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Mõnes Aafrika riigis on tempo nii
aeglane, et isegi tartlane muutub
kärsituks.
Alar Karis
ERR, 29. märts
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Asotsiaalne ratastoolipaar
HOIAB ÜHISTUT HIRMU ALL
Liikumispuudega eite-taati peavad enda
kinnitusel Rahu tänava
sotsiaalkorteris taluma
jultunud ühistu esimeest,
kelle hinnangul on aga
paarikese sotsiaalne hügieen majarahva meeleheite äärele viinud.

kirjutab selle eest arveid,“ lajatas ta. „Suured rahad jooksevad tema käest läbi.“
Vijar tunnistaski, et on
ammu erruminekut plaaninud, ent majarahva surve
hoiab teda seni kohusetundest
postil. Nimelt on ta sõlminud
ehitusfirma Evikoga suusõnalise kokkuleppe koridoride remontimise kohta ning ei soovi
võimaliku järglase tõttu semude ees rumalasse olukorda jääda. „Nii kaua pean olema, kui
pangalaenud makstud saavad,“
kinnitas ta.

Mitte kõik ratastoolipruukijad
ei koge kaaskodanikelt samasugust hoolivust kui Tartu
Ekspressi bussieksperimendis
osalenu. 
RASMUS REKAND

Sügava puudega Maie Plink
tõdes, et lõpmatu talv on
ühistu esimehe Heino Vijari
jultumuse eriti teravalt esile
toonud. „Muidu oli ta küllaltki
korralik mees, aga nüüd enam
teesid lahti ei lükka, tee mis
tahad. Talvel olime siin täitsa
kinni, kui mul oli tarvis arsti
juurde ja apteeki minna,“ põrutas ta.

Kainem joon

Ebaõiglane tiitel
Plink on enda sõnul Vijarit
pidevalt appi ja korrale kutsunud, ent seepeale ainult vaikimisseina vastu põrkunud.
„Heino on nii ülbe, et ei taha
väljagi tulla!“ hüüatas daam.
„Oma nuka juurest laseb lume
ära lükata, masin on meil ju
võimas – peaasi, et endal kõik
korras on. Aga meie?“
Nimelt on hiiglaslikust Rahu
15 hoonest eraldatud 14 korterit sotsiaalosakonnale, mistõttu on terve kompleks rahvasuus ebaõiglaselt sotsiaalmaja
nime pälvinud. Plingi ja tema
saatusekaaslaste päralt on majaosa, kuhu viib ratastoolirahva jaoks hädatarvilik kaldtee,
mis on proua väitel lumisel ajal
ligipääsmatuks muutunud.
„Kiirabigi ei pääse alt üles –
mine või hulluks!“

tu esimees ise koristama pea.
Hooldusfirma lükkab igal
hommikul vähemalt kahe lumelabida laiuse riba ära,“ rõhutas ta. „Kuidas kurat see kiirabi
siia sisse ei saa?“

Roojane meediastaar

Vijar möönis, et aeg-ajalt
tuleb tõesti ka ühistu enda
traktor mängu võtta, et autod
lund igaveseks ajaks kinni ei
sõtkuks. Viimane tõsine vahejuhtum, kus sõidukid lumme
kinni jäid, pärinevat aga koguni nii kaugelt kui 2010. aasta
jõulutormi päevilt. „Aga siis oli
sama seis kogu linnas,“ õigustas Vijar.
Kiirabitõrgete küsimust pidas esimees eriti
umma liseks,
Suvel veab see valge juut keld- ksest
operatiivsõirist üle barjääri vooliku välja ja duk id pidavat
sotsiaalpindadele
peseb õue peal oma autot.
asja tegema suiVijar lükkas süüdistused re- sa mitu korda nädalas. „Maie
soluutselt tagasi, kinnitades, mehe Ennuga on pidevalt
et mitte mingisuguseid prob- probleeme – ka tema on jaluleeme pole lumega viimastel tu ja oma tegudega ajakirjanaastatel esinenud. „Ega ühis- dussegi jõudnud: kuses siin

koridorid täis ja vedeles pikali
maas,“ paljastas ta.
Seepärast kahtlustaski Vijar, et Plinki ajendab kaebama
vana vimm. „Maiel ja Ennul
olid ka omavahel korralikud
probleemid,“ vihjas ta. „Kord ei
lasknud Maie Ennu sisse ja nii
ta end koridoris jälle täis tegi
– iseenesest saan sellest aru,
jalutu inimene ikkagi.“
Plink sooviks majavalitsejalt
ka lihtsalt üldinimlikku hoolivust, mida kipub Rahu tänaval
nappima. „Kui kuskil koridoris või hoovi peal kohtume, siis
meesterahvas võiks ikka esimesena teretada,“ arvas isehakanud kombeekspert. „Seda juba
ei juhtu – mina teda pean esimesena teretama ja siis ka mõnikord võtab vastu, teinekord
pöörab pää ära ega vaata otsagi.“
Vijaril on viisakusreeglitest
teistsugune arusaam. „Esiteks
olen mina tegelikult Maiest
vanem. Nii et ärgu mulisegu
ja ärgu ajagu nii lolli juttu,“
sõnas ta. „Ja kas ma pean siis
õue peal 50 meetrit eemal tere
röökima?“

Inimlikul tasandil püüab
Vijar tegelikult ratastoolipaari
mõista, ehkki loomulikult pole
tegu just meeldivaimate naabritega. „Eks nad elu hammasrataste vahele jäänud on. Aga
teine asi on see, et viinapudel
on neile kallim kui kõik muu,“
arutles ta.

