teha
ei osatud. Naiste õelus on
ju piiritu. Sellepärast ma
vange nii usinalt kaitsengi:
olen veendunud, et kui mitte pool, siis vähemalt vee-

rand neist vaatavad ruudulist päikest kindlasti ilma
põhjuseta.
Täiesti põhjendamatu on
juuksurist naabrimemme
Irina Andrejeva käitumine,
kes mind ja mu naisi alatasa salaja filmib ja pildistab
ning tulemusi meediaga
jagab. Võiks siis vähemalt
julgelt ette astuda, et saaksin näolapi fotokõlbulikuks
seada. Igatahes on mul talle

KEWNERI
haagised

tänutäheks juba kingitus
valmis mõeldud.
Proua sõidab suhteliselt
uhke autoga, millele plaanin täiesti tasuta ise talvekummid alla panna. Minu
jaoks tähendab see rataste
alla paigaldatud lauajuppi,
kust naelad juba läbi taotud. Tegu toime pannes
kannan kavalalt kindaid,
nii et vahelejäämist karta
mul pole.

kast: 125 x 250 x 34 cm, kandevõime: 515 kg

GARANTII 2aastat!

Kewner 75L

775 € Plastkaanega al 1293 €

STANDARDVARUSTUS: tugiratas, lehtvedrud, kallutatav kast, koormakinnitusaasad
LISAVARUSTUS: plastkaan, kastikallutuse gaasiamort, varuratas ja selle kinnitus, tugevdatud tagaporte,
paadiveo abiraam, vints ja vintspukk, pealesõidusillad, koormakate, reg. pakett 125 €

Kontakt TARTUS: 511 6923, info@aurel.ee

siaran
a
A sto
re

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

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

HIINA, NEPAALI JA TAI TOIDUD
Oktoobri lõpuni kõik söögid ja joogid
(peale päevapakkumiste) -10%

TOIT KOJU JA KONTORISSE -

küsi infot tel 747 7093, 5691 4817, kam296@hotmail.com
või vaata pakkumist: www.vagamama.weebly.com

ISIC kaardiga menüüst -10%

Söögi kaasa tellimine -10%

ARTUR TAIVERE
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KINO
CINAMON

SügiSpuhkuS
kubijal

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!

(3 päeva, 2 ööd)

28.–30.10 kell 12.20; 3.11
kell 12 Miss Peregrini kodu
ebaharilikele lastele

28., 30.10 kell 10.20 Lemmikloomade salajane elu
28.–30.10 kell 10.30, 11.30;
31.10, 2.–3.11 kell 11.30 Kured

28.–30.10 kell 11.30 Kubo ja
kaks pillikeelt

Audiitor

28., 30.10–2.11 kell 19.40;
29.10 kell 17.10 Tüdruk rongis
28., 30.10–3.11 kell 14.40,
19.20; 29.10 kell 12.40, 17.40
Inferno
28., 30.10, 1.–3.11 kell 18.20,
20.30; 29., 31.10 kell 18.20
Õnn tuleb magades

Tule naudi sügisest turgutavat
massaaži Eestimaise raviturbaga!
Terviseturba toime põhineb soojuse, bioaktiivsete
ainete ja antiseptiliste omaduste koosmõjul.
• Majutus 1 inimesele kahekohalises toas 2 ööd
• Piiramatu spaa- ja saunakeskuse kasutamine
lahtioleku aegadel

Hind
alates

90

€

inimene

Pakettide täielik valik
ja eripakkumised
www.kubija.ee

• 2x hommikusöök, 2x õhtusöök, 1x lõunasöök
• Raviturba massaaž seljale 25 min
• Sügavsoojendav muda-parafiini padi 20 min
• Magneesiumsoola jalavann 20 min
• Käimiskeppide ja/või minigolfi kasutamine
Pakett kehtib kuni 30.11.2016

28., 30.10 kell 10.45, 11.45,
12.30, 12.50, 15, 16.45; 29.10
kell 10.40, 10.50, 12.50, 15,
16; 31.10, 2.11 kell 11.45,
12.30, 12.45, 15, 16.45; 1.11
kell 11.45, 12.30, 13.15, 15.30,
16.45; 3.11 kell 11.45, 12.30,
12.45, 15, 16.30 Trollid
31.10–2.11 kell 13 Maggie
plaan
28., 30.10–3.11 kell 17, 21.45;
29.10 kell 15.15, 20 Jack
Reacher: Ära iial mine tagasi
28., 30.10, 2.11 kell 15.10,
22.30; 29.10 kell 14.50, 20.15;
31.10 kell 15.10, 20.15, 22.30;
1.11 kell 15.10, 22.20; 3.11 kell
14.45, 22.30 Ouija: kurjuse läte

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

28., 30.10–3.11 kell 17.10,
21.15; 29.10 kell 18, 19.30
Valgus ookeanide vahel

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

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.

