Kui Lätis on otsustatud, et Rail Baltic
siseneb Eestisse Ikla kandist, ja meie
tahaks seda läbi Tartu teha, siis need
raudteed ei saaks ju kokku.
Mirko Ojakivi
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NOKIAN TAMREX Winter

NOKIAN Kevo Outlast

talvekummikud

kummikud

art 88-701

HIND

89 €

art 88-573

HIND

Talvekummikud karvase voodri ja vildist
sisetallaga.Vastupidavad paksu voodriga talvekummikud ka libedaga kandmiseks. Valmistatud 100% naturaalsest
kummist. Naelte (libisemistõkke) kinnitamise võimalus. Paks ja karvane vooder.
Madal sääreosa. Sääre küljel kergesti
lukustatava klambriga reguleerimisrihm. Eemaldatav vildist sisetald.
Materjal talub –40 °C. Lai liist.
Värv: must

139 €

Sportliku joone ja temperatuuri reguleeriva Outlast® voodriga
kummikud. Uudne Outlast® vooder tagab jalgadele stabiilse
temperatuuri nii suvel kui ka talvel. Kõikides suundades libisemiskindel uue põlvkonna välistald. Talla mustrisse ei kogune muda
ega pinnast. Naelte (libisemistõke) kinnitamise võimalus. Sääre
küljel kergesti lukustatava klambriga reguleerimisrihm. Topelt tugevdusega kanna-, külje- ja ninaosa. Põrutust neelav termoisolatsiooniga sisetald. Stabilisaator sise- ja välistalla vahel. Mustust
ja pori hülgav pinnaviimistlus. Väljaulatuv naga kannal lihtsustab
kummikute jalast äravõtmist. Materjal talub –40 °C. Lai liist.
Värv: must

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

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

TARTU
Aardla 114, Ringtee 37a

PÄRNU
Riia mnt 169a, Savi 3

RAKVERE
Pikk 2

Tel 654 9900 Faks 654 9901 e-post: tamrex@tamrex.ee www.tamrex.ee

UUS
KAUPLUS

TÜRI
Türi-Alliku

RAPLA
Tallinna mnt 2a

VILJANDI
Riia mnt 42a

JÕHVI
Tartu mnt 30

VÕRU
Piiri 2

VALGA
Vabaduse 39

NARVA
HAAPSALU
Maslovi 1 Ehitajate tee

PAIDE
Pikk 2

JÕGEVA
Tallinna mnt 7

2

UUDISED

Neljapäev, 3. november 2016

Kirjanikud on raha peale maiad
Kui rae plaan linna tera
vaima sulega kirjanikule
iga kuu kaks miinimum
palka peo peale laduda
volikogus läbi läheb,
võib kõrgtintla seas oo
data auväärt koha nimel
tihedat rebimist.

Lastesõbrad Siim Lill ja Jaan Malin (vasakult kolmas ja neljas) täiendavast toest ära ei ütleks. 

KESKLINNA KOOL

Näiteks vabakutseline kirjanik Heiki Vilep pidas stipendiumi asutamist igati õigustatuks ja lisas, et võib-olla
plaanib isegi kandideerida.
„Saan oma aega vabalt planeerida ja oskan kirjutada. Mind
on alati huvitanud linna käekäik, selles toimuv ja siinsed
inimesed,“ põhjendas ta.

Rahatu udujutt
Paavo Matsin tõi välja, et tal
on olnud pikka aega üks Tartuga otseselt seotud romaaniidee ja stipendium oleks hea
võimalus see rahulikult valmis
kirjutada. „Eks alati võib ajada igasugu udujuttu teemal,
et tõelisel kirjanikul pole raha
vaja, ometi peaks suuremate
teoste puhul olema ikkagi võimalus täielikult keskenduda,“
rõhutas ta.
Jaan Malin kavatseb stipendiumile kandideerida hoolimata võimalusest, et tuleval
aastal võiks ta pürgida hoopis
kultuurkapitali toetusele, mis
on suuremgi. „Kandideeriksin
seega mitte niivõrd raha pärast
kui seetõttu, et niikuinii olen
terve oma elu rõhutanud, et
elan Tartus, mille ülikool asutati 1632,“ selgitas ta. „Need
inimesed, kellele olen seda rääkinud, on olnud seisukohal, et
Tartu on üks huvitav paik, kui
nii väärikas vanuses ülikooliga
linnas tehakse tänapäeval nii
omapärast luulet, nagu mina
teen.“
Malinit, kelle „looming on lahutamatu esitusest“, toetas iseenda kandidatuuri välistanud
Peeter Torop. „Minu arvates on
väga hea, kui kohalikul kirjanikul on ka kohalik tunnustus
võimalik. Lootuses, et statuut
ei tee valimisprotsessi liiga formaalseks,“ täpsustas ta.
Igati hakkamas oli ka Jaak
Sarapuu, tunnistades, et pole

