Latika kalapoes näkkab alati!

Tuntud õnnistaja-selgeltnägija Jasmina
on rahva palvel Tartus.

Vitamiini 1

Jasmina on pärinud valge maagia ande,
näeb Taro kaartidega minevikku, olevikku
ja tulevikku, võtab maha needused.
Ravib Jeruusalemmast pärit rohtudega
impotentsust, alkoholismi, epilepsiat ja paljusid
teisi haigusi. Ühendab lahutatud peresid,
võib tagasi tuua armsa inimese.
Teeb talismane, mis toovad õnne ja edu äris.
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Nüüd avatud ka pühapäeval!

Helistage ja teie elu muutub! Tel 5902 0446.

Haridusministeeriumi kolimine
Tartusse näitas, et töökohad ei
liikunud mitte välja, vaid juurde –
tekkis dubleerimine.
Martin Helme
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Vallast linna liikus vaid viis töökohta
Tartu linna ja Tähtvere valla liitumisel jäi valla 19 ametikohast linna struktuuris alles pelgalt viis. 14 koondatud inimese tasudeks on kulunud pea 110 000
eurot, mille riik on lubanud kompenseerida.

Mölder, et mõistlik oleks näi- aia kohastu (30 €) peaks linna
teks raamatukogu ja muusika- omaga (70 €) ühtlustuma ajakool liita linna vastavate asu- pikku. Konkreetne otsus pole
tustega. Senine vallamaja peaks veel langenud, arvatav ülemiplaanide järgi leidma uue
funktsiooni, võttes enda Mingit teeniduspunkDetsembri seisuga on en- spetsialist, kes nüüd rassib
katuse alla näiteks need- ti või „vallalavkat“
distest valla töötajatest Tiigi linnaplaneerimise osakonnas.
samad allasutused, mis
seltsimaja koosseisu üle viidud Märtsi lõpuni jagub tööd endipraegu tegutsevad kooli- Ilmatsalus enam pole.
kultuuritöötaja ning noorsoo- sel finantsnõunikul, kelle peamajas. Aga pakkuma edaspidi nekuaeg on neli aastat. Teoreetöötaja. Kaks seni samuti valla miseks ja viimaseks ülesanmitmekülgseid võimalusi ko- tiliselt on praegu igal tartlasel
palgal olnud bussijuhti jätka- deks jääb valla majandusaasta
gukondliku elu arenguks.
võimalik poole soodsamat
vad edaspidi Ilmatsalu põhi- aruande koostamine.
tasu jahtides oma laps saata Ilkooli struktuuris. Koolibussid,
mille rooli neil kohustus kee- Vähem juhatajaid
Lapsevanemate kukkur matsalu lasteaeda. Ise küsimus
on mõistagi transpordis.
rata, sõidavad sarnaselt varasekannatab
Vallasekretär, tehniline sek2,5 korda alanes tähtverelasmaga ka tulevikus ning selles retär, kassapidaja, sotsiaal
Mitmed seni eksisteerinud
ka edaspidi mingeid muutusi osakonna juhataja, lastekaitse
toetuste või tasude erisused on tele maamaks. Küsitud on ka,
ette näha pole, kinnitas linna- spetsialist, sotsiaaltöötaja,
juba ühtlustatud või siis tehak- kuidas saaks linnale sarnase
sekretär Jüri Mölder. „Meie sel- arendusosakonna juhataja,
se seda lähitulevikus. Näiteks hinnaga vett, kanalisatsiooni ja
ge eesmärk liitumise juures on ehitusspetsialist, registrite pikadusid küll eakate juubeli- toasooja. Praegu tuleb endistel
olnud ja on jätkuvalt, et üheski daja, kaks koristajat ning kaks
toetus ja koolilõputoetus, ent vallaelanikel neis valdkondades
omavalitsuse pakutavas teenu- sporditöötajat lihtsalt koondavastukaaluks on varasemast märgatavalt suuremaid kuluses ei tohi liitumise käigus tul- ti. „Paratamatult peame väiksuuremad ranitsa-, matuse- ja sid kanda. Mölder möönab, et
la muutust halvemuse suunas. sema valla ja suurema linna liisünnitoetused. Kui koolilõuna arutelusid kommunikatsiooniPigem leian, et mitmed muu- tumisel üle minema toimivale,
on praegu Ilmatsalus tasuta, de liitmise kohta on olnud, aga
datused tähtverelaste jaoks on linnale omasele struktuurile,“
siis eelolevast sügisest tuleb kuni investeeringute mahte aljust positiivses suunas.“
nentis Mölder. „Spordihoolapsevanematel hakata tasuma les arvutatakse, ei julge ta ajalisi
Linna tuli vallaametnikest net haldab nüüdsest SA Tartu
sama skaala järgi, mis teistes veksleid välja käia.
Ilmselt on muudatused ees
üle veel maa- ja keskkonna Sport. Sellisel kujul osakonnalinna koolides. Ilmatsalu lasteootamas ka ühistransporti,
ent seda 2019. aasta teises pooles, mil linnas bussid uue suurhanke tingimustel liiklema
hakkavad. Kas seejärel ulatub
mõni linnaliin Ilmatsalust või
Märjalt kesklinnani või ühenduvad omavahel erinevad „ringid“ on taaskord mõttevahetubussijuht
maa- ja keskkonnaspetsialist
kultuuritöötaja
noorsootöötaja
bussijuht
viidi üle Ilmatsalu
viidi üle linnaplaneerimise ja maase koht.
viidi üle Tiigi seltsiviidi üle Tiigi seltsiviidi üle Ilmatsalu
korralduse osakonda 23.11.17
põhikooli 31.12.17
majja 01.12.17
majja 01.12.17
põhikooli 01.12.17
Küsimuste ja murede korral
soovitas linnasekretär esmalt
tutvuda kodulehel rubriigiga,
mis Tähtverega liitumist täpsemalt käsitleb. Kui sealt vastust ei leia, tasub helistada vastavasse linna osakonda.
Tartu Ekspress julgustab
omakorda liitumisega tekkinud kitsaskohtadest teada
arendusosakonna registrite pidaja
koristaja
sotsiaaltöötaja
sporditöötaja
ehitusspetsialist
koristaja
andma ka toimetusele.
juhataja
koondati 31.12.17
koondati
koondati 01.12.17 koondati 01.12.17 koondati 24.11.17
koondati
juhatajaid me mõistagi ei vaja.
Sotsiaaltöö, lastekaitse, raamatupidamise või mis tahes
valdkonna tegevus jätkub linna sama osakonna juhtimisel.“
Spekulatsiooniga, et valla
senises töökorralduses oligi
küsitavalt palju ametikohti,
linnasekretär kaasa ei tule. „Ei
oska objektiivselt kritiseerida“
ega „tunne piisavalt ajalugu ja
juhtimisspetsiifikat“ pareerib
Mölder poliitkorrektsustega.
Ometigi kui senise pea 20
asemel jäi ametisse neli korda
vähem inimesi, siis tekib paratamatult kahtlus, et mis nüüd
tegemata jääb? Möldri sõnul
mitte miski – linn on kõiki teenuseid edukalt katmas. Tõsi,
mingit teeniduspunkti või
„vallalavkat“ Ilmatsalus enam
pole, aga selleks puuduvat ka
igasugune vajadus – piirkond
on linnaga tihedas lähiseoses
nii logistilises kui olemuslikus
mõttes.
Tulevikustsenaariumitega
mõttemänge pidades möönab

