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Vähk, nälg, kius ja Kvartal
Tartu Ekspressi igavikku
saadetud aasta populaarsemate artiklite
edetabel kubiseb traditsiooniliselt sotsiaalsetest
Gordoni sõlmedest, kuid
pisut palsamit suudab
hingehaavadele määrida
linnasüdamesse kerkinud uus ostumeka.
Ei maksa ülearu imestada sõgeajakirjade Telegram
ja Mida Arstid Sulle Ei Räägi
kasvava populaarsuse üle, kui
süveneda tänavuse võiduloo
saagasse. Eesnäärmesõralisega võitleva Aleksandr Karasjovi muredele elas kaasa
terve riik – ja seda mitte
haigusloo ebatavalisuse
pärast, vaid, nagu sageli
juhtub, pani härrat peavoolumeditsiinis pettuma nigel kommunikatsioon.

2016. aasta loetuimad artiklid		
1

Surma ootav haige: miks arst lõugab?

21. jaanuar

2

Nälgiv Ilves vaagub hinge

31. märts

3

Riigi tugi sunnib aknad välja lõhkuma

26. mai

4

Kvartal avaneb kolmes järgus

7. aprill

5

Spordijuhtimise kõrgliigasse identiteedi- 11. veebruar
vargusega?

6

Hambaarst piinab teenekat Annelinna 14. aprill
seeniorit nii päeval kui ööl

7

Narkolembene fotograaf pürib olümpia- 4. veebruar
komiteed juhtima

8

Madruse tänava tõusikud põtkivad solva- 17. november
va nime vastu viimse veretilgani

9

Kvartali avamine tõotab rüsinat

10 Ajalooline Peetri turg ärkab elule

9. mai (2013)

Mik kor, kes
taas end dzotile heites olulise
probleemi tõstatas. Tuhanded lugejad
võisid samastuda mõttelennuga, mida
siis ikkagi
teha, kui korteriühistu
enamus uljast
kodanikku
uute akende
näol tohutuid
ümberkorraldusi ette võtma sunnib.

Ühistu teerull
Tohtriproua torisemine, vali hääletoon
ning üleüldine südametu kohtlemine sundis
Karasjovi isehakanud
pressiesindaja Ljudmilla
Jürissoni suisa meedia vahendusel puusärgi järele
õhkama. Abi pole olnud
ka Nõukogude traditsiooni kohaselt meeleheaks
viidud kommikarpidest.
Artiklile järgnes aga toimetust tabanud abikäte laviin,
mis Karasjovile kõikvõimalikke alternatiivseid meetodeid,
alates halja viina ja päevalilleõli segamini kulistamisest,
soovitama asusid.
Veel kaks aastat tagasi leheveergudel sakslasest omanikult elustamist lootnud
kohalik õmbluslegend Ilves-Extra andis mullu lõplikult turujõududele alla
– on ju Vietnami daamide
palgaisu meie omast paratamatult kasinam. Esimesena kõlasid matusekellad
just Tartu Ekspressis, kuid
suures meedias vastu helisenud kaja pole vaibunud tänini. Selge on vaid

19. mai

Söakad
rinnad
see, et endiste aegade hiilgus
Riia-Kastani ristis enam ei
taastu.
Endine ei saa igapäevaelu
eales olema ka Ülenurme valla
kortermajas, kus elab kunagi
vutikuningas Aivar Pohlaku
naisepeksuepopöas tunnistajana üles astunud Marika

Nagu nii paljude tüüpiliste
Ekspressi-lugude puhul varemgi, pidi paraku tõdema,
et ega peale otsustajate südametunnistusele koputamise suurt midagi teha polegi.
„Lambapead jäidki uskuma,“
resümeeris peakangelanna
m a j a n a a b r it e

ühisotsust ise mahlakalt – samas võtmes aga lajatasid vastu
ka oponendid.
Et ükski mure meie jaoks
liiga väike ei ole, pidi prii ajaleht tõestama lugematul arvul
kordadel mõlemal pool Emajõge eelkõige just kõige väärikamas eas linnarahva silmis.
Nii ei saanud me ignoreerida
alalõpmata undava hambaravikontoriga heitleva Nadežda
Sadova appikarjet, mille ilmestamiseks ei pidanud söakas daam paljuks ka Pussy
Rioti eeskujul rindu paljastada. „Minu kiri pole teile enamat kui WC-paber,“ rõhutas ta
ühistu esindaja ees dokumentidega demonstratiivselt tagumikku hõõrudes. Aga meile
on.

Veresaun jäi ära
Sama võib kinnitada naabrite suitsuterrori poolt pisarsilmi tualetti aheldatud
Niina Kivivare, kes vaid meie
turvaeskordi saatel viimaks
õiglust taga nõudma suunduda võis. „Istud toas, turtsud,
plärtsud, aken on lahti, külm,
istud vatiteki all – kas see on
normaalne elu?“ päris ta retooriliselt, teades juba ette, et muu
hulgas vägistamise eest kinni
istunud naabrihärralt vastust
ei tulegi.
Rindereporteritööd näib
jätkuvat veel mitmeks inimpõlveks, mida ilmestavad hästi
Kaunase puiestee põnniklanni
vägiteod. Lõhutud interjöör,
püromaania ning lakkamatu
lärmamine ja ropendamine viis
une tervelt trepikojatäielt seenioritelt. „Mida te kitute siin,
mutid, p***i küll?“ kõlas noorte

sangarite endi õigustus.
Nii alles hiljuti jalgratta alla
jäänud Valentina Lopatina
kui kolleegide Raissa Männi ja
Ljubov Frolova õuele ei saabunud pisutki kergendust enne
kaamerabrigaadi saabumist,
mis mürsikumaffiat vähemalt
hetkeks heidutas. Vaatamata
ähvardustele mustlaste abiga
tubli veresaun maha pidada
päädiski intsident probleemsete perekondade majast väljatõstmisega.
Siiski pole meile võõras ka
jõukamate linnaosade maailmavalu. Kui võis juba tunduda,
et absurdihuumori kõrgkihti pürginud Madruse tänava
kannatustele saatus uut peatükki kirjutada ei suudagi, leidis Ekspress ometi võimaluse
olukorrale veel üks vint peale
keerata ning siiani kohtuveskites hekslev lahing välja
kaevata. Nii ei saanud meie
uurimistööle viitamata läbi
ka aastavahetuseks ekraanile
naasnud „Ärapanija“.