Suusõnaline leping
Plingi hinnangul oleks Vijaril aeg tagasi astuda. „Suvel
veab see valge juut keldrist üle
barjääri vooliku välja ja peseb
õue peal oma autot, meile aga

Uut esimeest leida pole ka
kaugeltki lihtne: kõik Vijari
omaaegsed võitluskaaslased
on end tänaseks juhatusest
taandanud. „Mina olen pensionärina praktiliselt päev läbi
majas, sest ega see inimene,
kes tööl käib, korteriühistut
vedada küll ei saa,“ kirjeldas
ta oma jäägitut pühendumust.
„Töö kõrvalt ei ole ju võimalik
käia asutustes, mis töötavad
kellast kellani.“
Tänutäheks tuleb Vijaril
näruse palga eest 200 korteri
huvide vahel balansseerida.
„Püüan vastu pidada, kuid eks
kõrini on küll,“ tõdes ta. „Vähemalt pole tänapäeval koosolekutel enam neid kisakõrisid
ja lollitajaid, nagu algaastatel,
kui seal nina täis tõmmati ja
igasugu jama targutati.“
KAUR PAVES

TURUJUTT
Saiamaias kontorirott
Olen üks kolmkümmend pluss kontsadel kesklinna kontorirott, kes tartlasele kohaselt mitu korda nädalas ja peamiselt
lõunapausi ajal turule kiirustab. Mõlgutan mõnikord veidi
väljuhäälselt oma mõtteid….
Sel korral jõuan turuhoonest ruttu läbi käia veidi enne tööpäeva algust. Haaran äsja avatud Pagarini letilt croissant´i.
Väljun turuhoonest ja suundun Raekoja platsi poole. Hammustan tüki. Sulen hetkeks silmad ja lasen fantaasial lennata … olen elegantne, enesekindel ja võrgutavalt salapärane
prantslanna, minu tulipunased huuled ja Sina … Minu jumalik,
krõbe ja ahjusoe croissant, armastan!
Ennelõunasel ajal skrollin Facebookis. Silma jääb üleskutse,
kus otsitakse Tartu Turu päikest: „Kes on Sinu lemmikmüüja
turuhoones – inimene, kes alati on lahke ja toob naeratuse
näole või tekitab lihtsalt hea tunde?“
Mõtisklen veidi. Esimesena tulevad mulle meelde Moromõisa leti müüjad, järgmisena turgatab pähe Leopoldi lihaleti
Maria ning kindlasti ei saa mainimata jätta Emajõe pruulikoja säravaid klienditeenindajaid. Jaapani vanasõnagi ütleb, et
rõõmsameelsus on tervise ilusaim õis!
Ja nii oligi – päikse tiitli võitis ülekaalukalt puu-, juur- ja
köögivilja müüja Piret Moromõisa letist. Soe ja hooliv Piret
on argipäevarutus oma armsa ja malbe olekuga mulle alati
kuidagi rahustavalt mõjunud. Saladuskatte all võin öelda, et
krõmpsuva ja mahlase ning eestimaise frillise salati saab just
sealt letist. Frillise salati lehed koos tomati, kurgi ja taluvõiga kaunistavad minu igapäevast rukkileivaviilu juba mitmeid
kuid – no ei saa isu täis!
„Turujutt“ on uus rubriik, kus sõna hakkavad võtma Tartu turupere värvikaimad liikmed. Me näeme neid enda ümber iga päev
– nüüd on käes aeg lähemalt tutvust teha.
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LUGEJA KIRI

Tapke varesed
Linn on paigaldanud varesepeletajad kesklinna piirkonda, varesed on kesklinnast eemale kolinud ja
häirivad nüüd mujal.
Neli aastat tagasi kolisime Supilinna, seal oli vaikne. Eelmisel aastal hakkasid varesed pesi ehitama
ja nüüd on lärm kogu aeg
nii jube, et lahtise aknaga
magada ei saa. Ründasid
ka inimesi. Kevad on käes
ja lärm hakkab jälle peale.
Kas on mingeid mõtteid,
kuidas vareseid eemale
peletada?

Mart Lukason
linnapuhastuse
peaspetsialist
Kolooniatena pesitsevate linnalindude probleem
on olnud aktuaalne juba
aastakümneid nii Eestis
kui ka mujal maailmas.
Kahjuks ei ole head ning
toimivat, sealhulgas ka eetiliselt aktsepteeritavat lahendit sellele probleemile
teadaolevalt kuskil leitud.
Linnupeletite mõjul ei ole
varesed kolinud Supilinna,
vaid pesitsevad Vabaduse
puiestikul vahetult peletite
läheduses edasi.
Linnastumise kasvuga
süvenevad ka konfliktid
linnalindude ja inimeste vahel. Kuna asulates ja
linnades ei ole turvalisuse
kaalutlustel jahipidamine
lubatud, siis nii lindude arvukust reguleerida ei saa.
Kuna vareslaste puhul on
tegemist inimkaaslejatega, siis ei ole võimalik neid
linnaruumist välja tõrjuda.
Vastavaid katseid on tehtud kogu maailmas väga
erinevate meetoditega,
sealhulgas ka Toomemäel
ja Tartu kesklinnas, kuid
väga intelligentsete lindudena õpivad vareslased kiiresti võimalikke ohte vältima ning nende hävitamine
on väga keeruline.
Teadaolevalt ei ole ka vareslaste arvukus Tartu linnas
või Eestis tervikuna olulisel
määral tõusnud, mistõttu
Eestis vareslaste ohjamiskava koostatud ei ole.
Allikas: Tartu LV

Elva uus sümboolika
mälestab juudikuid?
Märkimisväärselt Taaveti
tähte meenutavad Elva
ühendvalla värske lipp
ja vapp panevad kulmu
kergitama nii nõukanostalgikuid kui vandenõuteoreetikuid.
„Aprill, mai, juudi, juudi,
juudi…“ loetles veneaegne
anekdoot Elva modifitseeritud kalendrikuid – niivõrd
kõva positiivse süsti andsid
üle Nõukogude Liidu kokku
sõitnud juudi suvitajad väikelinna suvisesse eluollu. On see
ka põhjuseks, miks haldusreformi järel moodustunud Elva
suurvalla lipule ei valitud ei
mände ega ükssarvi, vaid Iisraeli lipult tuttavad kaks põimunud kolmjalga?

Keldi kolmjalg
Ametliku versiooni kohaselt
mitte: kuusnurk tähistab autor Kristi Koppeli käe läbi hoopis kuut Elva linnaga liidetud
valda ja nendevahelist sünergiat. „Uuel vallal tervikuna ei
ole veel ühist ajalugu. Seetõttu
ei soovinud autor
kasutada mõnda
juba seni tuntud
sümbolit endistest
valdadest,“ selgitas valla
arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu
Vuks.
Nii on vapil kujutatud
sinisel kilbil hõbedane dubleeritud keldi
kolmjalg, mis on
aja kulgemise,
päikese ning
õnne sümbol. „Üks kolmjalg
tähistab vallarahva minevikku ning teine tulevikku.
Koos, läbipõimunult, on nad
aga oleviku sümboliks,“ jätkas
Vuks. „Märksõnad „päike“
ning „õnn“ viitavad vallale kui
heale looduskaunile elupaigale
ning puhkuspiirkonnale.“
Tartumaa hobiajaloolasel
Mark Muugal on asjast teistsugune nägemus – mäletab ta
ju juutide lesilaid 1980ndate
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KÜSI PAKKUMIST!
www.aastaauto.ee  info@aastaauto.ee
Tel.+372 780 8008 (varuosad)