koondati 01.12.17

vallasekretär
koondati 09.11.17

21 aastat kvaliteeti

NÜÜD JÄLLE

tehniline sekretär
koondati 31.12.17

finantsnõunik
koondatakse 31.03.18

Raeoptika

VÕIMALIK!
Vali, kas
klaasid või raam
POOLE
HINNAGA!
TARTUS:
Raekoja pl. 1, E-R 9-18, tel 744 1279.
Küüni 5b, E-R 10-19, tel 748 4642.

TALLINNAS:
Estonia pst.1/3, E-R 10-19, tel.631 3773.

sotsiaalosakonna
juhataja
koondati 01.12.17

01.12.17

raamatupidajakassapidaja
koondati 31.12.17

01.12.17

lastekaitsespetsialist
koondati 01.12.17

RASMUS REKAND

sporditöötaja
koondati 01.12.17
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LUGEJA KIRI
Ajuvaba
puhumine
Kas on võimalik, et Toomemäe treppidel kinni
tallatud lumest vabanemiseks ei tehtaks tööd lehepuhuritega?
See tundub väheefektiivne, on ilmselt kallis ja
kindlasti linnaruumi müraga reostav tegevus. Puhur ei tööta ise – seega
on tööjõukulu igal juhul
olemas, lisaks kütuse hind.
Ajaliselt võib labidaga
trepiastmete puhastamine isegi vähem ressurssi
võtta. Lumepuhuritega
töötati Toomemäel tenniseväljaku lähedal asuvatel
treppidel ning ise nägin
sellist pilti lähedalt Jakobi tänavaga piirnevatel
treppidel. Töömees pidi
ikka mitu korda iga astme
juures masinat viibutama, kasu oli sellest minimaalselt, suure jõuramise
saatel liigutati veidi lahtist
lund, trepp ei saanudki
puhtaks.
Saan aru, et linnavalitsuse vastav osakond vaid tellib teenust, aga mõistlikud
tingimused selleks saaks
vahest hankedokumentidesse kirja panna.

Eda Põldma
haljastus- ja puhastus
teenistuse juhataja
Toomemäe hooldusettevõtet on teavitatud, et
lehepuhurite kasutamine
lumepuhurina ei ole aktsepteeritud kinnitallatud
lume sulatamiseks treppidel liigse müra tekitamise
ja vähese tööefektiivsuse
tõttu. Täpsustame edaspidi treppide talvisel puhastamisel kasutatavaid
töövahendeid.
Allikas: Tartu LV

Uus parkimiskord
nihutas talvitujaid
2016. aasta juulist jõustunud reform laiendas
küll oluliselt tasulise
parkimise ala, ent ei
muutnud tõsiasja, et
koonrid selle vahetu
ümbruse endistviisi oma
neljarattaliste sõpradega
ummistavad.
Rahaliselt on omavalitsus
sohvrite ahistamisest vaieldamatult võitnud: kui 2015.
aastal korjati parkimistasu
467 003 euro eest ja viiviseid
määrati 139 472 euro jagu, siis
mullu olid samad näitajad vastavalt 868 646 ja 275 940 eurot.
Peale oluliselt suurema keeluala mõjutas mammonakogumist tõik, et menetlusteenistus
2015. aasta septembris järelevalve Ühisteenustelt üle võttis.
Samal ajal on kogu parkimisega seonduv kulu paisunud
207 571 eurolt 359 706-le.

Hoovid korda
Keskmiseks parkimiskohtade täituvuseks hindasid
täppisteadlased 2014. aasta
septembris 56%, eelmise aasta
märtsis aga juba vaid 49%. Eriti problemaatiliseks peetavaid
üle 80%-lisi alasid leiti varem
75 loendamiskohast 13-l, nüüd
aga kõigest neljal.
Oravapartei abilinnapea
Raimond Tamme resümee
kohaselt on liikluskorralduslik olukord paranenud kogu
tasulise parkimise alal. „Mõned üksikud lõigud on keerulisemad, kus A-piirkonnast
toimub minek B-piirkonda,
näiteks Magistri tänava parkla on väga suure täituvusega,“
tunnistas ta samas.
Tamm lisas, et lahendus
on saabunud varem napilt
priivööndisse kuulunud Vanemuise, Pepleri ja Tiigi tänavatele, kus on nüüd ruumi lahedamalt ja mõistagi kadunud ka
talvituma jäetud romusõidukid. „Talihooldust on oluliselt
lihtsam teha, liiklemisvõimalused on kesklinnas paranenud

LAUSEGA
Perepeksu puhang
29. jaanuaril ei osanud joobes 55-aastane pereisa
Nurme tänava korteris endast tosin aastat nooremat
elukaaslast väärikalt hinnata
ning äigas viimasele sedavõrd kõvasti, et kiirabi viis
naise tervisekontrolliks traumapunkti.
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restorani pakuvad tänasest
juba traditsiooniks saanud
„Maitsva Tartu“ projekti raames sõbraliku hinnaga kolmekäigulist erimenüüd.