Orjapidaja kaja
Samas ei saa lõppenud aastast alla kriipsutada vaid lõputut õudust ja kommunaalprobleeme. Kuidas saakski, kui
vana kaubamaja varemetele on
kerkinud sedavõrd maitsekas
koloss, et isegi teravmeelsematelt hobiarhitektidelt pole
tavapärast vingumist kuulda
olnud? Igatahes jõudis Kvartali
avamine tabelisse suisa kahe
artikliga.
Kõige rohkem lusti peaks aga
pakkuma kümnenda tabelirea
hõivanud meediaime, mis pole
ilmavalgust näinud teps mitte
möödunud, vaid hoopis 2013.
aastal. Ometi iseloomustab
ehk just Peetri turu avamisele keskendunud ülevaade elu
ettearvamatuid keerdkäike
kõigist paremini. Pääses ju
legendaarsele turule elu sisse
puhunud mees, kes Ekspressis rõõmsalt elektrilise tõukeratta seljas kõõlus, mullu
taas meediapilti, sedapuhku
aga haruldases orjapidamises
süüdimõistetuna.
KAUR PAVES

PUIDUST UKSED
TREPID
AKNAD

KEEVITUSTEENUS
• malm
• alumiinium
• roostevaba

OÜ DOZ

Väike-Kaar 41b Tartu
Info: 53424063
www.doz.ee

AS OY SÕIDUAUTODE ja
DL KAUBIKUTE
A
S
• Mootori ja veermiku remont
• Summutite remont ja vahetus
• Õlivahetus ja korrosioonitõrje
• Rehvide müük ja montaaþ
• akude müük (garantii 3 a)

RAV
ILA
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BETOONI

E–R 8–17
Ravila 51, Tartu
Tel 534 534 99
5664 3661
744 7719
www.sadloy.ee
www.pkp.ee
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LUGEJA KIRI

LAUSEGA

Võrdsemast
võrdsemad

Gigantne ülevõtt

Alatu näärikink

Konkurentsiamet andis loa
tehingule, mille tulemusena
said Medicumi Tartu kliiniku
uuteks omanikeks riigi juhtiv
töötervishoiuettevõte Qvalitas ja suurim erameditsiinikeskus Unimed.

Ööl vastu 1. jaanuari sõideti
Hansa hotelli parklas külge
hallile Toyota Avensisele,
mistap ootab politsei pealtnägijate vihjeid telefonil
730 8814.

Viimasel aastal on linnavalitsus näinud kõvasti
vaeva, et parkimise eest
linna elanikelt ja töötajatelt raha järjest enam kasseerida.
Seda peegeldab mastaapne tasulise parkimis
ala piiride laiendamine ja
artiklid rekordilisest parkimistasude laekumisest.
Siinkohal tekib küsimus,
kas linn soovib tegelikult
autode arvu kesklinnas ja
lähipiirkonnas vähendada või hoopis linna kassat
täita? Kui parkimistasude
laekumine on hüppeliselt
kasvanud, tundub suund
olema pigem vaikimisi
eelarve täitmisele.
Kui soov on autosid
kesklinnast kaugemale
hoida, mistõttu on tasulise
parkimisala piire laiendatud, siis miks käib valdav
osa linnavalitsuse töötajatest ise kesklinnas tööl
autoga ja neile inimestele
on linn eraldanud tasuta
parkimiskohad või -parkimisload? Kas keegi on teie
arvates võrdsemast võrdsem?
K. Kuusk

Rein Haak
linnamajanduse osakonna
juhataja
Parkimisala laiendamine
teenib eelkõige piiratud
parkimisressurssi parema ärakasutamise huve ja
vajadust kindlustada asjaajamiseks vajalik võimalus
auto kesklinna piirkonda
lühiajaliselt jätta, samuti kiirendab see hoovide
jms kasutusele võttu, mis
ei koorma linna tänavavõrgustikku ja võimaldab
tänavakoristust teha.
Linna spetsialistidel, kellel on tööks ettenähtud
sõiduvahendi kasutamine,
võimaldatakse parkida kas
linnavalitsuse sisehoovides või antakse tänaval
parkimise luba – see sõltub töö iseloomust ja on
ette nähtud linnaelanike
elu-olu korraldamiseks.
Allikas: Tartu LV

1600

eurot andis linn Karlova teatri
vitriinstendi valmistamise ja
paigaldamise kuludeks.

Sakslastega
sümbioosis

Kuigi tähtsad ninad sarikapärja Ropka ärimaja kohalt maha saagisid, ei kustu äripäike
linnaosa kohal enam iialgi. 
STEN SANG

Ropka ärimaja venitab
KESKLINNA LAIEMAKS
Linnarahva juuresolekul
pitsi viinaga sisse õnnistatud 4500-ruutmeetrine peatselt valmiv Ropka
ärihoone tõotab aluse
panna senise tööstusrajooni sootuks tänapäevasemale arengule.
Abilinnapea Jarno Lauri
sõnul on Ihaste silla ehitus
end igati õigustanud, nimelt
on Ropka tööstuspiirkonna
areng kiirem kui kunagi varem. Omalt poolt pani linnavalitsuse esindaja hoone ajakapslisse iidse mündi koopia.
Naljatamisi lisas Laur, et kui
keegi kunagi peaks selle mündi leidma, siis jagub kõvasti
peamurdmist hoone vanuse
üle. On ju maasse minev metallraha imitatsioon kunagisest Tartu piiskopiriigis löödud mündist.
Arendaja Kaarsilla Kinnisvara juht Viljar Jänes nägi
ärimaja rajamist justkui keskmine stomatoloog. Mees nimetaski kerkivat staari esime-

seks hambaks uue kesklinna
ärikvartali reas. Viimase hambana mainis Jänes ära LHV
hoone valmimist Ülikooli tänavas. Sinna enam suurt ruumi uute kikude tulekuks pole
ja nii laienebki Tartu city edasi
Ropka suunal.
Embach Ehituse juht Andres
Salusaar kinnitas samuti, et Ropka ärimaja on üks esimesi ettevõtlusele suunatud maju tulevases kesklinnas. Mehe hinnangul
on piirkond väljaarendamisel
kui uus kesklinna ärikvartal
koos üldise infrastruktuuriga.
Sinna saab mööda kergliiklusteed tulla ka jala. Uus ristmikuplaan on kuuldavasti töös,
kuid täpsemat infot teab praegu
ainult linnavalitsuse ametkond.