Verevi järve ääres sama hästi
kui eilset päeva. „Juudid olid
avastanud Elva kui väga mõnusa puhkekoha ja eks nüüd
siis tänutäheks pannaksegi see
juudimärk Elva vapile,“ arvas
ta. „Ajalooga võime mängida
täpselt nii, nagu ise tahame.
On ju olemas suisa ütlus, et
võitja kirjutab ajaloo.“
Tegu pole Muuga teada sugugi esimese sellise afääriga:
on ta pseudotoponüümika abil
varemgi tõmmanud otsesideme Tartu ja Süüria sadamalinna Tartusi vahele. „Tartu
oma vapilgi on Poola aegadest
seesama kuusnurk peal,“ rõhutas ta. „Ka esimese vabariigi
ajal elasid Aleksandri tänaval
juudid – seal oli neil sünagoog
ja igasugu kulla- ja kingsepapoed. Kujutage ette, et terve
tänav kuulus ühele rahvale!“
Vallas koos R e f o r m i erakonna ja
sot sia a ldemokraatidega
võimu
jagava
Ke skerakonna

esindaja
Peeter
Laasik märk i s , et
alati pole mõtet poliitilist sõnumit ot- sida. „Mina
ei nuta taga Elva nii-öelda
kuldaegu, kui siin juudid
Moskvast ja Leningradist puhkamas käisid. Mis olnud, see
olnud,“ lausus ta.
Laasik vihjas veel, et tema

isiklik eelistus kuulus küll
ühele teisele kandidaadile,
kuid ta on nõus ka olemasolevaga. „Konkreetselt selles variandis meeldib mulle
kolmjala kui kulgemise sümbol, samuti sinine värv kui vee
sümbol ja hõbe kui tarkuse
ning puhta looduse sümbol,“
kõneles ta.

Jääb kasinaks
Opositsioonilise fraktsiooni
Elvamaa Esimesed esimees Vahur Jaakma meenutas, et kuigi lipuvalimise esimene voor
kuulutati valdavalt elanikelt
tulnud tagasiside tõttu nurjunuks, oli sealne konkursitööde
valik mitmekesisem ja parem
kui teise vooru puhul. „Lõppvalikusse tulnud tööd oleksid
peale väikest kohendamist olnud igati sobilikud,“ lisas ise
esimesse komisjoni kuulunud
mees.
Jaakma arvates on võidutöö tunduvalt „vähemheraldilisem“ kui esimese vooru
sõelale jäänud tööd. „On küll
kahekordne
triskele kujund, aga midagi jääb nagu
puudu. Sümboolika selgitav tekst on
igati veenev ja loogiline, aga mitte kunagi ei
heisata vardasse lippu
koos tähendust selgitava tekstiga!“ lausus ta. „Praegune
kujund on väga
hea alus logo
kujundamiseks. Lipu ja vapina jääb
kasinaks.“
Hobiajaloolane Muuga
on aga valmis oma veendumuste nimel ka barrikaadidele
astuma. „Hiljuti lugesin uudist,
et valitsus varub 20 elektrišokirelva. See tähendab ju, et meie
oma Toompea kardab Eesti
rahvast ja on valmis massirahutusteks,“ kinnitas vanahärra, et
tema vastaseid ei karda.
KAUR PAVES
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LAUSEGA
Kõlar läks

Õpi kirjutama

23. märtsil õnnestus tundmatul kurikaelal peomöllus
Genialistide klubist Mackie
aktiivkõlar pihta panna. Kahju on selgitamisel.

Tartmusis läheb täna kell 18
lahti loovkirjutamise töötuba
Vallo Nuustiga, mis keskendub detailidele, nende märkamisele ja olulisusele loomingulistes tekstides.

486 629

eurot pudenes riigilt linna
huvihariduse ja huvitegevuse
täiendavaks toetuseks.

Pargi ohjeldamatult
Neljapäevast laupäevani võtab Taskus ja Kvartalis tuure üles Ostutuur. Mõlemas
keskuses on parkimine kolm
tundi tasuta ja 20 ostjat saavad ostusumma tagasi.

Teata tänavaaugust
Alanud on iga-aastane kampaania, mille käigus linn palub elanikel telefonil 1789
teatada sõidu- ja kõnniteedel asuvatest ohtlikest aukudest ning vajunud kaevukaantest.

Saksa Kevad
Saksa kultuuri instituut avab
täna kolm nädalat vältava ürituste sarja Saksa Kevad. Kell
19 algaval avapeol saab ülevaate Hamburgist, tema vaatamisväärsustest ja kultuurist.

Suured võrgutööd
Tele2 alustas Tartu maakonnas ulatuslike võrguehitustöödega, mille raames käivitatakse mobiilse interneti kiiruse
ning katvuse suurendamiseks
kokku 64 uut tugijaama.

Viikingid lahkuvad

Hirv on tagasi

Viimast nädalat on linnamuuseumis avatud näitus
„Viikingiaja aarded Eestist“.
Laupäeval kroonib seda kuraatoriekskursioon Priit Lättiga, mis lõppeb kringlisöömisega.

Linnavolikogu liikmeks sai
taas Indrek Hirv (EKRE), kelle
volitused olid peatud alates
eelmise aasta 15. novembrist. Volikogust peab lahkuma
asendusliige Heiki Vilep.

Lutsu kogu 105

Ujula Ihaste teele

7. aprillil möödub linnaraamatukogu asutamisest 105
aastat, mistap tähistab asutus seda Athena keskuses
toimuva kõnekoosolekuga „Kas praegu on otsustav
hetk?“.

Linn plaanib Ihaste tee 9
laiuvale 8000-ruutmeetrisele alale rajada ujula. Ehitis
tuleb püstitada kolme aasta
jooksul alates hoonestusõiguse lepingu sõlmimise päevast.

SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

KAE NALJAMEHI: Tartu vangla lustakale aprillipostitusele lisab erilise värvingu tõik, et noor kinnipeetav end 1. aprillile järgneval ööl jalatsipaeltega üles
poos. 
FACEBOOK / TARTU VANGLA
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Palametsa
pajatused

Pelgalt olemasolevaga rahuldudes me Narva
vastu ei saa. 
GABRIELA LIIVAMÄGI

463.

Pealinnaks pürgijad
trotsivad mugavust
Narvalt 2024. aasta
kultuuripealinna tiitli üle
lüüa plaanivad entusiastid koondavad jõude,
korraldades 9. mail
suurejoonelise visioonipäeva Tulevikku Põgenemise Tuba.