Rae ennastunustavad pingutused pole tööinimesi bussidesse ümber kolima sundinud. 
MERIKE KOTTER
ja ka kohalikud elanikud teevad
nüüd hoove korda, et seal parkida,“ rääkis ta. „Varem oli lihtne auto jätta linnatänavale.“
Kui kahelt küljelt piiravad
keelatud maad igati loogiliste maamärkidena raudtee ja
Emajõgi, siis Supilinna ja Karlova suunal on Tamme hinnangul jooni tõmmata raskem
ja sestap ka parkimisprobleemid suuremad. „Põhimõtteliselt peab ikkagi ütlema, et kui
on regulatsioon, mis ühel pool
kehtib ja teisel pool mitte, siis
seal piirivööndis toimub alati
teataval määral sellist liikumist, mis ei ole soovitav, nagu
Eesti-Läti piirilgi,“ tõdes abimeer. „Me võime seda tasulise
parkimisala piiri panna ühele
või teisele poole, see ei muuda
probleemide ulatust.“

Nuga selga
IRL-i piirkondlik ninamees
Peeter Laurson meenutas aga
tõsiasja, et uue korraga rahulolematuid linnakodanikke on
väga palju. Vahemärkusena
võib Laursoni toetuseks välja
tuua, et 2016. aastal pälvis reform ka Tartu Ekspressi lugejatelt aasta teo antitiitli.
„Tööl käivatele inimestele
löödi noaga selga, et nad peavad nüüd lihtsalt selleks, et
vähem maksta, sellesama auto
viima kuhugi kõrvaltänavasse,
kus nad häirivad selle tänava
inimesi, kes saaksid seal par-

kida,“ kirjeldas Laurson nõiaringi. „Ega parkimiskohti ju
juurde ei tekita.“

Kloostri ullikesed
Tamm kinnitas, et kohti on
lisandunud siiski olulisel määral, olgu Vaksali ja Riia tänava
äärde või Uus 63d parklasse.
„Meil ei ole küsimus selles, et
kõik parklad, mis on tasulise parkimisala piirile rajatud,
oleks täiesti sajaprotsendiliselt
täitunud,“ rõhutas ta. „Küsimus on selles, kuidas inimesed
on harjunud ja kui kaugelt üks
või teine on valmis jalgsi kõndima või ühistransporti kasutama.“
Ent ometi pole pääsetee
kaugel, sest valimisliidu Tartu Heaks võitleja Merle Jääger
sooviks teha Kloostri tänavast spetsiaalselt parkimiseks
mõeldud õueala. „Elan sealsamas ja olen näinud seda aega,
kui seal võis parkida ööpäev
läbi, olen näinud ka aega, kui
ei saa parkida,“ meenutas
ta. „Probleemiks ei ole mitte parkivad autod, vaid need,
kes mingisugusel müstilisel
põhjusel proovivad oma teed
lühendada, mis on tipptunnil
täiesti mõttetu. Nad sõidavad
Kloostri tänavalt läbi ja siis nad
ootavad - ootavad 15 minutit,
aga nagunii ei saa ära pöörata
ja tegelikult saaksid lihtsamini
sõita ümber kvartali.“
KAUR PAVES
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Maja Tartu noorsootöö keskuseks.

Käsitöö keskväljakul
Aadressil Raekoja plats 11
seadis end viieks aastaks
sisse Raimerksinger OÜ, mis
plaanib käima panna käsitöö
ja õmblustoodete müügi.

Jaapani pealetung
Tiigi seltsimaja saatis koolidesse kirjad, milles kutsub
õpilasi looma linnahaikusid,
mida esitletakse avalikus
linnaruumis 16. veebruaril
raekojaplatsi jääskulptuuri
avamisel.

Saunaliste pingerida
3. veebruaril kell 12 antakse
Kääriku spordikeskuses start
järjekorras juba üheksandale
Euroopa saunamaratonile.
Võistlejatel on võimalik ennast jäädvustada punasel
vaibal, mängib Pühajärve
puhkpilliorkester ja sähvivad
välklambid.

Meesoravate võim
Armsaima linnavalitsuse
liikme tiitel läks jagamisele
reformierakondlaste Urmas
Klaasi ja Raimond Tamme
vahel – neid mõlemat toetas Tartu Ekspressi kodulehel
29% lugejaist.

Noortekeskused
üheks
Linnavalitsus esitas volikogule eelnõu, mille kohaselt
soovitakse maist ühendada
Anne noortekeskus ja Lille

SÄHVATUS

Küülik investoriks
Uue Teatri ühisrahastuskampaaniasse, mille abil teater
soovib ära osta Laial tänaval kasutatava hoone, andis
oma panuse omanike kaudu
ka Supilinnas elav küülik Villu Kask, kes sai tänutäheks
kultuurimekas omanimelise
tooli.

Valgustav näitus
19. sajandi Tartu linnakodaniku muuseumis (Jaani 16)
on küünlapäevast, 2. veebruarist avatud näitus „Tule
hoidjad“, mis demonstreerib
ligi 50 küünlajalga ja –laternat ning avatakse Doris Kareva luuleõhtuga.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

MÕRVARLIK KOMMUNAALJÄÄ: pildil olevad jääkamakad prantsatasid alla linnavalitsuse kultuuriosakonna esindushoonelt Raekoja platsil. MERIKE KOTTER

Tegevusluba L04192

 Hambahaiguste ennetus
 Hammaste ravi
 Igemehaiguste ravi
 Proteesimine
 Suukirurgia
 Iluteenused
Täiskasvanute raviks haigekassa leping.

Tasuta parkimine.

www.oplusshambakliinik.ee
Aleksandri 9, 51004, Tartu  5622 2961, 662 8028
E–R 9–19  L kokkuleppel
Opluss Hambakliinik OÜ

BUSSI RENT paku hind

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

4

KULTUUR

Neljapäev, 1. veebruar 2018

Palametsa
pajatused
452.

Uus põlvkond kipub

PREEMIATE LIGI
Tartu kirjandusringkondade tõusva tähe Siim
Lille juhtum näitab selgelt, et kopsakad kultuuripreemiad pole enam
vaid lupjunud hallpeade
pärusmaaks.
Juba teist aastat järjest ühes
kambajõmm Rauno Alliksaarega aasta kultuurikandja
nominendiks pärjatud ja kirjanduse majas lugemisorgiaid
korraldav Lill tõdes, et anüümsed austajad lisavad Vikipeediasse tema kohta nii palju
infot, et noor äss peab seda
vahepeal kustutama. Samas
ei tea ta siiani, kes ta kultuurikandja kandidaadiks esitas.
„Võib-olla meid alati palju toetanud kirjanike liidu esimees
Berk Vaher,“ spekuleeris ta.
„Loodetavasti pakutakse üritusel süüa – eelmisel aastal oli
küll hea.“

Vanad kalad
Autorilaulufestivaliga „Lehesaju muusika“ ja teatrifestivaliga „Draama“ aasta kultuurikorraldaja kategoorias
ühte ritta sattumist pidas Lill
suureks auks. „Draama on ju
nii kaua kestnud, et täitsa ime,
et nende kõrvale ära mahtusime. Lehesajule pole ma ise küll
jõudnud, aga kuuldavasti pidi
väga hea olema,“ märkis ekspert.
Ka tõik, et duo Lill-Alliksaar
mullu alles uustulnukate seas
nomineeriti, näitab Lille sõnul,
et neist on saanud vanad kalad
ja süsteem toimib hästi. „Kultuuri korraldatakse iga nurga
peal ja kultuur vajabki korraldamist. Konkurents on tihe,“
rääkis ta.
Seekordsetest uustulnukatest kuulub Lille süda Hiinalinna kultuurilist ja sotsiaalset
väärtust esile tõstvate projektide eestvedaja Kertu Kuslapile.
„Hiinalinnas olen ise elanud ja
hindan sealset mahepõllumajandust väga,“ sõnas kogemustega mees. „Nii mõnelgi meie

Tänu „Naapurivisale“ oli Hardi Tiidus lahe taga sedavõrd
tuntud, et jäi oma populaarsuse poolest eestlastest
üksnes Georg Otsale alla.