kunagi mingit toetust saanud.
„Seepärast kandideeriksin elus
esimest korda. Saaksin veel
pühenduda loomingule. Kas
on tarvis ka mingi paber täita?“ päris ta.
Noor kultuurikorraldaja,
Vikipeediassegi jõudnud luuletaja ja kolme lapse isa Siim
Lill nägi rahalist perspektiivi
oluliselt pikemalt. „Taevased
koorid rõõmustavad, sest iidne
õukonnalauliku traditsioon,
mida siiani Euroopa eesrindlikemates linnades viljeletakse,
on Tartusse jõudnud,“ ülistas
ta. „Kindlasti plaanin kümmekonna aasta pärast, mil olen
ennast kirjanike liidu ridadesse võidelnud, kandideerida.“
Arne Merilai tõdes, et palgalise õppejõuna võiks ta linnakirjaniku rolli täita pigem
kauges tulevikus pensionärina. „Vähemalt näitab Tartu
muudele omavalitsustele eeskuju: asutatagu loomestippe,“
rõõmustas ta. „Soomlased
võimaldavad meie kirjanikele
loomestippe Itaalias Mazzanos
ja Tamperes, aga meil midagi
vastu pakkuda ei olnud.“

Suund kodaniku
palgale
Sama põhimõtet tulevase
kandideerimise kohta väljen-

das Jüri Talvet, lisades küll,
et toetus võiks kanda nime
„Tartu kirjaniku stipendium“.
„„Linnakirjanik“ ei kõla hästi,
jätaks mulje, et keegi kirjanik
on linna teenistuses,“ arvas ta.
Meelis Friedenthal, kes esialgu küll ise ette astuda ei plaani, pidas stipendiumit lausa
hädavajalikuks. „Esiteks on
arusaadav, et kirjanduslinn
peaks väärtustama kirjutamist. Teiseks näen seda ja teisi
sarnaseid ettevõtmisi esimeste
mõistlikult ettevaatlike katsetustena üldise kodanikupalga
suunas,“ põrutas ta.
Samas pidas linna minevikku asjatundlikult ja huvitavalt
kujutanud Friedenthali esimeseks sümboolseks linnakirjanikuks kolleeg Aare Pilv.
„Tartu on kirjanduslinn, nii
oma ajaloo ja traditsioonide
poolest kui nüüd ka ametliku
tiitli järgi. On loomulik, et linn
oma n-ö poeta laureatus’t ülal
peab,“ kõlas selgitus.
Põhikohaga arstina töötav
Ilmar Särg rääkis, et suudab
pere ära toita ka ilma linna
abita. „Eks selle au järele küünitavad need, kel muud ametit pole. Kuna sissetulekuga
on paljudel kirjanikel kitsas,
siis ma küll toetan ühte uut
võimalust, kuidas vaimuini-

mene võib ennast aasta vältel
enam-vähem ära elatada,“ kõneles ta. „See stipendium ei
peaks olema ka andmine teenete eest ega vaesustunnistus,
vaid võimalus tegusale inimesele.“

Löödagu kaheks
Hasso Krull lausus, et uus
võimalus tundub talle pigem
auametina. „Siiski, kui kellelgi
on linnakirjaniku staatus kas
või üheks aastaks, oleks tal ehk
rohkem mõjujõudu avaliku elu
sfääris. Sellepärast arvan, et
kandideerima peaksid noored,
energilised inimesed, kellel on
tahtmist ja pealehakkamist,“
taandas ta ennast.
Mika Keränen rääkis, et
eelistaks juhul, kui linnal on
vahendeid kirjanduse edendamiseks, jagataks summa pigem
väiksemate stipendiumitena.
Janika Kronberg aga pidas oluliseks, et stipendiume oleks
vähemalt kaks. „Üks sisemine,
tartlasele või kirjanike liidu
Tartu osakonna liikmele, kes
nii oma ilukirjandusliku loomingu kui ka muu tegevusega
kujundab Tartu linna vaimset
elu,“ visandas ta. „Teine on
stipendium külaliskirjanikule
ajavahemikuks paarist kuust
kuni aastani, nagu see on ta-

vaks näiteks Grazis Austrias.“
Kirjanike liidu Tartu osakonna juht Berk Vaher, kes on
linnakirjaniku kontseptsiooni
väljatöötamisel isegi kaasa löönud, märkis, et see on loodud
silmas pidades paljude kirjanike ebaühtlasi sissetulekuid. „Et
üheks taotlemise osaks on mõtisklus linnakirjaniku rollist,
viitab eeldusele, et stipendiumi saaja oleks valmis ka laiemalt kirjandust tutvustama ja
linnaelu teemadel sõna võtma
– seejuures säiligu vaba mõte
ja kriitikaõigus, linnakirjanik
pole vaid õuelaulik,“ resümeeris ta.
Konkurentide seas läbi viidud küsitluses kogus enim
toetajaid Mart Kivastik, kes
aga kandideerimise välistas.
„Aasta on liiga lühike aeg,
palk on väike. Lisaks, ma olen
kuulnud, on seal veel mingid
tingimused kirjanikule, mida
ta tegema peab ja kuidas olema. Kirjanik ei pea olema
rohkem kui kirjanik, ta peab
kirjutama, see on kõik,“ rääkis ta. „Ja kes mõtles välja kirjanikupalga suuruse? Mida
rohkem Eestis sellest räägitakse, seda enam võib aru
saada, kui viletsalt kirjanikke
hinnatakse.“
KAUR PAVES
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LAUSEGA