Võitükk või sularasv silmaks keskel,
kuhu siis sööjad
kordamööda oma
puulusika pistsid.

Eestvedajate väitel mitte
ainult Tartu, vaid kogu Lõuna-Eesti aasta olulisimaks
visioonipäevaks kuulutatud
arvamuspaneelil arutatakse
piirkonna tuleviku ja Euroopa
kultuuripealinnaks kandideerimise üle. Riburadapidi on
lubatud hakata välja hõikama
ka prominentseid esinejaid,
kellest kolm esimest on juba
selgunud: Mika Keränen, Neil
Peterson ja Erik Puura.

Helsingist Liverpoolini
Keränen valiti tänavu palgaliseks linnakirjanikuks; tema
populaarsete lasteraamatute
põhjal on tehtud film „Supilinna salaselts“. Keränen on sünnilt soomlane, kuid elab alates
1993. aastast Taaralinnas. Kirjanik on avaldanud lootust, et
tänapäeval meie linna kolivad
ettevõtlikud inimesed võetakse vastu sama hästi kui omal
ajal teda. „Selleks, et Tartu tõepoolest saaks tuntud kultuurilinnaks maailmas, on vaja just
niisugust avatud suhtumist,“

ütles laste- ja noortekirjanik.
Peterson juhtis 2008. aasta Euroopa kultuuripealinna
rolli täitnud Liverpoolis välissuhtluse valdkonda ning
vastutas maailmakuulsa Inglise linna külalislahkuse eest.
„Kultuuripealinna programm
aitas kaasa Liverpooli edukale
uuestisünnile,“ selgitas Peterson. Tema sõnul on Tartu ja
Lõuna-Eesti ühine kandidatuur piirkonnale suur võimalus: „Kultuuripealinna tegevuste hea planeerimine ja ellu
viimine võib aidata lahendada
nii argiprobleeme kui pakkuda
unustamatuid kunstilisi elamusi.“
Puura jagab end aga Tartu
Ülikooli arendusprorektori
ja keskkonnateadlase ametite vahel. Puura on arutlenud
oma esinemistes ja artiklites
põhjalikult nii Eesti teaduse,
ettevõtluse, innovatsiooni kui
keskkonna teemal. „Kui mõnda ideed tahad teoks teha, siis
piiritu usk sellesse ideesse,
entusiasm, meeskonnatöö,
ettevõtjate ja teadlaste ühine
tegevus, mõnel hetkel kõige
mängupanek, riskimine –
need on väärtused, mis viivad
tulemusele. Ülejäänu on kõik
vaid jutt,“ on ta öelnud.
Tulevikku Põgenemise Tuba
on kandidatuurimeeskonna
projektijuhi Erni Kase sõnul

ajurünnak selle kohta, kuhu
suunas ja kuidas ülikoolilinn
üldse edasi peaks liikuma.
„Arutleme selle üle, kuidas
Tartut praegusest mugavus
tsoonist edasi liigutada,“ selgitas ta. „Kuigi tundub, et Tartus
ja Lõuna-Eestis on kõik juba
valmis või hästi, ei ole me päriselt ikkagi rahul. Me tegutseme üheskoos, sest meil on
annet, jaksu ja tahtmist enamaks.“

Ellujäämise kunst
Nii püütaksegi visioonipäeval välja selgitada, millesse me
kõik koos täna kinni jäänud
oleme. Ent seejärel maksab
mõtteid mõlgutada sellegi üle,
milliseks kujuneb meie eluaja ja tulevaste põlvede Tartu, Lõuna-Eesti, Euroopa ja
maailmgi. „Millised on Tartu,
Lõuna-Eesti ja Euroopa 21.
sajandi ellujäämise kunstid?“
resümeeris Kask.
Paralleelselt kogub Tartu
kodulehel hoogu ideekorje,
mille raames on igaühel võimalik esitada ideid linna tuleviku tarbeks. Oodatud on
ettepanekud kunsti- ja kultuuriprojektideks ning muudeks
tegevusteks, mis avavad Tartu
2024 kandidatuuriraamatu
pealkirja „Ellujäämise kunstid“.
KAUR PAVES

SINCE 2007

SEPTIKUTE JA BIOPUHASTITE
PAIGALDUS

Hea korteriühistu juhatus!

JOOGIVEESÜSTEEMIDE EHITUS
www.jyritoru.ee TEL 51 15 287

«HOOLAS ÜHISTU 2018»

Igal neljapäeval
kell 17.15 - 18.00

Avaüritus on 18.04.2018.a. kolmapäeval kell 16.30
TarKÜL-i büroos Gildi 3 (II korrus).

KAMPAANIA AJAL SAAB TELLIDA
KEVADISE SUURKORISTUSE TARBEKS
SOODSA HINNAGA 7 m3 JA 10 m3
PRAHIKONTEINEREID.

Eksklusiivne ja kordumatu
spordiloo ekskursioon

TAGASIVAATE NELJAPÄEV

TarKÜL koostöös Tartu linnaga korraldab
6. aprillist 22. juunini vältava kampaania

Pilet 2€

Rüütli 15, Tartu
www.spordimuuseum.ee

Korteriühistutele, kes on TarKÜL-I või EkÜL-I liikmed,
kehtib ERIHIND! Info ja registreerimine tel 5342 7912
või info@tarkyl.ee
Telli numbril 5566 1888 abijõudu, et laadida
konteinerit ning koristada keldrid ja panipaigad.
NB! Kampaania käigus ekstrahinnaga
keldripõrandate koristus tolmuimejaga!

ELAMUS
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Uuno Kivilinnast

Jultunud printsessid põhjas ja lõunas
Olen terve pika elu viinaveale vaatamata tööd rüganud ja
tänutäheks lööb valitsus nüüd
mulle maksukirve selga.
Panen Jüri Ratasele südamele, et enamik kojamehi ja –naisi
just nimelt töötavad pensionärid ongi. Ilma meie ennastsalgava võitluseta lumes ja vihmas
upuksite te lihtsalt oma rooja
sisse ära.