Siim Lill on Vanemuise tänaval teinud vaimuvara kättesaadavaks ka hinnatundlikule tarbijale. 
KAUR PAVES
kliendil on oma peenralapike,
sest meie üritustel päris alati
kõhtu täis ei saa.“
Kultuurisõbraliku ettevõtte
kategoorias astuvad üles veini- ja kunstiresto Vilde ja Vine,
restoran Tšehhov ja idufirma
SprayPrinter. „SprayPrinteris
pole mina käinud, aga Vildet ja
Vinet toetan igati,“ tunnustas
Lill. „Päris restorani minusugune ei hakka ju minema, kuid seal
korraldatakse kogu aeg midagi.
Toredad tüübid veavad seda.“
Noore kultuurikandja seas
Lill kunstikooli 3D-eriala
õpilastele pöialt ei hoia, sest
sellest teemast kui liiga virtuaalsest ta midagi aru ei saa.
„Ruudu Rahumarul samas on
toredad pildid,“ lisas ta.
Vanemuise kui kutselise
koosluse nominendi suhtes
ütles Lill kuivalt, et head etendused olid seal ehk 30 aastat
tagasi. „Teatrikauge inimesena
ma sinna ei satu ja eks ta ole
ka füüsiliselt kaugel,“ tõdes ta.
„Spordimuuseum on samas
südamelähedasem – ega ära ei
ütle, kui pubis jalgpall mängib.“
Küll aga kujunes harrastuslike koosluste seas kandideeriva waldorfteatri „Tormist“
Lille eelmise aasta võimsaim
teatrielamus. „10.-11. klassi
õpilased näitasid sellist taset,
et ma enam Vanemuisesse
Shakespeare’i vaatama minna
ei julgegi,“ kartis kultuurikorraldaja.

Hea noor tööotsija vanuses 16-29!*
pakub TASUTA praktilist KOOLITUST

„Kuidas jõuda oma unistuste töökohani“,

kus saad teada rohkem enda võimaluste ja tööturu kohta
ning julgust teha häid valikuid. Koolituse (kokku 130 h) osad on:

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

Tartu Rendibuss

1. Ettevalmistus tööotsinguks, 41h, 4. Karjääritee planeerimine, 16h
2. Töövestlus, videotreeningu meetod, 19h 5. Arvuti tööotsingul, 8h
6. Tööklubi, 30h
3. Tööõigus, 16h
Koolitusele järgneb tööpraktika sobivas ettevõttes, samuti võimalus minna
erialasele kursusele ja saada tasuta nõustamist (psühholoogiline, karjääri-,
sõltuvus-, tööõigus- ja võlanõustamine). Koolitus on TASUTA.
Transpordikulud kompenseeritakse, koolitusel on tasuta toitlustamine.
Vajalik on REGISTREERUMINE enne infotundi, mis toimub 08.02.2018
kl 13, kontakt 511 8793 või margit.tago@jmk.ee
Asukoht: Tartus Lutsu 14a, II korrusel,
Avatud Hariduse Liidu ruumides.
Vaata ka www.jmk.ee
Tegevusi toetab Euroopa Sotsiaalfond ja
Tartu Linnavalitsus.
*oodatud on noored,
kes ei ole omandanud kõrgharidust

Lill pidas vajalikuks meedia
vahendusel silma visata ka
žüriile. „Žüriist meeldib mulle Ardo Ran Varrese muusika, kuid ka Anti Saar on väga
sümpaatne,“ ülistas ta. „Kuku
raadio esindajale aga ütleksin,
et seal on kahjuks viimasel ajal
Tartu poolt Ojasoo skandaali
kohta palju kriitilisi hääli tulnud.“

Toiduklubist
fanaatikuteni
Lillele-Alliksaarele endale
jäävad pöialt hoidma kõigist
eelmisel aastal korraldatud 20
üritusest osa võtnud kirjandussõbrad. Neid peetakse eeskätt sama duo majandatavas
raamatupoes Utoopia, kuid ka
näiteks linnamuuseumis. „Ega
see pole niisama: tuleb teha
Facebooki üritus ja kõvasti
eeltööd. Hilisem väike vein on
ainult boonuseks, mitte õhtu
kese,“ rõhutas Lill.
Nii kõigub kirjandusõhtute
publik seinast seina, ent eristatavad on ka selged püsikliendid. „Muidugi leidub ka „söögiklubi“ liikmeid, kes kringlit
nähes käsi kokku lööma hakkavad, aga neidki, kes tõesti
korraliku eeltöö teevad ja autoriga end kurssi viivad. Üritame oma üritustel söömise ja
joomise planeerida algusesse,
et tekiks kohe sõbralik vestlus,“
selgitas Lill retsepti.
KAUR PAVES

ELAMUS
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Uuno Kivilinnast

Otsustajad on peast soojad
 axima nimetab end
M
odavaks poeks ja vaeste eest seisjaks, kuid
reaalsus näitab kahjuks
midagi muud.
Võtkem või minu lemmik,
kõige odavam ja lahjem õlu,
millele konkreetselt reklaami
tegema ei hakka. Annelinna
Maximates maksab see väärt
jook 1,39 eurot, mini-Rimis
aga 69 senti ehk poole vähem.
Kus siin see soodus on? Kvaliteetõlledest ei hakka parem
rääkimagi. Ilmselgelt on Leedu
kaubandusketis keegi end segi
kamminud.