LUGEJA KIRI
Kes vastutab?
Tartu Ekspress kajastas
meie majas laamendanud
noortekampade probleemi, mille käigus võttis sõna
ka Tartu korteriühistute
liidu juht Anne Valk, kes
väidab, et ühistu ei tohiks
suhelda üürnike, vaid ainult korteriomanikega.
Olen proua Valguga
teemast mitu korda rääkinud. Seletasin talle, et
pätid lõhuvad maja fassaadi, trepikoja ripplagesid, sodivad radikatele jne.
Valk rääkis, et asjaga peab
tegelema volitatud juhatuse liige ja kui tema seda
ei tee, siis nõuda kirjalikult
selgitust ning viimaks vajadusel lisada koosoleku
protokolli uue halduri või
juhatuse valimine.
Valk oli teadlik, et suhtlesingi omanike, mitte
üürnikega, aga omanikud
lihtsalt ei uskunud mind,
kui rääkisin, et nende üürilised tekitavad ühistule
varalist ja muudki kahju.
Elanikele oli rõhutatud, et
kui midagi juhtub, tuleb
politsei kohale kutsuda.
Samuti panin neile südamele, et kui on kõva lärm
või korteri ust lõhutakse,
siis peab korteri omanik
tegelema selle probleemiga, mitte juhatus. Mitu
korda helistasid mulle
nutvad majaelanikud ja
mina ei saanud neid niisama ignoreerida, täitsin
juhatuse liikme kohust.
Juhatus peab kaitsma
majaelanike huve. Paljud
elanikest on pensionärid
ja ma lihtsalt pidin neile
nõu andma, mida teha.
Kunagi saame me kõik
vanaks ja kes siis meie
eest hoolitseb? Kujutage
ette, mis oleks märatsev
kamp veel ette võtnud,
kui me ühiste jõududega
poleks nende vastu tegutsenud?
Tahan tänada Kaur Pavest, kes seisis oma artiklitega majaelanike eest.
Nii õnnestus meil lõpuks
probleemsed pered majast välja tõsta.
Marek Trojanovski
KÜ Kaunase pst 46
juhatuse liige
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Reiniku saab
staadionihoone
Mart Reiniku kool saab tuleva aasta juunist uue 455 878
eurot maksva staadionihoone, mida hakkab kaunistama
ühekordne lamekatus ning
lõuna poole avatud avar
klaassein.

1400
Alles see oli, kui uute gassibusside keskkonnasäästlikkuse üle rõõmust käsi kokku lõime – kas nüüdseks on nad ajale jalgu jäämas? 
TARTU LV

Edasi gaasi või
VESINIKU TOEL?
2019. aastast linnaliinidel
vurama hakkavate bus
side osas on raudkindel
see, et bensiini ja diisli
juurde enam tagasi ei
pöörduta. On aga maa
gaasile veelgi ökoloogili
semaid alternatiive?
Kuigi praegu ühistranspordisõpru sõidutava Sebega sai
lepingut kahe aasta võrra pikendatud, ei ole seejärel enam
pääsu uuest riigihankest, mis
määrab linnaliikluse tuleviku
aastani 2029. „Me näeme endiselt, et kümme aastat on kõige
mõistlikum ja optimaalsem
aeg,“ vastas reformierakondlasest abilinnapea Valvo Semilarski ettepanekule kaaluda
lühemat perioodi. Vähemalt
kümmet aastat on tema sõnul
meile soovitanud ka partnerlinnad Växjö Rootsist ja Bergen Norrast.

Pikkust juurde
Semilarski hinnangul kuulutatakse hange välja eeldatavalt novembri alguses ja esimesi tulemusi võiks oodata
jaanuari keskpaigaks. „Nagu
viimased riigihanked üle Eesti,
võtame kas või Pärnu ja Võru,
on näidanud, siis vaidemomente on üles kerkinud. Võib
juhtuda, et ka see periood pi-

TARTU ELUASEMEFOND
sihtasutus

REMONDI OMA KODU
SOODSA LAENU ABIL

Tutvu tingimustega www.eluasemefond.ee
ja vajadusel konsulteeri telefonil 742 3292.
Laen on finantskohustus. Mõtle läbi oma rahalised
vajadused ja laenu tagastamise võimalused.
Krediidi kulukuse määr on 6,36% ja krediidi kogukulu 5812,50 €
tingimusel, et laenusumma on 5000 €, fikseeritud
intressimäär 6% aastas, tähtaeg 5 aastat ja lepingutasu 25 €.