Kontrollin hügieeni
Samal teemal jätkates: just
praegu nägin jälle aknast, kuidas imeilus tüdruk meie korteriühistu ees peatus ja tema
koer, saba sirge, mõnuga minu
akna alla hunniku lasi. Neiu
jalutas muidugi külma näoga
edasi, mispeale ma talle üheksanda korruse aknast röökisin,
kas ta ise WC-s ikka vett tõmbab. Vahtis küll suu ammuli
taevasse, kuid oma käitumist
ei muutnud. Milleks siis üldse

loomi pidada, kui nende järelt
koristada ei suuda? Kui see
lumi ükskord ära sulab, tuleb
mul väljaheiteid ilmselt labidatäite viisi kokku lükata.
Meenutan paari sõnaga veel
Tartu Ekspressi peatoimetaja
Kaur Pavesi sünnipäevapidu,
mis täielikult läbi kukkus.
Minu ajal noored ikka laulsid
ja tantsisid, mitte ei istunud
niisama vettinud tursa nägudega ümber laua. Niipea aga,
kui ma laulujoru üles võtsin,
vaadati mulle kohe viltu.
Toiduvaliku kohta tuleb
samuti lausuda vaid kuulus
fraas: „Ei kommentaari.“ Minu
ajal ei käinud peet saia peal ja
igasugu umbrohust ka salatit
ei valmistatud. Ainus, mis vähegi alla läks, oli vana hea Eesti juust – mingit prantsuse nimedega solki võite minu pärast
sigadele jagada. Rõhutasin veel
pidulistele, et kui nad tõelist

maitsenaudingut kogeda tahavad, kobigu Kivilinna minu
firmapasteeti mekkima.

Ülle välja, Ülle sisse
Seda tuleb muidugi tunnistada, et noored naised kõlbavad
vana mürakaru silmale alati
vaadata. Siinkohal meenutangi
tattnokkadele, et ega see õnn
teil kaua kesta. Mehe elus on
kaks õnneliku hetke: siis, kui ta
naise saab, ja siis, kui ta naisest
lahti saab. Minu kaks esimest
abikaasat osutusid näiteks frigiidseteks. Vähemalt oli mõlemal eesnimeks Ülle, nii et lahutuse järel tuli sõrmusel ainult
kuupäev ära muuta.
Pralle toimus mäletatavasti
Tallinnas, mille kohta ei oska
ma ainsatki sooja sõna poetada. Venelastel on tore ütlemine, et õige linn on Leningrad,
Moskva pole aga muud kui
suur küla, ning täpselt sama

kehtib ka Eesti kahe suurima
linna kohta. Andke mulle seal
kas või tasuta korter – ikka ei
koliks. Ehitasin omale ise Kivilinna üheksakordse elamu
ning sinna ma ka suren.
Kahjuks on ka armsas kodulinnas viimasel ajal märgata
suurlinnastumise tendentsi, kus
keegi kedagi ei tunne ja althõlma teeneid ei tehta. Minu kodukohajärgsetes Kivilinna Konsumis, Anne Maximas ja Kaunase
puiestee mini-Rimis on olukord
veel kontrolli all: müüjad tunnevad kauboid juba kaugelt ja
teavad, et vajadusel tuleb Madise leib või assortiikarp „Kirss
likööris“ ka tagaruumist välja
kraamida. Eeden aga jääb juba
minu mõjupiirkonnast välja ja
tahab anonüümset kaubakeskust mängida. Sealsed näitsikud
ainult nähvavad ülbelt midagi
vastuseks, kui inimlikumat lähenemist paluda.

TARTUS
Autoklaaside müük, paigaldus, parandus

18.APRILL

kell 18 Heino Elleri nimelise
Tartu Muusikakooli Tubina saal

KADRI-ANN SUMERA (klaver)
TÕNU KALM (klarnet),
TAMMO SUMERA (elektroonika)

ÕHTULAUL
kell 20 Tartu Jaani kirik

VOX CLAMANTIS
JAAN-EIK TULVE

Tähe 127, Tartu. Tel 50 67 180

www.sixklaasid.ee
Vaata lisa: eestimuusikapaevad.ee

KÕLA = VÄRV

Klaaside toonimine
Klaasikahjude käsitlemine

Piletid hinnaga 10/5 müügil Piletilevis,
Piletimaailmas ja tund enne algust kohapeal
Eesti Muusika Päevi toetavad:
Tartu linn, Kultuuriministeerium,Eesti Autorite Ühing,
Kultuurkapital, LHV, EV 100, Eesti Rahvuskultuuri Fond jt.

Kõige rohkem kuulutusi
odavalt ja kiiresti!
.ee/kuulutus

alates 1 €

s
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VABA AEG

TEATER
SADAMATEATER
5.04 kell 19 Suluseis
6.04 kell 19 Kalevipoeg
8.04 kell 16 Teineteiseta
11.04 kell 19 Tulleminek
13.04 kell 19 Teineteiseta

Neljapäev, 5. aprill 2018
GENIALISTIDE KLUBI

TARTU RAEKODA

7.04 kell 22 Forest Kämp

9.04 kell 19 La Belle Clarinette

HARIDUS- JA TEADUS
MINISTEERIUMI SAAL

TARTU ÜLIKOOLI AULA

8.04 kell 14 Puhkpilliorkester
Tartu 70 aasta juubeli kontsert Kevad kõnnib

7.04 kell 16 Tartu noortekoori
35. aastapäeva kontsert

HELISEV SÕNUM

14.04 kell 19 Teineteiseta

6.04 kell 18 Laulvate kristallkausside kontsert

15.04 kell 16 Head tüdrukud
lähevad taevasse

JAANI KIRIK

TEATRI KODU
7.04 kell 12 Viks ja Koba
11.04 kell 11 Pettson ja Findus
VANEMUISE TEATRI
SUUR MAJA
5.04 kell 19 Carmen

7.04 kell 16 Helletused oreli ja
torupilliga

14.04 kell 22 TLH

KAPTENI KELDER

10.04 kell 19 Luikede järv

12.04 kell 16 Toomas Ojasaare
lauluklubi

13.04 kell 19 Viini veri
14.04 kell 19 Beatrice
15.04 kell 16 Minu järel, seltsimees!
VANEMUISE TEATRI
VÄIKE MAJA
7.04 kell 19 Hedda Gabler
8.04 kell 16 AK-47
14.04 kell 19 Crossroads. Step
into the Light
15.04 kell 12 Guugelmuugelpunktkomm
15.04 kell 16 AK-47

KONTSERT

UNDERGROUND

7.04 kell 22 Louie Digman &
Ferriday Express

7.04 kell 19 Orpheus allilmas

12.04 kell 19 Hüljatud

13.04 kell 18 Kivimäe virtuoosid 2018

6.04 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund

6.04 kell 19 Don Juan

11.04 kell 19 Peeter Oja standup etendus Eestlased – erilised inimesed

TUBINA SAAL

6.04 kell 20 Devsly (Leedu),
Autism (Leedu)