Hinnatõus salaturul
Kahjuks on valitsuse puru
loll aktsiisipoliitika jõudnud
ka mustale turule. Olin sunnitud sada pakki salasigarette
ette ostma, sest müüja ähvardas, et aktsiisitõusu tõttu peab
temagi hinda tõstma. Paraku
varud igavesti ei kesta. Kui
suitsu poest ostaksin, võiksin
sama hästi kogu majahoidja
palga otse kauplusele kanda.
Lihtrahva kiusamise asemel
võiks valitsus mõned tõelised kitsaskohad likvideerida.
3. jaanuaril, Vabadussõjas võidelnute mälestuspäeval tuli
riigis valitsev anarhia jälle ilusti välja. Paljud juhmakad panid
lipu küll välja, kuid mina olin
ainuke, kes oma majas sellele
ka musta leinalindi lisas. Korduvalt olen pidanud ümbruskonna venelastele seletama,
et mälestuspäev on ikka leinapäev, mitte mingisugune
rõõmupüha. Üks nurjatu muidugi vastaski selle peale, et teil

Järgmisena saab Uuno mehekätt tundma Must Manner. 
patriootliku akti eest kohe sõimata: mina pidavat ikka alati
teistest erineda tahtma ja see
kõige targem olema. Helistasin
siis meeleheites läbi kõikvõimalikud institutsioonid alates
linnavalitsusest ja lõpetades
riigikogu kantseleiga, kuid
kõik olid nagu peata kanad ja
midagi konkreetset soovitada
ei osanud. See jutt, et lipupäev
on kohustuslik ainult riigiasutustele, ei maksa ka mitte midagi – nendel on ju nagunii iga
päev lipud väljas. Kogu maailmaga on keeruline võidelda.

Pakt Kõluga

võib ju olla leinapäev, aga meil
püha.
Ühistu esimehe käest sain

Rõõmu teeb aga see, et olen
oma kuulsal pingil sõbraks
saanud lähikonnas elava naljamees Erkki Kõluga. Olen
ammu rõhutanud, et oleme ju
sisuliselt kolleegid – tema ehk

RAIMO JÕGEVA

isegi suurem joodik kui mina.
Erkki kinnitas, et loeb minu
lugusid, ja mina valetasin, et
loen Õhtulehest tema omasid,
kuigi ma seda sopalehte osta ei
jaksa. Pärast jutuajamist tuli
Erkki varsti tagasi ja kinkis
mulle oma kanapildiga raamatu „Anekdoodi aabits“. Autogrammiga teos on oma viis
sentimeetrit paks ja olen kingi
üle väga uhke.
Rõhutan, et vastupidiselt
mõnele väitele on minu puhul
asotsiaalist asi ikka väga kaugel. Kunagi võisin ju olla, kuid
nüüd enam ammu mitte. Kas
asotsiaalil on kõrge pension,
kindel töökoht ja peaaegu isiklik elukoht? Lisaks – ei tahtnud sellest küll nii vara kilgata,
kuid nüüd pole valikut – on
mul juba broneeritud järgmine
reis Aafrikasse.
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Kolm reklaamtahvlit linna servas

Otsin kliendile maja Tartus (vähemalt 3 tuba, hind kuni 135 000 €).
Tel 5354 1283, katrin.kuusma@
remax.ee, Katrin Kuusma

EHITUS

OÜ Estest PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215.

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
2., 5.02 kell 21.15 Astraal 4:
Viimane võti

Ehitus, remont, siseviimistlus. Pikaajaline kogemus. Tel 5622 9840.

2.–6.02 kell 11.45, 14; 7.–8.02
kell 12, 14.15 Coco

Ehitus-remondimees. Tegelenud
16 a ehitus- ja remonditöödega,
olemas auto, haagis 3 x 1,5m, tööriistad. Vajadusel paberimajandus
oü-ga. Töö kvaliteedi ja alkoholiga
muret pole. Oodatud ka väiksemad
tööd. Tel 5553 8686,
Vaikne15@gmail.com Kalle

6.02 kell 21.15; 7.02 kell 21.30
Fantastiline naine
2., 5.02 kell 12.40; 6.02 kell 12;
7.–8.02 kell 11.30 Jumanji:
Tere tulemast džunglisse

Katuste ja puitfassaadide ehitusja remonditööd. Tel 515 7062.

2., 5.02 kell 15, 17.15, 21.30;
3.–4.02 kell 17.15; 6.02 kell
15.30, 17.15, 19.30; 7.02 kell
14.45, 16.30, 19; 8.02 kell 12.15,
14.45, 20 Kolm reklaamtahvlit
linna servas
2.–6.02 kell 21.45; 7.02 kell
21.15; 8.02 kell 22.20 Kutsu
mind oma nimega
2., 5.02 kell 13, 16, 18.30;
3.–4.02 kell 18.30; 6.02 kell
12.30, 14.30, 18.30; 7.02 kell
11.45, 18.45; 8.02 kell 14.15,
17.15, 19 Labürindijooksja:
Surma ravim
5.02 kell 17.30; 8.02 kell 16.30
Mina, Tonya
2., 5.02 kell 12.50, 15.15, 19;
3.–4.02 kell 12.50, 15.15;
6.02 kell 12.50, 15.15, 18; 7.02
kell 12.50, 15.15, 20; 8.02 kell
12.50, 15.15, 20.10 Pilvede all.
Neljas õde
2., 6.02 kell 17.30 Salajased
paberid
2., 5.02 kell 19.30; 7.02 kell
14.15; 8.02 kell 21.45 Stalini
surm
2.–6.02 kell 20; 7.–8.02 kell
17.30 Süngeim tund
2.–8.02 kell 22.30 Vaenulikud

RISTSÕNA

Puitmajade renoveerimine,
katus, fassaad, vundament. Eramud, korterühistud.
Tel 5649 4929.

2.–6.02 kell 16.10; 7.02 kell
16.30 Väike ime
6.02 kell 21 Naisteõhtu:
Viiskümmend vabastatud
varjundit
7.–8.02 kell 17.15, 19.45, 22.15
Eellinastused: Viiskümmend
vabastatud varjundit

KONTSERT
CLUB ILLUSION
2.02 kell 23 2 Quick Start
9.02 kell 23 Terminaator
10.02 kell 23 ESN Tartu Welcome Party
JAANI KIRIK
8.02 kell 10 Barokiminutid
VANEMUISE
KONTSERDIMAJA
1.02 kell 21.30 Ooperigala
10.02 kell 19 Nordic Passion

11.02 kell 16 E STuudio sõbrapäevakontsert

Puitpõranda tööd! Paigaldus, lihvimine ja hooldus. Tel 5676 3151,
www.facebook.com/uniplex

NÄITUSED
LINNARAAMATUKOGU
kuni 14.02 filateelianäitus Helisevad margid
kuni 14.02 Kaisa Põhako fotonäitus Ilusad inimesed
kuni 19.02 raamatunäitus Fännikirjanduse piirimail
kuni 20.02 raamatunäitus
Auhinnatud maailmakirjandus: kirjandusauhindadega
tunnustatud teoseid aastatest 2014–2017

Remont OÜ teeb järgnevaid ehitustöid: jooksvad tööd, lammutustööd, siseviimistlus, torutööd,
elektritööd, täies mahus korteri
Korterid, majad,
majaosad
renoveerimine
ja korteriühistute
Tartus
ja maakonnas.
remont.
Tel 5866
3599,
Aitame kinnisvara
epakkal@gmail.com

müümisel ja üürimisel.