keneb, asutakse läbi rääkima
ja vaidlema,“ hoiatas ta samas.
Semilarski kinnitas, et tulevast aastast linna vallutavatest
gaasibussidest enam sammu
tagasi ei tehta. „Välistatud on
diisel- ja bensiinibussid, küll
on võimalik pakkuda keskkonnasäästlikumaid variante,
nimetagem näiteks elektribusse,“ lausus ta.
IRLi fraktsiooni esimehe
Jüri Kõre hinnangul kaasneb
hankega aga olukord, kus liinivõrk on kogu perioodiks
kinni löödud, mistõttu pole
võimalustki seda tarbijasõbralikumaks muuta. „Paljud
inimesed, mina kaasa arvatud,
sõidavad autoga selle tõttu, et
busside liikumissagedus on
väga harv ja liinid ei ole neile
sobivad,“ selgitas ta.
Hankes on ette nähtud 45
kaheteist- ja 19 kaheksateistmeetrist lõõtsbussi, mis peaks
kitsaskohti liiklussageduses
ja mahutavuses leevendama.
„Võrreldes tänaste üheksa-,
kaheteist- ja viieteistmeetriste
bussidega peaks olema oluliselt parem mahutavuse võimalus ja kindlasti saame ka olulisi
tulemusi liinivõrgu analüüsist,
mida saaksime käsitleda just
nimelt liinide kulgemises ja
täituvuses,“ sõnas ta.
Kõre fraktsioonikaaslase

Peeter Laursoni väitel paneks
kava arengu aastateks lukku
maagaasi peale, kuid mingit
osa busse võiks ju edasi viia ka
vesinik. „Tahame ju olla innovaatilised,“ põhjendas ta.

Neljakordne vahe
Semilarski sõnul jääb vesinikubusside hind praegu 800
000 euro kanti, samas kui gaasibussid saab kätte 200 000 –
250 000 euro eest. „Üritame
ikkagi jääda realistlikku suunda majandusliku poole pealt ja
selles valguses me arvame, et
ka sada protsenti gaasibusse
ühistranspordis jätab igati suure ökoloogilise rohelise jalajälje
Eesti ruumi,“ lisas ta, rõhutades
siiski, et alati on pakkujal võimalik välja käia veelgi uudsemaid tehnoloogiaid. „Kõik pakkumised on teretulnud, küll ei
anna see kahjuks lisaboonust.“
Sotsist linnamajanduskomisjoni esimees Kadri Leetmaa meenutas, et komisjonis
on tavaks ütlemine, et Tartu
ühistransport on hea siis, kui
seda hakkab kasutama volinik
ja Tartu Veevärgi juht Toomas
Kapp. „Liinivõrku võib muuta,
küll aga pannakse lukku mingite võimalike muutuste piiridega liinikilomeetrite hulk,“
lubas ta.
KAUR PAVES

eurot andis linn pensionäride organisatsiooni Kodukotus korraldatavate tantsuõhtute toetuseks.

Õhtusöök saabus
1. novembri õhtupoolikul
käisid päästjad Laeva vallas
Valmaotsa külas sõiduauto
ja põdraga juhtunud liiklus
avariil, aidates põdra kohale
saabunud jahimeeste sõidukile tõsta.

Võidupärg Hõlmale
Lydia hotellis paiknev restoran Hõlm saavutas Stockholmis korraldatud Baltikumi
parimate restoranide konkursil auväärt 17. koha.

Kollektsionäär hoos?
31. oktoobril murti Koidu
tänaval sisse sõiduautosse,
kust varastati GPS-seade ja
kapotilt Mercedese märk.
Ööl vastu 1. novembrit pandi
aga Kastani tänavalt Mercedesest pihta lisaks tunnusmärgile ka tagavaravõtmed.

Pedagoogile
rahakest

Põgenejad
Kaubamajas

21 kooliõpetajat said linnalt
200-700 euro suuruse stipendiumi, mis on mõeldud
enesetäiendamiseks ja silmaringi avardamiseks.

Täna müttavad Kaubamajas müstilise kuubiku juures
peetaval rahvusvahelisel
võistlusel mõttemängurid,
kes kõik loodavad pääseda
virtuaalsest põgenemistoast
kiireima ajaga.

Hruštšovkasid
maalima

Inspiratsiooni
igast august

Algab rahvusvaheline konkurss kunstnike leidmiseks,
kes aitaks anda nutikaks ning
energiasäästlikuks arendatavas kesklinna piirkonnas
asuvatele hruštšovka-tüüpi
majadele uue välimuse.

Laupäeval kell 10 algab Ahhaa keskuses järjekorras
üheksas populaarne inspiratsioonikonverents TEDxTartu 2016, mis sedapuhku
flirdib teemaga „Inimene
2.0“.

SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

RAHVUSKEHA HOIDLEJAD: kui kultuuri järgi ikka
tõsiselt isutab, pole parkimiskorraldus kindlasti
takistuseks. 
RASMUS REKAND
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Palametsa
pajatused

397.

Naisteküti ümber tantsiv narratiiv mängib pealiskaudsuse, iha ja ajalisusega. 

ALAN PROOSA

Must saatan tantsib
OOPERI BALLETIKS
Esimest korda balleti
kujul Vanemuise lava
laudadele jõudnud „Don
Juan“ püüab varasema
test esitlustest eristuda
naisi hullutava tumeda
kuradikujuga.
Viimati lavastas 17. sajandist
pärinevat lugu Vanemuises
Ülo Vilimaa, kes põimis tol ajal
suhteliselt avangardselt balleti
ooperisse. „Tema lähtepunkt
oli näidata Mozarti maailma
läbi balletitegelaste. Nii et teema ei ole Vanemuisele üldse
võõras,“ meenutas balletijuht
Mare Tommingas.