Sigineb nagu seeni
Salusaar uskus, et uusehitisi
on antud piirkonda kindlasti
edaspidigi lisandumas. „Nagu
arendaja Jänes ütles, on tegu
nii-öelda esimese hambaga
reas,“ muigas ehitaja. Tänaseks
on kvartali väljaarendamiseks

kõik tingimused loodud, lisas
ta.
Uue ärimaja puhul on tegemist multifunktsionaalse
hoonega, kus asuvad kaubandus- ja laopinnad ning bürooruumid. Üheks rentnikuks
saab hoone ehitaja Embach
Ehitus ise – ehk maja pannakse püsti justkui enda jaoks.
Parkimist võimaldatakse nii
maja ees kui ka taga. Nurgakivi panemiselegi tuli õhtujuht
jalgsi, et omal nahal kogeda, kas vahemaa kesklinnast
jääb kaugeks või mõõdukaks.
Mööda kergliiklusteed oli see
teekond mehe hinnangul väga
hõlbus.
Ehitajana võib Salusaar enda
sõnul kinnitada, et tegu on
kvaliteetse nüüdisaegse ärihoonega, mis asub logistiliselt
väga heas kohas. Koos Tartu
linna tehtud investeeringutega infrastruktuuri on hakanud
Ropka piirkond arenema ja uus
hoone saab endale esimese
maamärgi tiitli.
STEN SANG

Uue aasta esimese kontserdiga tervitab pühapäeval kell
16 saksa kultuuri instituudis
muusikasõpru saksa-eesti
kammerduo Katrin Ziegler
(tšello) ja Kadri-Ann Sumera
(klaver).

02.02 TARTU ATHENA KESKUS kl 19
05.02 RAKVERE TEATER VÄIKE SAAL kl 16
07.02 VILJANDI SAKALA kl 19
08.02 PÄRNU KONTSERDIMAJA
KAMMERSAAL kl 19
27.02 HELSINGI SAVOY TEATER kl 19.30

07.02 - 20.06.17
Tegevusjuhendaja
koolitus
Koolituskeskus Luwi
www.luwi.ee
Tel 5081 737 | info@luwi.ee
luwi

Rauga raev
3. jaanuari varahommikul
kella 5 ajal tungis joobes
86-aastane mees Rukki tänava eramus kallale 65-aastasele elukaaslasele. Politsei viis
rusikakangelase kainenema.

Karastav suplus

Tartu Ekspressi 2016. aasta
tigu on rahva soovil parkimiskirve teravnemine, mis
korjas 22%-lise toetuse. Napilt oleks tiitlit kaitsnud Madruse tänava saaga, mida eelistas 18% lugejaist.

2. jaanuari õhtul kargas
28-aastane härra Kaarsillalt Emajõkke, mistõttu tuli
päästjatel nii uljaspea kui
teda päästma läinud 28- ja
22-aastane mees veest välja
tuua.

Loomade jälgedes

Lõkkesse ilulema

6. jaanuaril kell 18 toimub
raeplatsi kiigemetsas loodusmuuseumi pop-up-muuseumitund, kus uuritakse, milliseid jälgi metsloomad jätavad
nii lumele kui ka okstele ja
käbidele.

6. jaanuarist kuni 13. jaanuari
pärastlõunani saavad tartlased oma vanad jõulukuused
viia Emajõe ja Anne kanali
vahelisele haljasalale, kus
nendest meisterdatakse taas
tuleskulptuurid.

SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

IKKA JUHTUB: tahaks nõustada, planeerida, aidata...
igasugu projekte juhtub? 
CUDO MEDIA

Koolituskeskus Luwi
kutsub kursustele
Tartusse!

28.01 TALLINN RAHVUSRAAMATUKOGU kl 16

Linnavalitsus väljastas ehitusloa mullu uksed sulgenud
Park hotelli (varem Vallikraavi
23, nüüdsest J. Liivi 2d) ümberehitamiseks ja laiendamiseks kooliks ja lasteaiaks.

Tiitel parkimiskirvele

2015. - 2017. a.

26.01 - 02.03.17
Töötamise toetamise
teenuse täienduskoolitus

Hotell
haridushooneks

BUSSI RENT alates 50€ päev

Citroen Jumper (2014) • 9 kohta • püsikiirushoidja

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
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Palametsa
pajatused

Esimesed uue aasta kontserdid tõid esinema säravad vaskpillide mängijad.

TARTU TALVEMUUSIKA FESTIVAL

404.

Aastavahetus
JÄTTIS JÄLJE
Nädala lõpuni maiustavad melomaanid Jaani
kirikus juba neljandat
korda uusaasta klassikakontsertidega kohalike
interpreetide esituses.
Päeva- ja õhtukontsertidel
kuuleb harfi, orelit, tromboone
ja metsasarvi, keelpille, klaverit ja klarnetit ning isegi teorbi.
Lauljatest saavad häälepaelad
valgeks tenorid, kontratenorid
ja sopranid. Esinevad nii noored talendid, kui ka juba tuntumad tegijad.