Teeme
kõikKaru,
ehitusrenoveeriMeelis
telja511
5949
mistööd
vundamendist
katuseni
Ene Lina, tel 504 8379
kõikjal Eestis. Tel 5820 2040.

742 0240 • www.robinson.ee

KINNISVARA MÜÜK

kuni 10.02 Tartu harrastuskunstnike näitus Must-valge.
Lisanditega

Müüa 2-toal ahik korter Põlvast
600 m kaugusel looduskaunis
kohas (päikesepoolne, 1. k, 55,2 m²,
aiamaa ja sauna kasutamise võimalus, otse omanikult). Tel 553 8019.
Müüa suur maja Nõo lähedal. Või
vahet 2-toal korteri vastu Tartus.
Tel 5569 9574.

Emajõe Keeltekool: uued kursused. Tel 740 4050, info@emajoe.ee,
www.emajoe.ee.
Kandiküla koolituskeskuses
08.02.2018. a kl 18-20 klassikaliste ja tatrajahust vastlakuklite
valmistamise koolitus Liilia Raiki
juhendamisel. Tel 517 0174,
www.koolituskeskus.net

KÜTE

KINNISVARA OST
1-toal korter või kööktuba Tartus.
Tel 5612 6628.
2-3-toal korter Tartus.
Tel 558 1346.
2-3-toal remonti vajav korter
rahulikus piirkonnas väiksemas
majas, I-II korrus. Või vahetada
maamaja vastu Põlvamaal (50 km
Tartust). Tel 505 4018.

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!

Balti Metsakeskus OÜ ostab
kasvava metsa raieõigust.
Teenustööna metsaistutamine ja
maapinna mineraliseerimine.
Tel 508 0065.
Garaaž Tartus. Raha kohe.
Tel 5811 3422.
Maamaja Tartumaale. Võib olla
hooldamata või renoveerimist
vajav. Tel 522 5495.
Maja (osa) Elva kandis.
Tel 5811 3422.
Ostan maja Tartus või 3-4-toalise
rõduga korteri 1.-2. korrusel. Kiire!
Tel 553 9557.

kuni 10.03 raamatunäitus Anton Hansen Tammsaare 140
TAMMELINNA
RAAMATUKOGU

KOOLITUS

Tel 7 420 240
528 5880
www.robinson.ee

Kinnisvarateenused aastast 1997

Ostan pidevalt garaaže Tartus.
Soovitavalt Annelinnas või Kuuse
tänava kandis. Tel 5363 4295.

Haluküte OÜ müüb küttepuid
lahtiselt, võrgus, konteineris +
lõikamisjääke. Tel 504 3100.

Otsin kliendile 2-toal korterit
kesklinnas. Kupits Kinnisvara OÜ,
tel 5664 8006, kaupo@kupits.ee

Kask, lepp 30, 40, 50 cm, laotud
m³. Kaminapuu kask, lepp 30 cm
40 l võrk. Tel 557 6177.
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ANEKDOODID
Bossi jutule tuleb ennast üleslöönud kaunitar.
„Ma lugesin ajalehest, et te vajate sekretäri.“
„Täiesti õige,“ vastb boss. „kuid
lubage kõigepealt küsida, kas te
tunnete asjaajamist, arvutit või
masinakirja?“
„Kahjuks ei oska ma seda, teist
ega kolmandat,“ vastab nätsu
nätsutav piiga.
„Siis pole meil teile mingit
tööd pakkuda.“
„Aga mul on siiski üks hea
omadus.“
„Ja milline see oleks?“
„Ma ei jää rasedaks.“
„Siis olete tööle vormistatud.“
***
Noormees läheb juveeliärisse.
„Kui palju see sõrmus maksab?“
„1000 krooni.“
„Kurat!“ lausub noormees.
„Aga see sõrmus siin?“
„Kaks kuradit, noorhärra.“
***
„See põrandalamp on noorpaarile väga sobiv kink,“ selgitab
müüja ostjale. „Õnnelik paar tuletab teid alati soojalt meelde,

kui selles vool katkeb.“
***
Professor pajatb sõbrale oma
katsest ahviga.
„Hiljuti oli mul uus eksperiment. Lukustasin ahvi katusekambrisse ja jälgisin teda läbi
võtmeaugu.“
„Ja mida sa nägid?“
„Ühte ümmargust pruuni silma.“
***
„huvitav, miks pealtvaatajad
enne tema esinemist nii kõvasti
plaksutavad?“ küsib üks taustalaulja teiselt.
„Mis seal imestada! Ta ju ise
ütles, et ei hakka enne laulma,
kui saabub vaikus!“
***
Konsultatsioonil.
„Öelge palun, professor, kuidas saab minu häält kõige paremini rakendada?“
„Te võiksite väga hästi appi
karjuda, kui teie majas peaks tulekahju puhkema!“
***
„Mida te praegu kirjutate?“
„Komöödiat.“

„Uskumatu! Teie - ja komöödiat!“
„Täiesti tõsi. Ilma naljata!“
„No siis usun küll.“
***
Uppuvalt laevalt üle noatera pääsenud venelastest laevameeskond langeb inimsööjate
kätte vangi. Nood hakkavad tegema ettevalmistusi pidusöögiks.
„Seltsimehed inimsööjad!“
oöördub nende poole laeva
kapten. „Kas teil on kollektiviseerimine läbi viidud?“
„Ei ole.“
„Kas teil on olnud isikukultust?“
„Ei ole.“
„kas teil on viidud läbi poliitilisi
või põllumajanduslikke kampaaniaid?“
„Ei ole.“
„Sellisel juhul ei saa ma küll
aru, mis teid nii metsikuks on
teinud?“
***
„Kas te võiksite mulle õmmelda koorega kohvi värvi ülikonna?“
„Miks mitte, aga kas suhkruga
või ilma?“

REKLAAM
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Printerid, toonerid, tindid. Müük
ja täitmine. Tartus Raekoja 13.
Tel 744 1100, futari.ee

Korralik kuiv kask 50 cm 44 €/m³.
Vedu tasuta Tel 517 6866.
Kuiv kaseklopp (28-29) 40 l, 60 l,
1500 l võrk. Tel 5591 5281.
Kuiv kasepind 30, 40, 50 cm. Vedu,
tšekk. Tel 5594 7098.
Kuiv kask 30 sm 40 l 2,1 €; segalehtpuu 40 sm, kask 40 sm. Vedu
tasuta, väiksed kogused.
Tel 521 2015.
Kuivad kamina- ja pliidipuud 40 l
võrgus, 2 € võrk. Transport tasuta.
Tel 5631 5129.
Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puitbrikett, küttegraanulid. Vedu tasuta. Tel 523 8332,
433 3130.