Ise istusid kivi peale,
võtsid leivakannika
põuest ja hakkasid söö
ma. Siis, kui leiba oli.

Labasust vältides
Nüüdse balleti lavastanud
itaallast Giorgio Madiat aga
võlus loo mitmepalgelisus,
mängulisus ja sensuaalsus.
„Arvan, et ta on väga hea stiilitunnetusega lavastaja,“ märkis
Tommingas. „Ta ei ole kindlasti see, kes seksuaalsusega
labaseks muutub – tal on väga
hea huumorisoon. Koomilisi
stseene on päris palju, ta on
leidnud oma huvitava võtme.“
Romaanis võrdleb kirjanik
Tirso de Molina häbitut naistekütti don Juani küll saatana
endaga, kuid seni pole erinevates lavateostes põrguvalitsejat
eriti lavale toodud. Madial on

kurat aga laval täiesti olemas.
„Terve etendus on nagu saatana ja don Juani duell – kuigi nad ei kohtu, siis kogu aeg
on see saatana vari don Juani
tegemistes tunda. Ta on alati
kohal, jälgib ja siis ühel saatuslikul hetkel ulatab oma käe,
mispeale don Juan muidugi
saab oma karistuse ja hukkub
põrguleekides,“ kirjeldas balletijuht.
Musta saatanana astub üles
Brandon Alexander. „Võrreldes
maailma esietendusega Berliinis, kus mõlemad saatanad
olid valged, mõjub Brandon
ikka väga hästi. Tema esituses
tuleb saatan esile väga eriliselt
ja seksikalt,“ kiitis Tommingas.
„Seksikusest ja sensuaalsusest
selles tükis üle ega ümber ei
saa.“

Mänedžerist teener
Varem Vanemuises „La
Dolce Vita“ lavastanud Madiaga kohtuski Tommingas Berliini esietendusel, kusjuures
algselt polevat sugugi olnud
plaanis tükki meile importida.
„Aga etendust vaadates tundus
mulle, et see lavakujundus mahuks meile ära, koreograafia
oli osaliselt tuttav ja kui Giorgioga rääkisin, siis pakkus ta
ise välja, et võiksime seda Vanemuises mängida,“ meenutas

kutsub:

Isadepäevakontserdid

P 13.11

KAARDID
ENNUSTAVAD

kell 12

Mooste Folgikoda
kell 17

Karlova Teater
Tartus

Tel 900 1727
24 h • 1,09 €/min

Ennustuste tellimine,
ka kirjalikult:
ennustus.ee

BERIT

KONTSERT

Piletid müügil Piletilevis
hinnaga 10-14 €, koolieelikud tasuta

Grupitellimused 5056240

balletijuht. „Põlved nõrgaks
mul ei läinud, kuigi see koreograafia on mõeldud tipptasemele ja Berliinis tantsis seda
Vladimir Malahhovi trupp,
kus olid peaosades maailmanimed.“
Tommingase hinnangul
pole mõtet kahte teatrit omavahel kõrvutada. „Meie saatan
on must, Berliinis valge – no
kuidas sa neid võrdled, kehad
on juba erinevad. Samas räägivad nad sama teksti, kuigi
nüansid on erinevad. Usun,
et kui silti külge ei paneks, ei
teeks neil truppidel keegi vahet,“ kinnitas ta, lisades, et
tema isiklikes mälestustes on
teatud tantsijad meil palju tugevamad ja sisulisemadki.
Tegelikuks peaosaliseks
tantsib end aga hoopis elupõletaja don Juani teener. „Kui üks
teener on osaline nii paljudes
armulugudes ja sekeldustes,
siis peab ta olema korraga nii
mänedžer kui suhtekorraldaja. Vahepeal jõuab ta ka ise armuda ja kurvastada, miks kõik
naised ikka don Juani juurde
lähevad,“ kirjeldas Tommingas. „See tegelane vist lavalt ei
lahkugi – tema osatäitjad saatsime spetsiaalselt akrobaatikatreeneri juurde, et nad kõik
saltod ja trikid ära õpiks.“
KAUR PAVES
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AS Y
LO
SAD

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

RAV

ILA

www.sadloy.ee
www.pkp.ee

BETOONI

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 €

Sae- ja höövelmaterjal

Puitmaterjal Annikorus

kuni -30%

REKLAAM

Sise- ja välisvoodrilauad,
musta lepa saunamaterjal,
hööveldatud puitmaterjal,
kütteklotsid pliidipuudeks.

• Hööveldus- ja
saekaatriteenus
• Veo- ja tõsteteenus
• PUITBRIKETT

Tel 5341 6687

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

Tel 5664 1191

Saadaval palju teisi mõõte.