13.04 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund

LINNARAAMATUKOGU
5.04 kell 18 Taavi Peterson
PÖÖRE
14.04 kell 18 Iiiri tantsukas &
NervaKunst20, esinevad Priit
Moppel ja Toivo Sõmer
ROCK & ROLL
6.04 kell 21 Puberteet plaadi
Elu on peldik esitlus
7.04 kell 21 Vennaskond,
Blueintheface (Soome), The
War House (Soome), Ozzmond (Soome)

VABANK
6.04 kell 23 Nancy
13.04 kell 23 Shanon
VANEMUISE
KONTSERDIMAJA

12.04 kell 19 Helisevad šedöövrid Kadriorus. Liigutavad
lood: Tartu keelpillikvartett

NÄITUSED

LINNARAAMATUKOGU

SODIAAK

kuni 21.04 karikatuurinäitus
Haavatud taburett
kuni 21.04 Triinu Tuudelepa
fotonäitus 100 tiivalööki

7.04 kell 16 Regilaulutuba
14.04 kell 18 Isamaastikud.
Unes nägin ma Eestimaad

TARTU LINNAMUUSEUM

5.-8. APRILL

iga maksmisel,
larahas ja pangakaard
Soodustud kehtib su
ga toodetele.
etele ja soodushinna
ei kehti tellimustood

Ostes korraga vähemalt 3 karpi Essve kruve või
ühe ämbri aluseväljapaneku kruve, saad TASUTA
otsakute komplekti

Kampaania kehtib 05-08.04

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

Ehitus, remonditööd ja elektritööd. Tel 5683 5395,
Siseehitus@gmail.com
Ehitus, remont, siseviimistlus. Pikaajaline kogemus. Tel 5622 9840.
Elektritööd eramajadele ja vajaminev dokumentatsioon.
Tel 5345 3303, www.elektest.ee

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.

Sõiduõppe ABC ameti-, lõppastme-, ADR-, järelkoolitus.
Tel 507 8230, Kalda tee 30,
www.sõiduõppe.ee

KÜTE

Katusetööd, fassaaditööd, vundamentide remont ja soojustamine, vihmaveesüsteemid.
Tel 5649 4929.

Korstna ja katuse ehitus.
Tel 5625 1750, tomeli.ee

kuni 21.04 raamatunäitus
Endisaegseid raamatuid raamatukogundusest

14.04 kell 23 Funkytown: DJd
Smaddy & Daysleeper

KOOLITUS

Ehitus- ja remonttööd. Katused,
puitfassaadid ja üldehitustööd.
Töödele garantii. Tel 5662 9930.

kuni 5.04 harrastuskunstnike
maalinäitus Elu on ilus, ilu on
elus

kuni 18.04 näitus Ehete lummuses

6.04 kell 17 Tartu II muusikakooli ja Abja muusikakooli
akordioniõpilaste ühiskontsert

Üürile anda 2-toal ahik korter
Vaba tn. Tel 503 1946.

Ehitus – renoveerimine vundamendist katuseni. Projekt.
Terviklahendused. Garantii.
Tel 504 0334.

Katuste ja puitfassaadide ehitusja remonditööd. Tel 515 7062.

13.04 kell 13 koolimuusikal
Reisile sinuga

ELVIS

Aiaeri, rajatis – ehitis, aed, kuur,
grill, varjualus, saun, moodulmajad, terviklahendused.
Tel 5820 2040.

ANNELINNA RAAMATUKOGU

kuni 21.04 raamatunäitus 100
tiivalööki: aasta linnud

5.04 kell 19 Kammerõhtu

Tartu piiril anda rendile laoplats parkla. Valvega, killustikkattega,
piiratud aiaga, elekter, vesi.
Tel 552 9095.

10.04 kell 19 Hemingway ja
Ameerika jazz

TARTU HERBERT
MASINGU KOOL

EESTI RAHVA MUUSEUM

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

ÜÜRILE ANDA

5.04 kell 19 telekonkursi Klassikatähed 2018 finalistide
galakontsert

13.04 kell 21 Redneck Rampage, Deformation, FTS

7.04 kell 21 Kevadine pidu
2018

KINNISVARA MÜÜK

6.04 kell 19 Kevadele vastu!

5.04 kell 10 Barokiminutid

12.04 kell 10 Barokiminutid

EHITUS

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 7.04 Made Balbati illustratsioonide näitus Pilte lastele

Plekksepatööd: Ringtee 1, Tartu.
Tel 517 2156, plekksepp@hot.ee
Puitpõranda tööd! Paigaldus, lihvimine ja hooldus. Tel 5676 3151.
www.facebook.com/uniplex
Saunamehed OÜ tegeleb saunade ehituse ja renoveerimisega.
Tel 513 5377, www.saunamehed.ee
Tänavakivi paigaldus- ja parandustööd. Tel 5593 6336, Margus.
Üldehitus, remonttööd, lammutus Tartus ja Lõuna-Eestis.
Tel 5688 7492,
varikuehitus@gmail.com

MATERJAL
Müüa saart, tamme, mahagoni.
Tel 512 1766.

2-toal mug korter Tigutornis,
Väike-Turu 5 (eh 2008. a, üp 49,9
m², 12/23, E, 117 000 €). Kutseline
maakler Sirle Uiga, tel 526 4198,
786 8085, www.aadlivillakv.ee
Hotellitüüpi tuba Vasara 25 (5/5,
WC, dušš, boiler, mööbel,
21 000 €). Tel 5196 3718.
Müüa soodsalt privaatne maamaja Jõgevalt 5 km kaugusel (2 ha
maad). Kiire! Tel 5817 2199.

KINNISVARA OST
2-3-toal remonti vajav korter
rahulikus piirkonnas väiksemas
majas, I-II korrus. Või vahetada
maamaja vastu Põlvamaal (50 km
Tartust). Tel 505 4018.
Garaaž Tartus, pakkumised teha
tel 502 2212.

Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puitbrikett, küttegraanulid. Vedu tasuta. Tel 523 8332,
433 3130.
Küttepuud koos veoga (lepp 50
cm 35 €/rm, 40 cm 36 €/rm, 30 cm
38 €/rm, koorem on 5-10 rm).
Tel 5377 4476.

LOOMAD

Ostan talu või maamaja. Võib pakkuda nii korralikku kui ka renoveerimist vajavat. Tel 522 5495.