RESTAUREERIME
AKNAID ja UKSI

www puidumeister ee

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

Lõhutud kuivad küttepuud 50
cm. Tel 5667 1235.

Sõidukite

Premium pellet 8 või 6 mm 15 kg
kottides. Fin alusel on 72*15 = 1080
kg, 185 € alus, Tartus transport
tasuta. Tel 526 1028.

Autode remont ja hooldus.
Rehvide müük ja vahetus.
5345 3499 | sadloy@sadloy.ee

Arkaadia Halduse AS pakub Tartus
tööd majahoidjale ja trepikoja
koristajale. Tel 730 9554.
OÜ Finak (Maramaal) pakub tööd
kogemustega puitdetailide viimistlejatele. Tel 730 3465,
ira@finak.ee
P. Dussmann Eesti OÜ otsib
nõudepesijat-koristajat osalise
tööajaga Tartu linna. Tel 5302 3452.

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

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

HAUAPIIRDED VAASID PINGID

P. Dussmann Eesti OÜ otsib osalise
tööajaga kojameest. Töökoha
aadress Nooruse 9, Tartu.
Tel 5302 3452.
Pakume tööd klienditeenindajale
Tartus 0,75 koormusega. Motiveeriv tasu! Tel 5851 3121,
personal@incassor24.ee

RIIDED
Odavad rõivad, Kastani 121.
E-R 10-18, L 10-15.
Pakume tasuta riideid ja jalanõusid 2.-3. veebruaril kl 10-16, 4.
veebruaril kl 10-14 Tiigi 55, Tartu,
Tartu Laste Turvakodu

Kellassepp Annelinna keskuses.
Ehte-, prilli- ja kellaparandus.
Patareivahetus vaid 4 €!
Kolimisteenus, utiliseerimine,
klaverite vedu jpm. Furgoon ja
kaubik. Tel 553 7638,
www.kolimine24.ee
Kutsu Kandlemees Sander ja
rahvalikud laulud oma peole!
Tel 504 3202,
simmaniduo@gmail.com

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

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

Aitan müüa põllu- ja metsamaa
väga hea hinnaga. Kiire tehing.
Tel 5620 4096.

Amendero OÜ valmistab salvkaeve aasta ringi, rajab kanali- ja
veetrasse, paigaldab septikuid.
Tel 5620 2420,
kaevud@amendero.eu

Ohtlike puude raie, äravedu, hekkide lõikus, kändude freesimine
jpm. www.2arboristi.ee,
tel 5621 7955.

Müü oma auto meile. Sobiva
tehingu puhul raha kohe kätte.
Töötame 24/7. Tel 5823 2707.

OÜ Lemz teeb Euroopa piires reisijate juhuvedusid MB väikebussiga (7 kohta). Hinnad soodsad!
Tel 5696 8910, riia136@gmail.com

Sõiduautode kokkuost. Väga
kiired tehingud! Raha kohe kätte!
Tel 553 3060, www.carus.ee
Toyota sõiduautode hooldus ja
remont. Töödele garantii. Kogemus aastast 1997. Tel 5604 4241.

ArborWorks OÜ: ohtlikud puud,
võrahooldus, lume- ja jäätõrje
katustelt ja hoovidest. Tel
5850 9873, www.arborworks.ee
Arvutite hooldus, remont ja varuosad Tartus Lõunakeskuses.
OÜ Maxi IT, tel 5452 2200.
Autoremont Tartus. Generaatorite ja starterite remont, rehvitööd,
õlivahetus, diagnostika ja elektritööd. Tel 5853 3080.
Autoremont, hooldustööd, pidurite remont ja õlivahetus.
Tel 55 949 549.
Boilerite puhastus, veemõõtjate
vahetus, san-tehnilised tööd.
Tel 5646 9025, 734 8044.
Elektritööd. Kõik elektritööd Lõuna-Eestis. Tel 5609 3099.
Elektritööd Tartus ja Lõuna-Eestis.
Helista julgelt! Tel 5687 2020.

Tulede põhjalik taastamine, poleerimine Tartus (30 € paar).
Tel 5456 3333, www.alivinauto.ee
Varuosad kõikidele sõidukitele,
parima hinnaga. Küsi pakkumist!
Tel 55 949 549.

TEENUSED
Aia eriehitised, rajatised. Aiad,
abihoone, grill, kuur, terass, varjualune. Ideest teostuseni.
Tel 5820 2040.

San-tehn tööd (boilerid, kraanid,
wc-potid, torustik, vesi ja kanal,
kaevetööd). Tel 5621 7955.
San-tehn tööd. Vesi ja kanal, püstakud, köögi - ja vannitoatorustiku vahetus. Tel 5818 5222.
San-tehnilised tööd. Põrandaküte, dušikabiinid, wc-pottide,
boilerite jms paigaldus.
Tel 553 7638.

MÜÜK

Plaatimistööd, hüdroisolatsioonitööd, tasandustööd, vannitubade ehitus ja projekteerimine.
Tel 5676 0066, info@hometerm.ee

Ostan vanavara, pakkuda võib
kõike. Tel 513 2251.
Ostan vanu nõukaaegseid portselanist kujukesi. Maksan kuni
100 €. Tel 5590 6683.
Plaanid kolida või said päranduseks korteri? Ostame üleliigse
vanakraami ja raamatud!
Tel 5649 5292.
Setu ehted - sõlg (kuni 500 €), ketid, müntidest ketid, hõberublad
jm! Raha kohe! Tel 5649 5292.
Tsaariaegsete hõberublade, kopikate, EW müntide, paberrahade
jm ost! Parim hind! Tel 5649 5292.
Vanad fotod, fotoalbumid,
postkaardid! Ka fotoaparaadid ja
objektiivid! Raha kohe!
Tel 5649 5292.

Uued kvaliteetsed lastekaubad,
riided, jalatsid ja mänguasjad
parima hinnaga - Sõbra keskuse II
korrusel. Tel 521 5056.

Vanad raamatud, aabitsad, piiblid, teatmeteosed jne! Ost parima
hinnaga, raha kohe! Tel 5649 5292.

OST
Ehete ost! Setu ehted, kuld- ja
hõbeehted, prossid, merevaik
jne. Küsi meie hinda enne, kui
müüd! Raha kohe! Tel 5607 7449.
Erinevate kollektsioonide ost mündid, märgid, fotod, õllepudelid, paberrahad jm! Tel 5649 5292.
Hõbeda ost - lusikad, uurid,
sõled, mündid, esemed jm! Kokkuostudest palju parem hind!
Tel 5649 5292.

Vanavara, kulla ja hõbeda kokkuost turu parima hinnaga!
J. Kuperjanovi 62, Tartu.
Tel 5815 0312, www.emiliaantiik.ee

Kasutatud raamatud Tartus ja
Elvas. Ka nõukogude perioodist.
Tel 734 1901.