Mozart ja Salieri
Teatridirektor
N. RIMSKI-KORSAKOVI JA W. A. MOZARTI LÜHIOOPERID
MUUSIKAJUHT JA DIRIGENT TAAVI KULL — LAVASTAJA JAAN WILLEM SIBUL
KUNSTNIK MARE TOMMINGAS — VALGUSKUJUNDAJA MARIS SAVIK

Tallinna Tehnikaülikool ja Tallinna Tehnikaülikooli Vilistlaskogu kutsuvad kõiki oma

õppejõude, töötajaid, üliõpilasi, vilistlasi ning koostööpartnereid meeleolukale

Sügisballile
reedel 18. novembril 2016 kell 19.00 Tallinna Tehnikaülikooli aulasse

Solistid: Elina Born, Luisa Värk ja Voldemar Kuslap.
Tantsuks mängib TTÜ Big Band. Õhtut juhib Jüri Tiidus (Eesti Draamateater).
ESIETENDUS 12.11 VANEMUISE VÄIKESES MAJAS

Registreerimine ja lisainfo: www.ttu.ee/ball
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KINO

EHITUS

CINAMON
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
5.–6., 9.11 kell 11.15 Lemmikloomade salajane elu

Ehitus, katus, remont, viimistlus, lammutustööd. Teeme töid
kogu Lõuna-Eestis.
Tel 5858 6953.

5.–6., 9.11 kell 10.45 Kured
4.–9.11 kell 13.30; 10.11 kell
14.30 Miss Peregrini kodu
ebaharilikele lastele

Ivari Ehitus OÜ teeb ehitus- ja
remonditöid, katused, fassaadid ja pisitööd. Tel 5885 5341,
Ivar.

4.–10.11 kell 13.15 Kubo ja
kaks pillikeelt
4.11 kell 19.50; 5.–8., 10.11
kell 19.20; 9.11 kell 19.30 Tüdruk rongis

Katuste ehitus ja remont. Töö
kiire ja korralik. Tel 5625 1750,
tomeli.ee

Jäämurdja

Katuste ja puitfassaadide ehitusja remonditööd. Tel 515 7062.

4.11 kell 16.30; 5.–10.11 kell
17 Inferno
4.–8., 10.11 kell 17.45; 9.11
kell 17.15 Õnn tuleb magades
4., 7.–8., 10.11 kell 11.40,
12.45, 14.50, 16, 17.15; 5.–6.11
kell 10.30, 11.40, 12.45, 14.50,
16, 17.15; 9.11 kell 10.30, 11.40,
12.45, 14.50, 16, 17.45 Trollid

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

4.–9.11 kell 20; 10.11 kell
22.30 Jäämurdja

Sanitaar- ja kapitaalremont,
elektri- ja torutööd. Ehitus- ja
lammutustööd. Garantii. Tel
5837
2544, majad, majaosad
Korterid,
viimistlus.lammutus@mail.ee.
Tartus ja maakonnas.

4.11 kell 14.10, 22.10; 5.–8.11
kell 14.30, 22.15; 9.11 kell
14.30, 22; 10.11 kell 13.30
Jack Reacher: Ära iial mine
tagasi
4.–9.11 kell 22.30 Ouija:
kurjuse läte
4.11 kell 11.30, 18.20; 5.–
10.11 kell 12, 18.20 Valgus
ookeanide vahel
4.11 kell 12.30, 15, 17.30,
19.30, 22.20; 5.–8., 10.11 kell
12.30, 15, 17.30, 19.30, 21.45;
9.11 kell 12.30, 15, 17.30,
19.20, 21.45 Doktor Strange
4.–9.11 kell 21; 10.11 kell
22.15 Audiitor
4.11 kell 15.15, 19.40, 22;
5.–8., 10.11 kell 15.15, 19.45,
22; 9.11 kell 15.15, 19.45, 22.15
Hacksaw Ridge’i lahing
10.11 kell 20 Esilinastus:
Saabumine
10.11 kell 21.45 Õõvaöö:
Suletud
10.11 kell 21 Salajane seanss

KONTSERT
ATHENA KESKUS
5.11 kell 22 Tanel Padar Blues
Band
BIG BEN PUB
4.11 kell 21.30 Absolute
5.11 kell 21.30 Hea Story
11.11 kell 21.30 Raen Väikene
12.11 kell 21.30 Blue Dreams
EDISON
10.11 kell 21.30 Randal
JAANI KIRIK
4.11 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esineb
Elke Unt (orel)
6.11 kell 13 Tartu noortekoori
hingedeaja kontsert
11.11 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esineb
Anna Humal (orel)
JAZZ KLUBI
4.11 kell 21 Kristiina Päss ja
Harri Heinsoo
5.11 kell 18 Heavy Beauty

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

PAULUSE KIRIK
6.11 kell 17 kontsertsari Süütame küünla: Rudolf Tobiase
vaimulik helilooming
12.11 kell 17 The Ilves Sisters
13.11 kell 17 kontsertsari Süütame küünla: Jean Sibelius ja
Selma Lagerlöf
RISTIISA PUBI
3.11 kell 21.30 Privil

NÄITUSED
ANNELINNA RAAMATUKOGU
kuni 3.12 Nikolai Šarubini
fotonäitus Kihnu motiivid

kuni 26.11 Kristjan Alliku
näitus Joon: linoollõikeid ja
joonistusi
LINNARAAMATUKOGU