Koerte pügamine ja hoidmine.
Tartus ja lähiümbruses.
Tel 5559 6964.

Ostan talukoha koos maaga alates viiest hektarist. Hooned võivad
vajada kapitaalremonti.
Tel 501 9917.

Pikakarvalise taksi must-kõrbpiirdes isased kutsikad Jahisarvest. Tel 504 1924,
enehelve@hot.ee

REKLAAM

Neljapäev, 5. aprill 2018
Püha Birma kass d21 (GIC) otsib
sama tõugu pruuti Lõuna-Eestis.
Tel 502 9040, teddy2@hot.ee

Raamatupidamisteenus väikefirmadele, korteriühistutele, aastaaruande koostamine. Küsi infot
või pakkumist telefonil 5837 1411
või meili teel: vardaou@gmail.com.
Varda OÜ

MÖÖBEL

Nõukaaegsete ehete, sõlgede,
märkide, medalite, koolimärkide,
fotoaparaatide jm ost!
Tel 5649 5292.
Ostan kollektsiooni NSVL mudelautosid mõõtkavas 1 : 43 (sh
defektiga). Tel 5802 0872, Indrek

Mööblipoes OÜ Optimus Mööbel
Alevi tn 3a on lõpumüük kuni
20.04.2018! Tel 519 78437.

OTSIN TÖÖD

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

Kogemustega raamatupidaja (25
a) otsib tööd kodus. Tel 515 4854.
Otsin tööd paariks kuuks.
Tel 5567 8722.

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

HAUAPIIRDED VAASID PINGID

Kaardid ennustavad 24 h.
Tel 900 1727, ennustus.ee

PAKUN TÖÖD
Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t
Autoklaasi meister. Soovitavalt
kogemustega või autoremondi
oskusega. Nõutud vähemalt B-kategooria, kohusetunne, täpsus,
korrektsus. signe@sixklaasid.ee,
www.sixklaasid.ee

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

Vannitubade ehitus ja torutööd.
Tel 5667 7157.
Rehvide vahetus ja müük. Kvaliteetne autoremont ja varuosade
müük ning seda soodsate hindadega. SAM Autoremont OÜ,
tel 5620 3199,
www.samautoremont.ee
Rehvivahetus Tartus, Jalaka 77,
boks 11. Tel 55 949 549,
veljed24@gmail.com
Salvkaevude kaevamine, puhastamine ja remont. Rõngaste
vahetamine. Tel 5540 0240,
Milar. Padu@mail.ee

CE-kategooria autojuhile Eesti-Euroopa-Eesti. Tel 501 9412.
Kellassepp Annelinna keskuses.
Ehte-, prilli- ja kellaparandus.
Patareivahetus vaid 4 €!

Müüjale Sõbra keskuses kl 11-19.
Tel 521 5056.
Otsime kogemustega täistööajaga
lapsehoidjat Raadi piirkonda.
Tel 5804 7915.

Korstnapitside ja moodulkorstnate ehitustööd. Tel 5557 9399.

P. Dussmann Eesti OÜ pakub tööd
Tartus koolitoitlustuses: kokale,
abikokale, klienditeenindajale ja
köögi abitööline-nõudepesijale.
Auli, tel 5855 6765,
erakool@dussmann.ee

PÕLLUNDUS

SIXKLAASID OÜ Tähe 127,
Tartu. Tel 5067180. www.sixklaasid.ee
Arvutite hooldus, remont, varuosad ja tarvikud Tartus Lõunakeskuses. OÜ Maxi IT, tel 5452 2200.

Hobusesõnnik (väga kvaliteetne,
80 l kotid, kaal 60-65 kg, transport
tasuta kõikjale). Tel 5631 5129.

Autoelektritööd Tartus Jalaka 77
boks 11. Tel 55 949 549,
veljed24@gmail.com

Müüa mahekartul 0.30 €/kg.
Tartu-Elva piires tasuta kojuvedu.
Tel 5611 0522.

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

RIIDED

Ehitus-, katuse-, remondi-,
viimistlus- ja lammutustööd. Töid
teeme üle Lõuna-Eesti.
Tel 5858 6953.
Elektritööd. Helista julgelt!
Tel 5687 2020.
Elektritööd. Tel 505 5782.

Jõe butiigis suur hinnasula! Tule
ja vaata kui odavad hinnad! Soola
10. FB: Jõe Butiik

Kõige rohkem kuulutusi
soodsalt ja kiiresti!
.ee/kuulutus

alates 1 €

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

Korstnapühkija Lõuna-Eestis ka
maal. Ametlik akt. Redel kaasas. Tel
5191 6605, proov.proov@mail.ee

Teeme ehitus-, lammutus- ja
remonditöid. Tel 5564 2655,
vrjehitus@gmail.com

Korterite, majade, garaažide,
keldrite koristus kolast. Tartu
soodsaim hind! Tel 5825 9300.

Teen tellimustöid. Maalin õlivärvidega foto järgi portreesid.
kairimaalid@gmail.com

Kutsu Kandlemees Sander ja
rahvalikud laulud oma peole!
Tel 504 3202,
simmaniduo@gmail.com

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

Fassaadi soojustus- ja viimistlustööd. Tel 5687 6112,
www.armorfassaad.eu

Fekaalivedu (kuni 10 m³). Tellimine
tel 52 111 25,
meitman.ou@gmail.com

Ohtlike puude raie ja äravedu
kutsetunnistuse ja vastutuskindlustusega arboristilt. Töö kiire ja
korralik, hinnad -15%.
Tel 5559 3732, info@vikatimees.eu
Piduritööd Tartus, soodsad varuosad! Jalaka 77 boks 11, tel
55 949 549, veljed24@gmail.com
Pottsepatööd. Tel 507 9037.

Sõiduautode kokkuost. Väga
kiired tehingud! Raha kohe kätte!
Tel 553 3060, www.carus.ee
Sõidukite keretööd ja taastamine, uued ja kasutatud keredetailid. Eriprojektid. Tel 504 0334.

TEENUSED
Aknad vajavad pesemist ning
sooviksid abi? Teenindame
korvtõstukiga nii era- kui äriklienti.
Helista tel 5645 7445.

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.

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

MÜÜK
Kaubapesas Sõpruse pst 8 müügil
kasutatud riided, käekotid, ehted, linikud. E-R 10-18.
Müüa suverehvid (185/65/R14, 4
auguga, 4 tk). Tel 512 1766.
Puidutööpingid. Tel 512 1766.