Ohtlike puude langetamine,
puude hooldus, okste hakkimine
ja äravedu, kändude freesimine.
Tel 5664 1413, info@treeservice.ee

Auto ja veoki keretööd ja
taastamine. Uued ja kasutatud
keredetailid. Keevitame, värvime.
Tel 504 0334.

Ostan Moskvitš 408, 412, 2140,
IZ Kombi kasutamata ja uusi
varuosasid ja keredetaile.
Tel 5593 8361.

Printerite ja arvutite remont. Tahmakassettide täitmine. Printerite
kulumaterjalide müük. Veebruaris kasseti täitmisega kaasa tasuta
pakk koopiapaberit! Tartu, Tehase
17A, Tel 730 3399, tartu@bellust.ee,
www.bellust.ee

Lumekoristustööd Bobcatiga.
Vajadusel lume äravedu.
Tel 5662 0058.

Auto elektritööd ja diagnostika,
Jalaka 77-11. Tel 55 949 549.

Ostan Audi, Opeli, BMW, VW,
Fordi (kuni 2,0) kiirmüügi hinnaga.
Pakkuda võib kõike. Raha kohe.
Tel 5624 0824.

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

Remondin või paigaldan boileri,
kraani, siugtoru, veemõõtja,
WC-poti, santööd. Tel 5616 4389.

Ohtlike puude raie ja äravedu
kutsetunnistuse ja vastutuskindlustusega arboristilt. Töö kiire ja korralik, hinnad -15%. Tel 5559 3732,
info@vikatimees.eu

SÕIDUKID

Astma, allergia, profülaktika külmetushaiguste vastu? Soolakamber aitab! Anne 44, tel 5353 0118.

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

Kuivad küttepuud võrgus 40 l.
Tel 510 0451.

PAKUN TÖÖD

TERVIS
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Septikute kaevupumpade müük
ja paigaldus ning vee-kanal, maakütte torude kaevamine.
Tel 5306 5322, info@reovesi.ee

Kauplus Inderlin ostab vanu
raamatuid, ehteid, kunsti, märke,
hõbedat jm vanavara. Raha kohe!
Kompanii 4, tel 5803 6752.
Kunsti ost - maalid, graafika jm!
Muuda kasutuna seisev kunst rahaks! Parim hind! Tel 5649 5292.

Vene fotoaparaadid ja neile sobivad objektiivid. Tel 5872 5458.

VABA AEG
3.02 kl 10 Tartus Gildi 3 Reet
Priiman, PhD, loeng „Inimteadvuse avardumine läbi tunnetuse ja
teadmiste“. Kell 14 Peeter Lepisk
„Enesekohane NLP ja viie tiibetlase rituaal“. Info ja reg tel 503 5599,
helisevsonum.ee

Uus vann vanasse vanni, garantii 3
a. Lisainfo tel 503 1943,
www.vannvannis.ee.
Valmistame puidust uksi, aknaid
ja treppe. Tel 5567 9995.
Veo- ja kolimisteenus. Ostetud
mööbli kojuvedu ja kokkupanek. 20-40 € tund. Tel 5610 8468,
e-post wiko.delivery@gmail.com
Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.

Plaatimistööd, vannitubade ehitus. Raudkäpp OÜ. Tel 5568 2671,
raudkapp@gmail.com

Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine, laadijad. Parim hind!
www.kiiredkolijad.ee,
tel 5621 7955.

Pottsepatööd (kutsetunnistus). Tel
5349 3202, www.ahjudpliidid.ee

Veo- ja tõsteteenus kalluriga.
Tel 507 9037.

Kunsti ost! Maalid, graafika,
akvarellid. Ka nõukaaegsed! Tulen
ise kohale! Tel 5607 7449.

Seltskonnatantsu kursus algajatele alates 05.02.2018. Tunnid 1x
nädalas esmaspäeviti kl 20-21.30
Sepa 21, Tartu. Info ja registreerimine tel 515 3698 (Indrek Ehaste).
www.tantsukursused.ee

Maalid, ikoonid, graafika (ka
nõukaajast)! Tulen ise kohale, ost
parima hinnaga! Tel 5649 5292.
Nõukaaegsete ehete, sõlgede,
märkide, medalite, koolimärkide,
fotoaparaatide jm ost!
Tel 5649 5292.
Nõukogudeaegsed raadiod,
lintmakid, plaadimängijad ja muu
helitehnika. Ost ja äravedu.
Tel 5893 8528
Ostan kollektsiooni NSVL mudelautosid mõõtkavas 1 : 43 (sh
defektiga). Tel 5802 0872, Indrek

Tule tähista sünnipäeva HipHop
mängumaal. Tutvu lähemalt
www.hiphopmängumaa.ee.
Tel 526 1043.
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OTSIME

oma Lõuna-Eesti osakonda

EELARVESTAJAT,

kelle peamiseks tööülesandeks on ehitustööde
hinnapakkumiste ja prognooside koostamine
Oled sobiv kandidaat, kui:
• omad ehitusalast haridust või oled seda omandamas
• oled hea suhtleja ja läbirääkija
• oled initsiatiivikas
• hindad meeskonnatööd
• tunned arvutiprogramme Excel, Word, Project, AutoCad
• valdad eesti keelt, soovitavalt vene ja inglise keelt
• Sulle sobib töötamiseks Tartu

Sind ootab väljakutseid ja arenemisvõimalusi
pakkuv töö ning sõbralik meeskond.

Ootame CV-sid personalijuhi e-posti
aadressil ene.tyvi@merko.ee hiljemalt
12. veebruariks 2018.a

Neljapäev, 1. veebruar 2018

OTSIME

oma Lõuna-Eesti osakonda

OBJEKTIINSENERI
Sinu peamised tööülesanded on:
• objektil vajalike mahuarvutuste teostamine
• ehitusobjekti dokumentatsiooni vormistamine ja korrashoid
• alltöövõtjate töö korraldamine
• tööohutusnõuete täitmise jälgimine objektil
Oled sobiv kandidaat, kui:
• omad ehitusalast haridust või oled seda omandamas
• oled hea arvutikasutaja (tabelarvutus, tekstitöötlus,
ajagraafikud, internet)
• valdad eesti keelt, soovitavalt inglise ja vene keelt
suhtlemistasandil
• oled hea analüüsivõimega
• väärtustad meeskonnatööd
• Sulle sobib töötamiseks Tartu

Sind ootab väljakutseid ja arenemisvõimalusi
pakkuv töö ning sõbralik meeskond.
Ootame CV-sid personalijuhi e-posti
aadressil ene.tyvi@merko.ee hiljemalt
12. veebruariks 2018.a