10.11 kell 21.30 Hot Shot

kuni 15.11 Merekultuuriaastale
pühendatud raamatunäitus
Mereäärne maa

4.11 kell 19 Alo Ritsing 80

kuni 15.11 Tatjana Kutsjuba
digigraafika näitus Pillide
müsteerium

7.11 kell 17.30 Gustav Adolfi
päev

kuni 15.11 raamatunäitus Eesti
kauneimad raamatud 2015

TUBINA SAAL

kuni 15.11 merekultuuriaastale
pühendatud raamatunäitus
Mereäärne maa

TARTU ÜLIKOOLI PEAHOONE

7.11 kell 18 muusikaline mui
nasjutt Petja ja hunt
VANEMUISE
KONTSERDIMAJA
9.11 kell 19 Tallinna klaverifestival, esineb klaveriduo
Sivan Silver – Gil Garburg
(Iisrael)
12.11 kell 19 MTJ 35. sünnipäevapidu

Ene Lina, tel 504 8379
742 0240 • www.robinson.ee

KINNISVARA MÜÜK

KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU

5.11 kell 21.30 Sada ja Seened
12.11 kell 21.30 Bad Orange

Aitame puistevillaga.
kinnisvara
Soojustamine
müümisel
ja üürimisel.
Tel 5665
0604, 502
0066,
Meelis
Karu,
tel 511 5949
puistevill@gmail.com.

kuni 3.12 raamatunäitus Akadeemik Hans Kruus –125
TAMMELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 20.12 fotonäitus Sügisene pööripäev
kuni 6.12 Greesi & Peeter Langovitsi fotonäitus 374 minutit
Leidenis

SOODNE RENDIBUSS

Tel 7 420 240
504 8379
www.robinson.ee

Kinnisvarateenused aastast 1997

3-toal korter Põlvas (korralik,
koos mööbliga, ilus koht). Tel
5615 5755.

Korterid, majad, majaosad
Tartus ja maakonnas.
Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel.
Kai Persidski, tel 5190 3394
Gert Suik, tel 515 3773
742 0240 • www.robinson.ee
Elamukrundid Elvas, Mahlamäel, Herne ja Heina tn (üp
1151-1275 m², vesi, kanal, elekter,
hinnad alates 17 300 €). Kutseline
maakler Peeter Meus,
tel 506 2212, 786 8080,
www.aadlivillakv.ee
Kinnistu Roiul (piirneb jõega,
detailplaneering, 2776 ha,
17 990 €). Katrin, tel 5354 1283,
katrin@aabakv.ee.

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

Tartu Rendibuss

Maja järve ääres Otepää lähedal
(elamispind 62,9 m², kinnistu
2,49 ha, 49 900 €). Katrin, tel
5354 1283, katrin@aabakv.ee.

KINNISVARA OST
1-toal korter. Tel 503 2345.
2-3-toal korter. Tel 5561 4114.
2-toal korter Tartus või linna
lähedal. Raha kohe.
Tel 5450 6898.
Ahiküttega korter.
Tel 5351 7298.

REKLAAM
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Garaaž Tartus või lähimas ümbruses. Tel 5811 3422.
Keskküttega korter Tartus. Tel
5681 1160.
Maatükk, krunt või lagunenud
hooned. Tel 5382 4774.
Metsakinnistud (ka läbiraiutud),
põllumaa ja raieõigus. Metsakinnistute ost ka koos hoonetega, hüpoteegiga, looduskaitsealadega ja kaasomandiga. Tel
523 4445.

Müüa erinevat puitbriketti
(kask, mänd, lehtpuu) terve
alusega (alusel 10 kg pakid) või
väiksem kogus 10 kg pakkidena. Suuremate koguste puhul
transport tasuta. Ringtee 8, tel
551 2162.

MÖÖBEL

Pakume tasuta riideid ja
jalanõusid 17.–19. novembril kl
10–16 Tiigi 55, Tartu, Tartu Laste
Turvakodu

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

2-3-toal korter. Tel 5561 4114.

KOOLITUS

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

PAKUN TÖÖD
Müüjale-teenindajale kellaja kullapoes. Vajalik inglise k
suhtlemise võimekus, tehniline
taip, kuna tuleb teha väikeseid
peenmehaanika töid, väljaõpe
kohapeal. Tel 502 8248.

Rendibuss (Citroen Jumper
2.2HDi, 9 kohta, 2014). Vajalik
B-kategooria juhiluba.
Tel 511 6923.

Arvuti algkoolitus. Algus 7. nov.
Hind 35 €. Täpsem info tel
742 8000.
Emajõe Keeltekool: uued
kursused. Tel 740 4050, info@
emajoe.ee, www.emajoe.ee.

KÜTE

Tallinna vanalinnas asuv eksklusiivne härrasmeeste klubi
Casanova pakub tööd striptiisitantsijatele. Algajatele väljaõpe
klubis eratreeneri käe all klubi
kulul. Tantsijatelt ootame vanust
al 18 eluaastast ja inglise k oskust
suhtlustasandil. Pakume paindlikku töögraafikut, meeldivat ja
kokkuhoidvat kollektiivi, abi esinemiskostüümide muretsemisel
ning meeltmööda teenistust!
CV fotoga saata:
info@casanovaclub.ee.