28., 30–31.10, 2.–3.11 kell
13.30, 16, 17.20, 19.50, 22; 29.10
kell 13.30, 15.50, 17.20, 19.50,
22; 1.11 kell 13.30, 16, 17.40,
20.05, 22 Doktor Strange
28., 30.–31.10, 2.–3.11 kell
14, 18.45, 22.15; 29.10 kell
13.15, 20.45, 22.15; 1.11 kell
14, 18.45, 22.30 Audiitor
3.11 kell 19.30 Esilinastus:
Hacksaw Ridge’i lahing
1.11 kell 11 Põnnihommik:
Õnn tuleb magades
1.11 kell 11 Põnnihommik:
Trollid
29.10 kell 23.15 Erilinastus:
Tuled surnuks
29.10 kell 22.30 Erilinastus:
Kurja kutsumine 2
29.10 kell 22.45 Erilinastus:
Enne kui ma ärkan

KEEVITUSTEENUS
• malm
• alumiinium
• roostevaba

KONTSERT

29.10 kell 21.30 Colorado
3.11 kell 21.30 Privil

ATHENA KESKUS
28.10 kell 22 Tommy Cash
BIG BEN PUB
29.10 kell 21.30 Raen Väikene
4.11 kell 21.30 Absolute
5.11 kell 21.30 Hea Story

5.11 kell 21.30 Sada ja Seened
SISEVETE SAATKOND
27.10 kell 19 Tartu Folgiklubi:
Sille Ilves & Martin Leamon
(Wales)

NÄITUSED

EDISON

LINNARAAMATUKOGU

27.10 kell 21.30 Robert Johnson (USA)

kuni 12.11 Remi Fady Assi-Punaku fotonäitus Üle piiri

29.10 kell 21.30 The Boswell
Boys (USA)

kuni 15.11 Merekultuuriaastale
pühendatud raamatunäitus
Mereäärne maa

EESTI RAHVA MUUSEUM
6.11 kell 12 Tartu noorte folkloorifestival
JAANI KIRIK
28.10 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund,
esineb Tanel Joamets (klaver)
JAZZ KLUBI
28.10 kell 21 Indrek Kalda ja
poeg Paul Kristjan Kalda
PAULUSE KIRIK
1.11 kell 18 Hedvig Hanson ja
Andre Maaker
2.11 kell 19 Hingedepäeva
kontsert
RISTIISA PUBI
27.10 kell 21.30 Vildist Kübar

kuni 15.11 Tatjana Kutsjuba
digigraafika näitus Pillide
müsteerium
kuni 15.11 raamatunäitus Eesti
kauneimad raamatud 2015
TAMMELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 31.10 Nikolai Šarubini
fotonäitus Kihnu motiivid
kuni 20.12 fotonäitus Sügisene pööripäev

MUU
ANNELINNA RAAMATUKOGU
27.10 kell 17.30 külas on
publitsist ja ajakirjanik Marko
Kaldur, raamatu 4x4 ekspeditsioonid Siberisse ja
Kaukaasiasse autor
LINNARAAMATUKOGU
27.10 kell 16 Linnaraamatukogu kirjanduskohvik, vaatluse
all on kirjaniku José Eduardo
Agualusa raamat Minevike
müüja. Külas on teose tõlkija
Leenu Nigu
28.10 kell 18 Kirjandusõhtu,
külas on Paavo Matsin, vestluskaaslaseks Kaspar Jassa

REKLAAM
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Kuulutuste keskkond www.tartuekspress.ee/kuulutused on uuendamisel. Seni saab sealt kuulutusi vaadata, mitte sisestada.

Kuulutamiseks saada soov kuulutus@tartuekspress.ee
Kuulutusi võetakse vastu ka Lõunakeskuse ja Eedeni infoletis

EHITUS

Soodne 2-toal korter Tartus.
Võib olla kehvas/keskmises
seisus. Tel 5373 3655.
Suvila või krunt Ihastes.
Tel 5631 3746.