Ajutine tartlane
Nii saadab Kristo Käo reedel
kell 18 matside seas vähe tuntud keelpillil teorb kontratenor
Ivo Posti inglihäält. „Kui nüüd
kõik ausalt ära rääkida, siis
olen orjanduslikus lõunas sündinud ja kasvanud. Seega on
täiesti päevselge, et vahel tuleb
esineda ka oma kodus,“ selgitas Posti õhtukontserdi „Valus,
aga ilus“ tagamaid. Kummaline on „Eesti lähivälismaal“
Narvas töötava Posti hinnangul siinkohal seegi, et kuigi
Käo on samuti lõunamaalane,
leiti üksteist alles Tartust eemale minnes. „Aga noh – seda
tihedamaks on meie koostehtud kontserdid muutunud ja
kava aiva laieneb. Seekord siis
armastusest,“ selgitas kontratenor.
Viiendat hooaega „ajutise
tartlase“ rolli täitev Käo tõdes
samuti, et tegelikult paiknevad
kõik tema muusikalised tegemised väljaspool Tartut, mis

tähendab väga ebamõistlikku
ajakasutust. „Seepärast on mul
eriti hea meel, kui vahel õnnestub ka piltlikult öeldes oma
ukse all esineda,“ kinnitas ta.
„Vaevalt, et Tartu ja Tallinna
kultuurikalender enam meie
eluajal kvantiteedilt võrreldavaks saavad, aga lihtsalt gravitatsioonile järele andes oleks
pillid siin kotti panna ka üsna
mage.“
Käo meenutas, et hakkas
Postiga koos esinema just siis,
kui viimane Tartust Narva
kolis. „Lisades meie veidratele elukohavalikutele oma esinemiste geograafia – Valgast
Tallinnani ja Ruhnust Narvani – on selge, et proovi teha me
ei saa. Ivoga polegi vaja proovi
teha, tal on lood selged ja minu
kui saatemuusiku asi on solisti
mitte segada,“ lisas ta.

Ettearvamatu pilt
Kontsert „Aastavahetuse jäljed“ toob laupäeval kell 14 üle
aastate jälle kokku kaks noort
Taaralinna muusikut, kelle
eriline armastus on kammermuusika. Kava sisaldab endas
värvikaid jälgi erinevate maade heliloojate loomingust, millest klarnet ja klaver koos ettearvamatu pildi maalivad.
Sünnist saati tartlane Tõnu
Kalm, kes sedapuhku ühes klaverimängija Maila Laidnaga
üles astub, meenutas, et tema
esimene kokkupuude klarnetiga toimus juba 10-aastaselt
toonases Mart Reiniku gümnaasiumis. „Olin kaks aastat
plokkflööti mänginud ja kui

mu esimene õpetaja Lembit
Leetna küsis, kas soovin jätkata klarneti või trompetiga, polnud valikut kuigi raske teha,“
selgitas ta omalaadset eriala.
„Koolis oli sel ajal üks head
eeskuju andev klarnetimängija, pealegi meeldis mulle tohutult pilli välimus.“

Tango ja milonga
Pühapäeval kell 14 viivad
Olja Raudonen tšellol ja Reet
Laube akordionil rahva „Muusikalistele rännakutele“. Kava
koostamisel on korraldajad
enda sõnul lähtunud soovist
mängida uue aasta esimestel
kontsertidel heakõlalist muusikat, mille peamiseks ilu allikaks on kaunid meloodiad ja
tuttavad harmoonilised liikumised.
Kogu kava tähtsaimaks elemendiks on tango kui muusikalise kirglikkuse ning milonga kui igatsuse väljendaja.
Teekond tango juurde põimub
läbi erinevate emotsionaalsete
muusikaliste piltide, milleks
on valitud Tierseni, Bachi ja
Francki heliteosed.
Kontserdi raamiks on tänapäevaste heliloojate Ranno
Nurmsaare, Rolf Løvlandi ja
Michele Mangani meloodiad.
„Loodame, et akordioni ja tšello kõlavärvid kingivad igale
kuulajale rõõmsat äratundmist või toredat avastamisrõõmu ning annavad mõtetele
lendu vaadata uue aasta alguses iseenda hinge sügavustesse,“ märkis Laube.
KAUR PAVES

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

Tartu Rendibuss

Puitmaterjal Annikorus

kuni -30%

http://balticloghouses.ee • info@balticloghouses.ee • Tel 5681 6905
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Uuno Kivilinnast
Linnaemad sunnivad orjatööle
Nii mina kui uus pruut
teeme palehigis ausat
ja vajalikku tööd, kuigi
linnavalitsus ei näi seda
millekski pidavat.
Fännid juba teavad, et peame südamedaam Ilmega
naabruskonnas mõlemad majahoidja ametit. Tema objekt
on küll oluliselt kergem, aga
see selleks. Tuska teeb hoopis tõik, et tuul pidevalt linna
territooriumilt puulehti minu
vastutusalale kannab. Oma
maal puid praktiliselt polegi.
Kõntsakiht on juba tubli kahe
sentimeetri paksune.

Kala mädaneb
Olen telefoni teel võitlust pidanud kaua ja sügisel kõlas vabandus, et koristama hakatakse siis, kui viimane leht maha
kukub. Minu arust juhtus see
juba päris ammu. Vahepeal sadas muidugi lumi peale ja jälle
jäi töö katki. Nüüd, viimase
seisuga lükatakse lehevedu
üldse kevade peale. Ma ei küsinud küll, mis aasta kevadest
jutt käib.
Pikalt seda lund meil sel aastal ikka on olnud, puud olid
tükk aega puhtad, kuid linn
lihtsalt ei suvatse end liigutada. Räägivad, et töödega alustatakse tavaliselt kesklinnast
ja majade vahele sageli ei jõutagi. Loll leiab ikka vabanduse,
aga miks pean mina linna sitta
koristama?
Vihastusin ise ja ajasin vastutava daami ka nii vihale, et
ta lõpuks ei tahtnudki enam
minuga rääkida. Ei tea, kas
neil on terve linna peale kaks
meest brigaadis või? Kui tööga

hakkama ei saada, võtku inimesi juurde – töötuid on meil
ju palju. Kala hakkab mädanema peast ja kõigepealt tuleks
see ülemus lahti lasta. Mille
eest talle palka makstakse?
Lehti täis prügikotte linnaisad ka minema ei vii. Otsast
need juba rebenevad ja muudavad kogu töö mõttetuks.
Maksku siis mulle palka või
vähemalt jõulupreemia, niisama ei tahaks küll võõraid lehti
kokku ajada. Teine lugu on ajalehtedega – neid virutan postkastidest küll. Lubasin nende
laiskvorstide peale politseisse
kaevata.
Palavad näärisoovid lähevad
ka uuele valitsusele, kuigi Ratas
meeldib mulle veel vähem kui
Rõivas. Lihtsalt nägu ei meeldi:
liiga ümmargune. Võtku või
jätku see viies ratas vankri all,
aga mina kedagi ei karda.