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

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 (kuivad, 50
cm, lepp, haab, kask). Vedu tasuta. Min kogus 3 rm. 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.

LOOMAD

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

.ee/kuulutus

RIIDED

Kuivad küttepuud võrgus 40 l.
Tel 5821 2229.

Jõe butiiki saabus uus kogus
jopesid (ka suured numbrid)!
Soola 10 (Dorpati vastas) E-P
9-17 E-P 9-17

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

Odavad rõivad, Kastani 121. E-R
10-18, L 10-15.

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.

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

TUTVUS
Korralik naine (mat kindl) soovib
leida enda kõrvale 60-70 a härrasmeest. Tel 5615 5755.

MÜÜK
Marke kõigist maailma riikidest.
Hindan kataloogide järgi margikogusid. Tasu kokkuleppel. Tel
5385 2304.
Suuremas koguses igasuguseid
raamatuid aastatest 1920–
2013. Hinnad soodsad.
Tel 5385 2304.

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

IT-abi: fotode optimeerimine ja
RAW konvertimine (jpg), VHS
digitaliseerimine.
Tel 5808 4419.

TEENUSED
Autoklaaside müük, paigaldus,
parandus, toonimine.
Klaasikahjude käsitlemine.
SIXKLAASID OÜ Tähe 127,
Tartu. Tel 5067180. www.sixklaasid.ee

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

Kanalisatsiooni-, toru- ja elektritööd. Tel 735 3777, 5566 1888.
Kellassepp Annelinna keskuses.
Ehte-, prilli- ja
kellaparandus.
Patareivahetus
vaid 3,50 €!

Septik (PE materjal, CE serifikaat). Reoveemahutid, müük ja
paigaldus. Tel 5306 5322,
info@reovesi.ee.
Siseviimistlus-, remondi- ja
paigaldustööd. Tel 5606 4572.
Tasuta vanaraua ja metallist
esemete äravedu. Võib ka muud
pakkuda. Tel 5872 7717.

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

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

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

Kändude freesimine. Tel
5346 1476, www.niitmine.ee

Veo- ja kolimisteenus ööpäev
läbi. Tel 5340 2060.

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

Veo- ja kolimisteenus, utiliseerimine, laadijad, vedu üle Eesti
parimahinnaga. Tel 553 7638.

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

Maalid, ikoonid, graafika jm.
Muuda kasutuna seisev kunst rahaks! Raha kohe. Tel 5649 5292.
Mündid, medalid, paberrahad,
fotod, raamatud, kollektsioonid - igasuguse vanavara ost.
Tel 5649 5292.

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

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

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

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

Hõberublade ost
20 €/tk.
Tel 5803 6752.

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

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

Lemmikloomade ravi jm teenused. Vaktsineerimine soodsalt.
Tel 514 8998.
Sops, 15 a sõbralik taks, vajab
vahepeal hoiukodu. Sobiks
eramaja väikese aiaga (enamuse
ajast magab, aga seedimine ikka
töötab :-) Kuna pererahvas peab
mõnikord ära käima, siis sobiks
toredale kodusele loomi armastavale pensionärile vahepeal
hoida (tore rahulik seltsiline +
lisateenistus). Tel 5348 0050.

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

alates 1 €

HAUAPIIRDED VAASID PINGID

LÕHUTUD KÜTTEPUUD
toores lepp / kask

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

kuulutus
2 minutiga

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

Müüa puitkasvuhooneid. Kaared sobivad ka lambalauda või
muu abihoone ehitamiseks. puitkasvuhooned.wordpress.com

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

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

Pesumaja REA pakub tööd pesumaja töötajale. Tel 747 7486 või
tulla Sepa 20, Tartu.
A-, B-, BE-, C-, CE-kat, veokijuhi ameti- ja ADR- ning lõppastmekoolitused. Tel 507 8230,
Kalda tee 30, www.sõiduõppe.ee

Veotakso. Tel 501 5312.

TERVIS

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

1-toal korter. Tel 503 2345.

Ehitus- ja viimistlustööd (era
isik, KÜ, bürood jm). Töö kiire ja
kvaliteetne! Hinnad soodsad! Tel
510 0645.
Elektritööd! Tel 513 7844.

SÕIDUKID

Soodne 2-toal korter Tartus.
Võib olla kehvas/keskmises
seisus. Tel 5373 3655.

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

VABA AEG
Kandlemees Sander - laulud ja
kandlemuusika su peole!
Tel 504 3202,
simmaniduo@gmail.com.
Lauatennis Visa spordihallis.
Tel 557 7677.

KEEVITUSTEENUS

Plastakende hooldus, remont
ja paigaldus. Tel 5698 1284.
Polsterdame uksi.
Tel 5370 3971.

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

• malm
• alumiinium
• roostevaba

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 (12 € / 3 kuud) telli@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.
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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.
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