Alumiiniumkatuseredelite
valmistamine. Tel 515 9155.
Ehitus, katus, remont, viimistlus, lammutustööd. Teeme töid
kogu Lõuna-Eestis.
Tel 5858 6953.
Ehitus, remont, siseviimistlus.
Pikaajaline kogemus.
Tel 5622 9840.
Ivari Ehitus OÜ teeb ehitus- ja
remonditöid, katused, fassaadid ja pisitööd. Tel 5885 5341,
Ivar.
Katuste ehitus ja remont. Töö
kiire ja korralik. Tel 5625 1750,
tomeli.ee
Katuste ja puitfassaadide ehitusja remonditööd. Tel 515 7062.

Autoklaaside müük, paigaldus,
www.tartuekspress.ee/kuulutused
parandus, toonimine.
Klaasikahjude käsitlemine.

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

Talumaja, mis võib olla hooldamata ja remonti vajav.
Tel 522 5495.

ÜÜRILE ANDA
Tuba 3-toal korterist otse omanikult Raadi linnaosas.
Tel 5392 2535.
Tuba eramaja teisel korrusel
uues Ihastes. Tel 5561 6166.

ÜÜRILE VÕTTA
1-toal korter. Tel 503 2345.

Võtame mööblit komisjonimüüki. Puiestee 114, E-R
9.30–17, L 10–15.

Pesumaja REA pakub tööd pesumaja töötajale. Tel 747 7486 või
tulla Sepa 20, Tartu.

PÕLLUNDUS

TEENUSED

Aitame kinnisvara
Soojustamine puistevillaga.
müümisel ja üürimisel.
Tel 5665 0604, 502 0066,
Meelis Karu, tel 511 5949
puistevill@gmail.com.
Ene Lina, tel 504 8379
742 0240 • www.robinson.ee

Ärimaa Lõunakeskuse lähedal
(5700 m²) ja kinnistu 4,6 ha (ärija elamumaa). Tel 5554 0831.

KINNISVARA OST
Korterid,
1-toal
korter.majad,
Tel 503majaosad
2345.

Tartus ja maakonnas.
2-3-toalAitame
korter.kinnisvara
Tel 5561 4114.
ja üürimisel.
2-toalmüümisel
korter Tartus
või linna
Kai Persidski,
tel 5190 3394
lähedal.
Raha kohe.
Gert
Suik, tel 515 3773
Tel 5450
6898.
742 0240 • www.robinson.ee
Ahiküttega korter.
Tel 5351 7298.

Garaaž Tartus või lähimas ümbruses. Tel 5811 3422.

LÕHUTUD KÜTTEPUUD
toores lepp / kask
30 cm, 1 ruum = 37 € / 39 €
40 cm, 1 ruum = 34 € / 37 €
50 cm, 1 ruum = 32 € / 35 €

Tel 514 2173

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!
Ahju- ja katlapuud (kuiv, 50 cm,
lepp, haab, kask). Min kogus 3
rm. Vedu tasuta. Tel 5301 1161.
Kask 2 €/võrk, okaspuu 1,70 €/
võrk ja kuiv okaspuu 50 cm 35
€/rm. Vedu tasuta. Tel 504 5307.
Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puit- ja turbabrikett,
küttegraanulid. Vedu tasuta. Tel
523 8332, 433 3130.

Asjatundlik korstnapühkija.
Korralik töö ja tehtud tööde kohta akt. Helista TahmaToomasele
tel 5347 4363.

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

San-tehn torutööd, elektritööd
(boilerid, segistid, wc-potid,
ummistused). Tel 5349 9106.
San-tehn tööd, boilerid, torud,
wc-potid, kraanid, veemõõturid, veeavariid. Tel 553 7638.
San-tehn tööd, kraanid, torud,
potid jne. Ummistused ja vee
avariid. Tel 5621 7955.

Ehitus- ja viimistlustööd (era
isik, KÜ, bürood jm). Töö kiire ja
kvaliteetne! Hinnad soodsad! Tel
510 0645.
Elektritööd! Tel 513 7844.
Eramajade projekteerimine.
Aare Heinmets F&F, tel 502 9739,
smallhouseprojcts@gmail.com.

Küttepuud (lepp, kask). Vedu
tasuta. Tel 5683 3404.

Maatükk, krunt või lagunenud
hooned. Tel 5382 4774.

Pidevalt tasuta ära anda kütteks
kaubaaluseid Reolas.
Tel 5900 6664.