Kõige rohkem kuulutusi
odavalt ja kiiresti!
.ee/kuulutus

alates 1 €

Kaks teesi
See, et mõnel ministril pole
isegi kõrgharidust, on küll juba
anekdoot. Siis oleks võinud ma
ise ka kandideerida, sest keskkoolidiplom on mul kenasti
taskus. Aga eks Erika Salumäe
istunud omal ajal Kaagvere
kooli kaheksa klassi haridusega riigikogus. Selles mõttes
on nüüd vähemalt edasiminek
toimunud, aga asi on ikka pehmelt öeldes jama. Kas Eestis
inimesi vähe on, et peab selliseid pukki panema? Ega sedagi tea, kuidas neil koolis läks,
võib-olla olid ainult kolmed.
Endale valiksin hea meelega siseministri portfelli.
Kõigepealt laseksin pooled
politsenikud lahti, sest nähtavasti pole neil muud teha

kui minusugust ausat Eesti
Vabariigi kodanikku tüüdata.
Teiseks tuleks kõigi vangide
kriminaalasjad uuesti üle vaadata. Selge on see, et paljud
täiesti süütult kinni istuvad.

EESTI PUITMÖÖBEL

OTSE KODUMAISELT TOOTJALT

-13%

Sooduskupong: “tartuekspress”

www.est-puitmoobel.ee
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JAANI KIRIK

KINO
CINAMON
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!

6.–8., 11.01 kell 10.30, 11.20,
12.45, 15, 17.15; 9.–10.01 kell
12.45, 15; 12.01 kell 12, 14.15,
16.30 Laula

NÄITUS
LINNARAAMATUKOGU

6.–10.01 kell 21; 11.01 kell 20
Kontori jõulupidu

6.–10., 12.01 kell 14.30, 22.20;
11.01 kell 14.30, 21.45 Viiking

RISTSÕNA

Alati soodsad siseviimistlus- ja
remonditööd. Tel 5606 4572.

7.01 kell 21 Kurjam

6.–9.01 kell 10.40 Vaiana

6.–10.01 kell 15.40, 20.10,
22.30; 11.01 kell 15.40, 20.10,
22.15; 12.01 kell 17.50, 22.10,
22.30 Assassin’s Creed

7.01 kell 14 IV Tartu talvemuusika festival: Aastavahetuse jäljed

6.01 kell 21 Val Tvoar, Sounds
Of September ja Sanctimony
(LV)

6.–10., 12.01 kell 17.30; 11.01
kell 17.20 La La Land: California Unistused

6.–8.01 kell 10.50, 12; 9.–10.,
12.01 kell 11.45; 11.01 kell
10.50, 12, 17.05 Lumekuninganna 3

Aiamaja, terrass, sillad, vermid,
puukuur, prügimaja. Eriprojektid, toodame ja paigaldame.
Tel 5820 2040.

ROCK & ROLL

Peidetud ilu

6.–10., 12.01 kell 15.40; 11.01
kell 15.30 Jõulupuud 5

6.–10., 12.01 kell 13, 17.05;
11.01 kell 12.45, 17.15 Rogue
One: Tähesõdade lugu

6.01 kell 18 IV Tartu talvemuusika festival: Valus, aga
ilus

7.01 kell 18 IV Tartu talvemuusika festival: Kuumad
klahvid#Hotkeys

6.–10., 12.01 kell 20; 11.01
kell 19.50 Peidetud ilu
6.–10., 12.01 kell 19.45; 11.01
kell 19 Patriootide päev

KONTSERT
BIG BEN PUB
7.01 kell 21.30 Randaal
13.01 kell 21.30 Mosquito

kuni 7.01 Koidu Lauri vaipade
näitus Koiduvärviline maailm

6.–9.01 kell 10.20, 12.40;
10.–12.01 kell 12.15 Kolm
vägilast ja merekuningas

14.01 kell 21.30 Freddy Tomingas & RIFF

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU

12.01 kell 21.30 Salaseanss

GENIALISTIDE KLUBI

12.01 kell 21 Eellinastus:
Surmakutsar

6.01 kell 22 Very Cool People
(LV) ja Superliustik

kuni 14.01 Tartu puuetega
inimeste koja käsitööringi
ülevaatenäitus On aeg pisut
peatuda

6.–12.01 kell 22 Bodom

Ehitus- ja viimistlustööd Tartus
ja Tartumaal. Tel 5749 4994,
www.ragan.ee
Ehitus, remont, renoveerimine
vundamendist katuseni. Energia, küte, kanal, vesi - paigaldus. Tel 5820 2040.
Elektritööd. Tel 5609 3099.

KOOLITUS
Arvuti algkoolitus. Algus 25.01.
Hind 35 €. Täpsem info tel
742 8000. www.nort.ee
Emajõe Keeltekool: uued
kursused. Tel 740 4050, info@
emajoe.ee, www.emajoe.ee.
Psühholoogiline kehakaalu
vähendamise kursus toimub
9.-13. jaanuaril Tartus Turu tn 3,
kl 18-20. Vajalik on etteregistreerimine. Tel 5669 0462 või
onneklubi.onepagefree.com

Ivari Ehitus OÜ teeb ehitus- ja
remonditöid. Puutööd, plaatimine, kipsi- ja torutööd.
Tel 5885 5341, Ivar
Katuste ja puitfassaadide ehitus- ja remonditööd.
Tel 515 7062.

kuni 14.01 raamatunäitus Saja-aastased raamatud meie
raamatukogus: ilmunud
1916
KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU

ÜÜRILE VÕTTA
Otsime oma klientidele erinevaid
üürikortereid Tartus ja maakonnas. Aadlivilla Kinnisvara, tel
520 8603, 786 8087, Laura.

6.01 kell 14 IV Tartu talvemuusika festival: Cello +

6.–9.01 kell 14, 16.30, 18.45;
10.01 kell 14, 16.20, 16.30,
18.45; 11.01 kell 14, 16.30,
18.45, 21; 12.01 kell 14, 18.45
Reisijad

6.–10.01 kell 13.30, 18, 19.30,
21.45; 11.01 kell 13.30, 18,
22.30; 12.01 kell 13.30, 15.40,
19 Miks just tema?