Printerite ja kontoritehnika
remont. Tahmakassettide täitmine. Pakume suures valikus uusi
toonereid, tinte ja tahmakassette. Tehase 17A, Tartu, tel 730 3399,
www.bellust.ee

OST

Vanad kellad ja nende osad. Ei pea
olema töökorras. Tel 5872 5458.
Vanad raamatud, aabitsad, piiblid, teatmeteosed jne! Ost parima
hinnaga, raha kohe! Tel 5649 5292.
Vanavara, pakkuda võib kõike.
Tel 513 2251.
Vene-aegsed ja vanemad laua
nõud, lillevaasid, karpidega
lusikad, seinamaalid, käsitööraamatud, naiste ehteid jpm.
Tel 5639 7329, Liina

VABA AEG
Aprillikuu laat 21. aprill kell 9-16
Elvas kultuurikeskuse parklas.
Keskoja OÜ, tel 5851 4074.

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.
Kasutatud raamatud. Ka nõukogude perioodist. Tel 734 1901.
Kunsti ost - maalid, graafika jm!
Muuda kasutuna seisev kunst rahaks! Parim hind! Tel 5649 5292.

Tooner, tint, täitmine. Printerid,
müük, remont. Raekoja 13, Tartu,
tel 7441100, futari.ee

Fassaadide soojustus- ja viimistlustööd, üldehitustööd.
Tel 5687 6112.

Töökohamassaaž: meilt saab
kutsuda masseerija firmasse.
Tel 511 8576.

Uus piduritega Tiki haagis (kv
1561 kg, kõrgendus, tent, lehtvedrusillad, 2300 €). Tel 5348 8766.

SÕIDUKID

Müü oma auto meile. Sobiva
tehingu puhul raha kohe kätte.
Tel 5823 2707.

TERVIS

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

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

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

Autoremont Tartus Jalaka 77 boks
11. Tel 55 949 549,
veljed24@gmail.com

Viljapuude, hekkide kevadine
hoolduslõikus. Tel 5240 180,
Helmer OÜ, www.helmer.ee

Setu ehted (sõlg 500 €), hõbedast
ehted ja esemed, hõberublad jm
ost! Raha kohe! Tel 5649 5292.

Tasuta äravedu: vanametall,
kodumasinad, elektroonika,
vanapaber, akud. Tel 5825 9300.

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

Autobussiteenused 27- ja 51-kohalise bussiga. Tel 5373 8770,
noobelreisid@gmail.com,
www.noobelreisid.eu

Toidukartul (Gala, Laura, Viveta,
Flavia, 25 s/kg kojutoomisega).
Tel 5300 3523, peeter4808@hot.ee

Veoteenus väikekaubikuga +
haagis (3,5x1,5 m, kv 2 t, tent). Arve.
Tel 5672 4940.

Plaanid kolida või said päranduseks korteri? Ostame üleliigse
vanakraami ja raamatud!
Tel 5649 5292.

Astma, bronhiidi, ninakõrvalurgete, neelupõletiku, nohu ravi
soolakambris. Anne 44,
tel 5353 0118.

Hobusesõnnik (80 l kottides, 5 €
kott, 3-5 a seisnud kõdusõnnik,
Tartu piires vedu tasuta).
Tel 5647 6281.

Müüa toidukartulit Laura ja Rosagold kojutoomisega. Helistada
peale kl 15.00 tel 5854 2272.

Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.

Ostan vanu raamatuid, postkaarte, fotosid, maale, graafikat,
münte, paberraha, mööblit,
nõusid, portselanist kujusid,
merevaigust ehteid, medaleid
jne. Tel 5829 9810,
kristiinas95@gmail.com

Sanitaartehnik. Tel 5344 8170.

Otsime usinat külaliskorterite
koristajat Tartus. Tel 5347 0083.
P. Dussmann Eesti OÜ pakub tööd
puhastusteenindajale Tartus
Nooruse 9. Tööaeg 8.00-16.30.
Inna, tel 5302 3452,
tartu@dussmann.ee
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Nõukaaegse kunsti (kolhoosid,
traktorid, töölised, tehased, lipud
jm) ost! Raha kohe! Tel 5649 5292.

Tähista oma sünnipäeva HipHop
mängumaal! Broneeri aeg
www.hiphopmängumaa.ee
Tel 526 1043.
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REKLAAM

Neljapäev, 5. aprill 2018

Kevadnauding

Eesti

Enam kui 350 kaupluse ja 5000 töötajaga Coop
tarbijateühistute kaupluste perekond kuulub Eesti
rahvale. Hoolime kohaliku elu edendamise eest nii
Tallinnas kui Taeblas. Hoiame kokku!

Coop Eesti Keskühistu Tartu Maksiköök otsib seoses
laienemisega oma meeskonda

KÖÖGITOODANGU PAKENDAJAT
Sinu peamiseks tööülesandeks on kulinaariatoodete pakendamine ja
kompekteerimine vastavalt tellimustele.

KOKA ABI
Sinu peamiseks tööülesandeks on koka abistamine köögis ja lihtsamate
toitude valmistamine.

Tule ja saa säravaks,
nautides Kubija hotell-loodusspaa
mõnusaid hoolitsusi!
Pakett ühele inimesele sisaldab:
• Majutus ühele inimesele kaheses toas 2 ööd
• 2 hommikusööki, 2 õhtusööki ja lõunasöök teisel päeval
• Spaa- ja saunakeskuse piiramatu kasutus
• Hommikumantli ja spaasusside kasutus
• Seljamassaaž ürdiõliga 40 min
• Magneesiumisoola jalavann 20 min
• Sügavsoojendav muda-parafiinipadi 20 min
• Käimiskeppide ja minigolfi kasutamine
• Reedel ja laupäeval pääsmed Võru
ööklubisse Club Tartu
• WiFi, parkimine

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

KORISTAJAT
Sinu peamiseks tööülesandeks on puhastusteenuse osutamine
tootmisköögis ja üldruumides.
Paketi
hind
alates

99

€

inimene

Paketi hind saabumisega P-N 99€
Paketi hind saabumisega R-L 119€
Pakkumine kehtib kuni 31.05.2018

Pakume Sulle:
• tööalast väljaõpet Maksiköögis (Ravila 51)
• professionaalset ja toetavat meeskonda
• koristaja ametikohal võimalust töötada nii täis- kui osakoormusel
• vahvaid ühisüritusi
• Coopi töötaja soodustusi poodlemisel ja sportimisel
Saada CV märgusõnaga „Maksiköök“ cv@coop.ee või kandideeri tööportaali
kaudu. Lisainfo: 5300 4900