RIIDED
Odavad rõivad, Kastani 121.
Müügil kindad, uued beebiriided jpm. E-R 10-18, L 10-15.

Tervendamise ja harmoniseerimise seansid. Elena - energiaterapeut, sensitiiv ja rahva ravitseja
(Moskva). Tel 5360 9798.

TUTVUS
60 a töötav mees, ei suitseta,
otsib oma ellu 50–60 a mõistva
ellusuhtumisega naist. Sobivusel kooselu. Tel 5610 4353.

MÜÜK
Meeste jalgratas (garantii),
külmkapp. Tel 5662 3619.

OST

Sanitaar- ja kapitaalremont, ka
elektri- ja torutööd. Ehitus- ja
lammutustööd. Tel 5837 2544.

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

Korstnapühkija Lõuna-Eestis,
ka maal. Ametliku akti vormistamine, redel kaasas.
Tel 5191 6605.

Siseviimistlus-, remondi- ja
paigaldustööd. Tel 5606 4572.

Hõberublade ost
20 €/tk.
Tel 5803 6752.

Soodne fekaalivedu.
Tel 5382 8791.

Maalid, ikoonid, graafika jm.
Muuda kasutuna seisev kunst rahaks! Raha kohe. Tel 5649 5292.

Korstnate ehitus ja renoveerimine, vajalikud plekitööd. Tel
5625 1750, www.tomeli.ee

Boilerite puhastus, veemõõtjate vahetus, san-tehnilised
tööd. Tel 5646 9025, 734 8044.
Ehitus ja renoveerimine vundamendist katuseni. Vesi, küte,
kanal paigaldus. Tel 5820 2040.

Alkholi ja suitsetamise vastane
kodeerimine. Tel 5669 0462,
Margus.

Kinnisvara puhastus kolast
(majad, korterid, krundid). Tel
521 2642, baltprojekt@gmail.com.

Boileri puhastus, paigaldus.
San-tehnilised tööd.
Tel 507 2387.

Kuivad küttepuud võrgus 40 l.
Tel 5821 2229.

Keskküttega korter Tartus. Tel
5681 1160.

Metsakinnistud (ka läbiraiutud),
põllumaa ja raieõigus. Metsakinnistute ost ka koos hoonetega, hüpoteegiga, looduskaitsealadega ja kaasomandiga. Tel
523 4445.

Kandlemees Sander – laulud ja
kandlemuusika su peole!
Tel 504 3202,
simmaniduo@gmail.com.

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

Korstnapühkija, tähtajad
lühikesed! Võimalik teenindada
tööstushooneid ja korterelamuid, peale tööd ! Tel 5805 0201.

KINNISVARA MÜÜK

Kinnisvarateenused aastast 1997

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.

Müüa hobusesõnnikut 80 l
kottides hind 4-5 €. Transport
tasuta! Tel 5631 5129.

Plaatimistööd,
vannitoad,
Korterid, majad,
majaosad
köögid
jne. Tel
5830 3488.
Tartus
ja maakonnas.

Tel 7 420 240
5 115 949
www.robinson.ee

Polsterdame uksi.
Tel 5370 3971.

PAKUN TÖÖD

Veotakso. Tel 501 5312.

TERVIS

Müüa nurgadiivan Eva (pikkus
2200x2800) ja 2 tumbat. Hind
125 €. Tel 5666 5858.

Arvuti algkoolitus. Algus 7. nov.
Hind 35 €. Täpsem info tel
742 8000.

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

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

HAUAPIIRDED VAASID PINGID

KOOLITUS

KÜTE

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

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

2-3-toal korter. Tel 5561 4114.

Emajõe Keeltekool: uued
kursused. Tel 740 4050, info@
emajoe.ee, www.emajoe.ee.
Kõik ehitustööd ühest kohast:
www.innover.ee. Tel 5904 2174.

MÖÖBEL

Kändude freesimine. Tel
5346 1476, www.niitmine.ee
Maalriexpert OÜ aitab Teil oma
ruumidele uut ilmet anda. Pahteldame, värvime ja tapetseerime. Teeme ka väiksemahulisi
töid! Tehtud töödele garantii 2 a.
Reelika, tel 5599 0086,
maalriexpert@gmail.com
Ohtlike puude raie ja puude
hooldustööd. Tel 5686 6157,
info@nordicarb.ee.

Ostan igasugust vanaraha,
aktsiaid, osatähti, märke, ordeneid jne. Raha kohe!
Tel 5590 6683.