EHITUS

6.01 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund,
esineb Elke Unt (orel)

Kõik ehitustööd ühest kohast:
www.innover.ee. Tel 5904 2174.
Maalritööd, plaatimistööd ja
Korterid, majad,
majaosad
siseviimistlus.
Tel 5303
1609.

Tartus ja maakonnas.

Väike teisaldatav
metsamajake
Aitame kinnisvara
Otepää
kandis (küttekolle
keemüümisel
ja üürimisel.
duplaadiga,
narid,tel
nagid,
terrass,
Meelis Karu,
511 5949
5748 €).
TelLina,
529 tel
9871.
Ene
504 8379

Veokijuhi ameti- ja ADR koolitused. A- (270 €), B- (360 €), C(320 €) kat. Lõppastmekoolitus
85 €. Tel 507 8230, Kalda tee 30,
www.sõiduõppe.ee,
soiduoppe@gmail.com.

KÜTE

742 0240 • www.robinson.ee

KINNISVARA MÜÜK

ANEKDOODID
„Teatri mängukavas olevat jälel
kassatükk. Ega sa ole kuulnud,
millega ta vaatajaid tõmbab?“
„Peakangelane vahetavat selles tihti kostüüme - see tõmbab
naisi. Aga kuna ta teeb seda laval, siis tõmbab see ka mehi.“
***
Noormees kummardab ja
suudleb tema kõrval pargipingil
istuvat võõrast tütarlast. Kohtamata vastupanu, suudleb ta
tütarlast veel kord ja küsib siis
hämmeldunult:
„Miks te vaikite?“
„Ema ei luba mul võõraste
meestega rääkida.“
***
Ühel hommikul ärkab Jack
tugeva pohmelliga, sorib taskutes ja ohkab midagi leidmata
kurvalt:
„Lihtsalt hirmus, kui palju raha
ma olen elus maha joonud!
Saaksin kõik selle veel tagasi, küll
võiks palju juua!“
***
Hajameelne kirjanik õppis autot juhtima. Jõudis kätte sõidueksami päev. Õhtul tuli kirjanik
klubisse.
„Kas eksam tehtud?“ pärisid
sõbrad.
„Ei tea,“ kehitas kirjanik õlgu.
„Kui mind haiglast tulema lasti,
ei olnud eksamineeriv inspektor
veel meelemärkusele tulnud.“
***
Maanteel, kus piirkiiruseks on
lubatud 60 kilomeetrit tunnis,
peatab politseinik auto, mis sõidab 80-kilomeetrise kiirusega.
Politseinik koostab protokolli.
„Palun kirjutage protokolli, et
sõitsin 120 kilomeetrit tunnis,“
palub autojuht.
„Milleks see?“
„Ma tahan lähemal ajal auto
sõbrale maha müüa...“

Tel 7 420 240
504 8379
www.robinson.ee

Kinnisvarateenused aastast 1997

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

Korterid, majad, majaosad
Tartus ja maakonnas.
Aitame kinnisvara
4-toalmüümisel
mug korter
Tartus Kauja üürimisel.
nase
pstPersidski,
59 (eh 1981,
üp 77,9
m²,
Kai
tel 5190
3394
3/5, rõdu,
gaasipliit,
renoveeriGert Suik, tel 515 3773
tud,742
63 0240
500 €).
Kutseline maakler
• www.robinson.ee
Sirle Uiga, tel 526 4198,
786 8085, www.aadlivillakv.ee

Kinnistu Roiul (Tartust 15 km,
jõe ääres, detailplan, 2776 m²,
17 990 €). Katrin, tel 5354 1283,
katrin@aabakv.ee.
Maja järve ääres, Otepäält 8 km
(el-p 62,9 m², kinnistu 2,49 ha,
49 900 €). Katrin, tel 5354 1283,
katrin@aabakv.ee.

KINNISVARA OST
Ahiküttega korter.
Tel 5351 7298.
Garaaž. Tel 5811 3422.
Lao-, äri-, tööstus-, põllumajandushoone. Tel 5811 3422.
Metsakinnistud (ka läbiraiutud),
põllumaa ja raieõigus. Metsakinnistute ost ka koos hoonetega, hüpoteegiga, looduskaitsealadega ja kaasomandiga.
Tel 523 4445.
Väiksem korter. Tel 5612 6628.

KINNISVARA VAHETUS
1-toal mug (keskküte) soe korter Nõos (II k) vahetada korteri
vastu Tartus. Tel 5375 6777.

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 võrgus 2 € võrk, kuiv kask
40 sm, 38 €/rm. Vedu tasuta. Tel
504 5307.
Kuiv küttepuu mänd 33 €, kuiv
kask 40 €, koos transpordiga.
Pikkusega 50 cm. Tel 5610 5006.
Kuivad kamina-pliidipuud 40
l võrgus hind 1.70-2.20 €, transport tasuta. Tel 5395 9615.
Kuivad kase- ja männiküttepuud (30 cm, 40 l võrgus, alates
2 €/võrk, vedu hinnas).
Tel 510 9337.
Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puit- ja turbabrikett,
küttegraanulid. Vedu tasuta. Tel
523 8332, 433 3130.
Kuivad küttepuud 40 l võrgus
(kuusk). Tel 5821 2229.
Kvaliteetsed kamina- ja pliidipuud (40 l võrgus, 2 a kuivanud,
1.70 €, vedu tasuta).
Tel 5395 9615.
Küttepuud. Lahtiselt ja võrgus.
Tel 5683 3404.
Metsakuiv okaspuu 35 €/rm,
vedu tasuta. Tel 504 5307,
ennkull.tullo@gmail.com.

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

LOOMAD
Lemmikloomade ravi jm
teenused. E-P 24 h tel 514 8998,
riinak1@hot.ee.

PAKUN TÖÖD
Express Post pakub tööd lehekandjatele. Tööaeg 4.00-7.30.
Tel 617 7780,
tartu@expresspost.ee.
Jõgeva Elamu Halduse AS pakub
tööd puhastusteenindajatele
Tartu linnas osalise tööajaga,
tööaeg E-R kl 17.00-22.00. Info
tel 507 3310.

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ
E T K N R 10.00 - 18.00 Telefon: 765 4202
Aadress: Ringtee 1, TARTU

HAUAPIIRDED VAASID PINGID

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

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

Tõlketeenused, toimetamine ja
korrektuur. Tõlkebüroo Tritek,
info@tritek.eu, www.tritek.eu

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

Kopplaadur. Tel 502 5738.

Liivapritsitööd, vanatehnika
taastamine, sõidukite keretööd. Tel 5599 8991,
www.carrestoration.ee

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

Koolimärkide ost 10-50 €/
tk. Pakkuda ka muid märke ja
medaleid! Parim hind!
Tel 5607 7449.

Veame tasuta ära metalliromu,
kodumasinad, vanapaberi,
akud. Puhastame kinnisvara
kolast ja krunte vōsast.
Tel 5825 9300.

Paberrahad enne 1950. a –
maksan keskmiselt 1 €/tk. Mida
rohkem, seda parem!
Tel 5893 8528.
Plaanid kolida, said päranduseks korteri? Ostame üleliigse
vanakraami/raamatud.
Tel 5649 5292.
Raamatute ja vanavara ost üle
Eesti! Ka nõuka! Tulen kohale ja
tasun kohe! Tel 5607 7449.
Raamatute ost Tartus ja Elvas.
Pakkuda võib kõike. Tulen ise
kohale, raha kohe kätte!
Tel 5649 5292.
Raamatute ost! Aabitsad,
piiblid, teatmeteosed jne enne
1940. Raha kohe! Tel 5803 6752.
Sõlgede ost!
Pakkuda võib ka
prosse, käevõrusid ja muid
ehteid.
Tasun kohe!
Tel 5803 6752.

Vedu ja kolimine, utiliseerimine, klaverid, laadijad.
Tel 5621 7955, kiiredkolijad.ee
Kunstikombinaadi/ARS-i hõbedast käevõrud. Maksan 50 €/tk!
Raha kohe kätte! Tel 5649 5292.

kuulutus
2 minutiga

PÕLLUNDUS

Ilusate köidete ja nahkehistöö
ost. Pildil olev raamat 150 €.
Raha kohe! Tel 5607 7449.

Kollektsioonide ost - mündid,
paberrahad, märgid, vanad
postkaardid jne! Parim hind! Tel
5649 5292.

Koduhooldus. Abi peredele, kes
töö kõrvalt hooldavad lähedast.
Tel 5664 0259.

Kõik väiksemad ja suuremad
elektritööd! B1-pädevusega
elektrik. Tel 513 7844

Autoelektrik, diagnostika,
remondi- ja hooldustööd. Sõiduautod, kaubikud ja haagised.
Tartu, Viljandi mnt 48, E-R 9-18,
tel 5853 3080.

Tulede taastamine 30 € paar.
Vaba 38a, Tartu. Tel 5456 3333,
alivinauto@gmail.com,
www.alivinauto.ee

Kauplus Inderlin ostab raamatuid, ehteid, vanavara! Küsi
hinda enne, kui müüd!
Tel 5803 6752.

Korea, Jaapani ja Euroopa
autode diagnostika ja elektroonika remont. Tel 5610 8777,
www.simron.ee

Vajame osalise tööajaga puhastusteenindajaid. Tööajad erinevad. Samuti eritööde tegijaid.
Tel 5850 1166.

Vajatakse töökat majahoidjat
Veeriku piirkonda, vajalik isikliku
auto kasutamise võimalus. Täpsem info E-R 8-17 Tel 506 4696.

Kaardid ennustavad! Kogenud
ennustajad 24 h. Tel 900 1727,
ennustus.ee

Kaubik Tartus 8 € tund ja Tartust
väljas 0,35 €/km. Töötame iga
päev. Tel 522 5196.

Pakume tööd autokraana
juhile. Kint Logistics OÜ, tel 524
4250, www.kintlog.ee

Vajan meestepükste õmblejaid
(viigipüksid, ilma voodrita). Tel
5629 6070

Ostan käibemaksukohuslase
või mitte käibemaksukohuslase ettevõtte. Tel 5808 8088,
alext@neti.ee.

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

Autoklaaside müük, paigaldus,
parandus, toonimine.
Klaasikahjude käsitlemine.
Otsime kollektiivi noori ja
töökaid Tartu autojuhte. Vajalik
CE-kat juhiluba. Tel 5687 1354,
fin.reinsaluauto@gmail.com.

Igasuguse vanavara ost parima
hinnaga. Pakkuda võib kõiki
esivanematest jäänud asju.
Tel 5649 5292.
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Autoklaaside kvaliteetne toonimine - al 70 €. Vaba 38a, Tartu.
Tel 5456 3333, alivinauto@
gmail.com, www.alivinauto.ee

Kõik tsaari- ja EW-aegsed märgid ning nõuka ajal kogutud
märgikarbid! Tel 5649 5292.
Maalid, ikoonid, graafika
(ka nõuka perioodist). Muuda
kasutuna seisev kunst rahaks! Tel
5649 5292.

Tsaariaegsed hõberublad kuni
50 €/tk! Raha kohe kätte! Paku ka
kuldmünte! Tel 5649 5292.
Vanad kindlustus-, reklaam- ja
ametiasutuste sildid. EW- ja
nõukaaegsed. Raha kohe! Tel
5649 5292.

.ee/kuulutus

alates 1 €

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

Maksan 100 € pildil oleva karahvini eest. Tel 5893 8528.

RIIDED
Jõe butiigis uus kogus laste
kombekaid ja jopesid. Soola 10
(Dorpati vastas) FB: Jõe butiik
Jõe butiigis uus kogus mütse,
salle, suusapükse, jopesid jpm.
Soola 10, E-P 9-16 FB: Jõe butiik
Odavad rõivad, Kastani 121.
Müügil suusapüksid ja - joped,
uisud, kindad jpm. E-R 10-18, L
10-15.