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

Ostan koolimärke, kõiki tsaarija EW-aegseid märke ning
nõukaaegseid märgikarpe.
Tel 5649 5292.

Veame tasuta ära vanarauda,
kodutehnikat, elektroonikat,
akusid, vanapaberit.
Tel 5825 9300.

Plaanid kolida, said päranduseks korteri? Ostame üleliigse
vanakraami/raamatud.
Tel 5649 5292.

Vedu ja kolimine, utiliseerimine, klaverid, laadijad.
Tel 5621 7955, kiiredkolijad.ee

Plekist kindlustus-, reklaam- ja
ametiasutuste sildid. EW- ja
nõukaaegsed. Raha kohe! Tel
5649 5292

Veo- ja kolimisteenus ööpäev
läbi. Tel 5340 2060.
Veo- ja kolimisteenus, utiliseerimine, laadijad, vedu üle Eesti
parimahinnaga. Tel 553 7638.

Raamatud, tsaariaegsed mündid, EW paberrahad, erinevad
kollektsioonid jm vanavara. Tel
5649 5292.

KAARDID
ENNUSTAVAD
Fekaalivedu, survepesu,
ummistuste likvideerimine.
Tel 558 8811, www.fekto.ee.
FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.

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
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Tartus avati Lõuna-Eesti
uusim erameditsiinikeskus

Unimedi Tartu kliinik on Lõuna-Eesti uusim ja tipptasemel
sisseseadega ravikeskus, mis pakub hambaravi-, ortodontia-,
unemeditsiini- ja eriarstiteenuseid.
HAMBAKAAR KORDA

UNI KORDA

Unimedil on ortodontia valdkonnas
pikk ja süvitsi minev kogemus oleme välja kasvanud endisest Ortodontiakeskusest ja üle 20 aasta
inimesi aidanud hambumusprobleemidest vabaneda. Meil töötab 9
ortodonti, kelle jaoks on standardiks
enda täiendamine, teiste ortodontide
koolitamine ja uusimad ravivõtted.
Näiteks kasutame suusiseseks skaneerimiseks digitehnoloogiat, mille
abil saame luua väga täpse raviplaani.

Unemeditsiini eesmärk on kindlustada igas vanuses patsinedile –
nii lastele kui täiskasvanutele –
kvaliteetne uni, mis omakorda
tagab täisväärtusliku elu. Tartus
võtavad vastu Eesti unikaalseima
unekeskuse eksperdid, kes annavad
nõu unemurede puhul ja suunavad
patsiendi vajadusel uuringule.Tegeleme unehäirete diagnoosimise ja
ennetamisega, et jõuda patsiendile
sobivaima lahenduseni, kaasates
selleks teiste valdkondade spetsialiste.

unimed.ee

LÕUNA-EESTI UUSIM
ERAMEDITSIINIKESKUS ON AVATUD
TARTUS KVARTALI 3. KORRUSEL.

ERIARSTID AITAVAD

HAMBAD KORDA
Nii nagu ortodontide puhul, on Unimedi Tartu hambaarstide 16-liikmelises meeskonnas oma ala parimad. Oleme koostööpartner Tartu
Ülikoolile arst-residentide väljaõpetamisel ja hoolitseme, et
kogenud arstide read täieneks uute
talentidega. Hambaravis kasutame
standardina uusi tehnoloogiaid –
näiteks patsienti säästvam juureravi
spetsiaalse mikroskoobiga. Hambaarstihirmust üle saamisel on
abiks väljaõppinud teraapiakoer.

Unimedi Tartu kliinikus võtavad
vastu ka eriarstid – kõrva-nina-kurguarst, psühhiaater ja psühholoog.
Inimese tervisemure algpõhjuseni
jõudmiseks teevad nad koostööd
teiste erialadega, et tagada parim
ravitulemus.

TARTU KLIINIK ON OSA
UNIMED ÜHENDATUD
KLIINIKUTEST
Unimedi Tartu kliinik kuulub
Unimed Ühendatud Kliinikute perre
- Eesti suurimasse erameditsiinikeskusesse, mille osaks on ortodontiakeskus, unekeskus, hambakliinik,
hambalabor, eriarstide vastuvõtud ja
päevakirurgia. Unimedi kliinikud
tegutsevad lisaks Tartule veel
Tallinnas, Pärnus ja veel üheksas
väiksemas kohas üle Eesti.

UUES KVARTALIS
HAMBAKAAR KORDA

Tegevusluba: L03666