SÕIDUKID
1994.-2008. a sõiduautode
kokkuost. Väga kiired tehingud!
Raha kohe kätte! Tel 553 3060,
info@carus.ee.
Auto keretööd: taastamine,
ümberehitus, uued ja kasutatud keredetailid paigaldusega.
Tel 504 0334.
Müü oma auto meile. Sobiva
tehingu puhul raha kohe kätte.
Tel 5823 2707.

Autoklaaside vahetus ja kivitäkete parandus. Kaskokindlustuse kahjukäsitlus kohapeal
Vaba 38a, Tartu. Hinnad soodsad
- küsi pakkumist! Tel 5456 3333,
alivinauto@gmail.com,
www.alivinauto.ee
Boilerite puhastus, remont,
hooldus. Tel 518 7207.

Ohtlike puude asjatundlik langetamine, äravedu, freesimine.
Tel 5559 3732, info@vikatimees.eu.

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

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

Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.

Plastakende remont, hooldus
ja paigaldus. Tel 5698 1284.
Printerikassettide kiire täitmine! E–R 9–17, Raekoja 13,Tartu.
Tel 744 1100, www.futari.ee

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

Puurkaevud, vertikaalne
maaküte, kaevetööd 2,5 t ekskavaatoriga, reoveepuhastid.
Kaevupuurija OÜ, tel 552 3169,
priit@kaevupuurija.ee

Ehitus, remont, viimistlus,
elektritööd, san-tehnilised
tööd. Tel 507 2387.

Raamatupidamisteenus.
Tel 5361 8144,
alaconsult@online.ee.

Ehitus-, viimistlustööd (eraisik,
KÜ, bürood jms). Töö kiire ja kvaliteetne! Pikaajaline kogemus.
Hinnad soodsad! Tel 510 0645.

San-tehn torutööd, elektritööd
(boilerid, segistid, wc-potid,
ummistused). Tel 5349 9106.

TEENUSED

Maksan 20 €/tk - vanad plekist
kindlustussildid. Tel 5893 8528.

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

Maksan 40 € eestiaegse piimakannu eest. Tel 5893 8528.

Hõbedast lusikad, sõled, ehted,
pitsid jm. Kokkuostudest kuni
kaks korda parem hind!
Tel 5649 5292.
Hõberublad 20 €/tk.
Pakkuda võib ka
muid hõbe- ja
kuldmünte. Tasun
kohe!
Tel 5803 6752.

Ajaleht OÜ, Ülikooli 1, 51003 Tartu
Toimetus 730 4535
Reklaam 521 3038
Kuulutused 730 4455
tartuekspress.ee
Vastutav väljaandja: Kaupo Torim,
511 6923
Peatoimetaja: Kaur Paves,
517 0933
Keeletoimetaja: Terje Jepiselg
Kujundaja: Priit Kivisoo
Reklaam: Malle Pastak

OST

San-tehn tööd, kraanid, torud,
potid jne. Ummistused ja vee
avariid. Tel 5621 7955.

Kandlemees Sander - laulud ja
kandlemuusika su peole!
Tel 504 3202,
simmaniduo@gmail.com
Sulgpallitrennid lastele (7-15 a).
Tel 5555 9501.

Teen klassikalist- ja ravimassaaži. Vajadusel tulen Tartu piires
koju. Silver Teder, tel 5685 6773.

Hõbe ja kuld! Ehted, mündid,
söögiriistad, portsigarid. Alati
parim hind! Tel 5607 7449.

Transport väikeveokiga (3x2 m),
ehitusmaterjalid, vana mööbel,
masinad, lammutuspraht.
Tel 501 6453.

VABA AEG

Alkoholi- ja suitsetamisvastane
kodeerimine Tartus.
Tel 5669 0462, Margus.

San-tehn tööd, boilerid, torud,
wc-potid, kraanid, veemõõturid, veeavariid. Tel 553 7638.

Torutööd (veemõõtjate vahetus,
soojusvahetite läbipesu, boilerite
puhastus jne). Tel 5552 8525.
Fekaalivedu, survepesu,
ummistuste likvideerimine.
Tel 558 8811, www.fekto.ee.

TERVIS

Vanavara, kulla ja hõbeda
kokkuost hea hinnaga Tartus! J.
Kuperjanovi 62. Raha kohe kätte!
www.emiliaantiik.ee

Maksan 50 € pildil oleva sõle
eest. Paku ka teisi vanu sõlgesid!
Tel 5893 8528.
Nõukaaegsete ehete, käevõrude, märkide, fotoaparaatide,
metallist mänguasjade jne ost.
Tel 5649 5292.

Reporterid: Kaspar Aug,
Meelis Kaldalu, Janari Kintsiraud,
Kadri Külaots, Rauno Põld,
Aet Rebane, Rasmus Rekand,
Sten Sang
e-post: nimi@tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress
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Hea tööotsija!

Kui oled tööturult eemal olnud 12 kuud või kauem ega õpi parasjagu,

siis tule osalema TASUTA praktilisel KOOLITUSEL

„Samm tööellu – minu võimalused ja valikud“,

IL P
ÜG
MÜ E KAU T!
SK
MIS
VÄR E FAR
OTS

kus saad teada rohkem enda võimaluste ja tööturu kohta
ning julgust teha häid valikuid.

KOOLITUSEL (KOKKU 135 TUNDI) ON JÄRGMISED OSAD:
1. Ettevalmistus tööotsinguks
2. Töövestlus
3. Tööelu planeerimine ja suhted töökohal

4. Tööõigus
5. Arvuti tööotsingul
6. Tööklubi

Võimalus on minna erialasele kursusele ja saada tasuta karjääri-, psühholoogilist ja võlanõustamist ning osaleda tööpraktikal. Transpordikulud
kompenseeritakse, koolitusel on tasuta toitlustamine ja vajadusel lapsehoid.

Koolituse INFOTUND 11.01.2017 kell 12 Tartus, Lutsu 3 (Antoniuse Õu).
Vajalik REGISTREERUMINE: 52 654 88 või ingrid.purje@jmk.ee.
Vaata ka www.jmk.ee

Vasulas E-R 9-18, L 9-14
Annelinna Prismas E-P 11-19

ja nüüd ka pood
Lõunakeskuse ees E-P 10-19
Müügil lemmikloomasöödad!
Info tel 5550 0416
www.rotaks.ee

