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Bensiinimootor
99€
Diiselmootor
149€
Õlifilter ja Mobil õli
hinna sees

Uued akud al 59€
al 29,90€
Rehvivahetus
Rehvid netipoe hinnaga!

Hinna sees: salongi- ja õhufiltri seisukorra kontroll; generaatori rihma kontroll; laadimispinge kontroll; siduripedaali vabakäigu
kontroll (ja vajadusel reguleerimine); summuti seisukorra kontroll;
kliimaseadme seisukorra kontroll (kas jahutab); jahutusvedeliku taseme ja
võimalike lekete konroll; pidurivedeliku taseme ja võimalike lekete
ningrehvide seisukorra ja rõhkude kontroll; veovõllide kaitsekummide
kontroll; õli taseme kontroll käigukastis; ukselukkude määrimine; klaasipesu
vedeliku taseme kontroll; aku elektrolüüdi taseme ja tiheduse kontroll;
(võimalusel) akuklemmide puhastamine ja määrimine; käsipiduri seisukorra
kontroll; hoiatustulede, kontrolltulede ja helisignaali kontroll; varuratta seisukorra kontroll; mootoriõli ja õlifiltri vahetus; klaasipuhastajate seiukorra
kontroll; veermiku ja pidurite seisukorra kontroll; aku ja generaatori seisukorra
kontroll; tulede reguleerimine ja valgustugevuse kontroll; vedelike tasemete ja
lekete kontroll; vee sisalduse määramine pidurivedelikus; jahutusvedeliku
tiheduse (külmakindluse) kontroll; alusvankri hoobade, varraste, liigendite ja
vedrude kontroll; hooldusjärgne hooldevälba nullimine;
kanne hooldusraamatusse (Mazdal Mazda serverisse).
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Linn paneb mõttes rattad veerema
Peaks linnavalitsuse
plaan teoks saama,
vurab Emajõe kallastel
ületuleval suvel sadu ja
sadu rattureid enam.
Arengufondi kaasabil
valmis äriplaan, kuidas
linnades käima lükata
rattaringlus.
Lõpetad kontoris tööd, jalutad ümber nurga rattaparklasse, piiksutad korra mobla, IDvõi ühistranspordi kaardiga
ja kargad laenuratta sadulasse. Poe juures haagid velo taas
parklaposti turvaliste hammaste vahele. Ostukottidega
sadulasse ei tiku, astud bussi
peale. Järgmisel päeval, kui ilm
vimkat ei viska, saab linnasõiduks ratta võtta ka kodulähedasest parklast. Sind poeni tassinud sõidukiga põrutas keegi
kollase tutimütsiga taat juba
ennist haigla suunas.

Suurlinnades
levinud idee
Kirjeldus, mis 2017. aasta
suvel võiks tartlastel kujuneda
tavapäraseks praktikaks. Äsja
valminud rattaringlussüsteemi
rajamise mudel ning äriskeem
pole iseenesest midagi revolutsioonilist. Küll võiks dokument olla tõhusaks abimeheks
otsustamaks, kas ning milliste
investeeringutega üldse ühiskasutuses rattapargi käivitada
saaks.
Näiteid toimivast linnarataste süsteemist leiab lähikonnas Riiast, Vilniusest, Peterburist ja Tamperestki. Näiteks
leedulased panid oma pealinnas rattaringluse tööle 2013.
aastal. Poole miljoni elaniku

Tartul on viimane aeg kaherattalised lõunanaabrite jälgedes
vurama lükata. 
JANIS SALINS

kohta leidub 40 parklas 300
ratast. Kui Vilniuse rattalaenutust korraldab meilgi välireklaamiäri korraldav JCDecaux,
siis Riias veab 250 rattaga ringlussüsteemi ennekõike autorendist tuttav Sixt.
Aastatasu Riia süsteemis on
29.90 €, kuutasu 9.90 € – selle maksjad võivad iga päev kokku kaks tundi tasuta vuristada.
Väntadega abilise saab ka lühiajaliselt rentida. Siis tuleb pooltunni eest välja käia 90 senti või terve päeva eest 9 eurot.
Mullu soetas hooajapileti Riias
200 inimest.

Vändates terveks
Vilniuses, kus näiteks kuupileti eest küsitakse 3,9 € ja tasuta saab sõita vaid pool tundi

(edasi tiksub lisatasu pooltunni kaupa), on ringluse registreeritud kasutajaid üle viie
tuhande.
Üle maailma leiab rattaringluse toimimas enam kui 600
linnas. Pioneeriks oli 1965. aastal Amsterdam. Põhjused kõikjal ikka samad – luua uusi võimalusi lühemate vahemaade
läbimiseks, vähendada ühissõidukite koormust, loobuda autoostu mõttest sootuks,
leevendada parkimismuresid ja vahest ehk olulisimanagi parandada elanike tervist
mõõduka füüsilise koormuse
abil.
Vastukaalu kausile võib tõsta kasvava liiklusohu, turvalisuse probleemid ning kopsaka
alginvesteeringu.
Spetsialistide rehkendu-

se kohaselt tuleks kogu linna edukalt katva süsteemi
jaoks rajada Tartusse 95 parklat, miinimumstsenaariumina 65. Rataste optimaalne hulk
varieerub erinevate arvutuste
baasil 71st 469ni.

Tulust asi kaugel
Ideaalsed sõiduvahendid
oleks lihtsustatult väljendudes kolmekäigulised „naistekad“. Nii saab vaid sadulakõrgust reguleerides sobiva sõiduvahendi võimalikult lai sihtgrupp lastest raukadeni, soost
ja kasvust olenemata. Poritiivad
ja automaatselt süttivad tuled
kuuluks varustusse, pakiraam,
vältimaks ülekoormamist ning
lubamatuid kaasreisijaid, mitte.
Kulusid kergitab hädavaja-

4G levi Tartus ühtlane
Sõltumatu mõõtmisfirma Pemetel OÜ mõõtis
veebruaris Tartus mobiilioperaatorite 4G levi
tugevust ning tulemus
oli ühtlaselt hea.
5800 punktis teostatud
mõõtmise kohaselt oli signaal
tugev või väga hea Tele2 võrgus
88,4 %mõõtmiskohtades. Elisa võrgus oli sama näitaja 87,1
ning EMT-l 56,4.
Pemetel OÜ juhatuse esimehe Priit Roosipuu sõnul
tegi ettevõte erinevates linnades põhjalikud mõõtmised,

et saada detailne ülevaade 4G
mobiilsidevõrkude kvaliteedist
Eestis. „Levitugevus on see,
mida inimesed näevad ka oma
telefonis niiöelda levipulkadena,“ ütles Roosipuu ja lisas, et
signaali tugevus mõjutab ühtlaselt nii sise- kui välislevi.
Pemetel mõõtis veebruaris
Tartus ka keskmist 4G allalaadimiskiirust: EMT võrgus oli
see 29,9, Tele2-l 27,2 ning Elisal
20,9 megabitti sekundis. „Tarbija jaoks on hea kasutuskogemus
kombinatsioon võrgu kiirusest ja
levitugevusest,“ ütles Roosipuu.
HEIKI LAJA

NÄGEMISE KONTROLL
PRILLIDE VALMISTAMINE-klaaside paigaldus raamidesse kiirtööna,
PRILLID KÄTTE SAMAL PÄEVAL!
REMONT-ninapatjade, kruvide asendamine, painutamine ja kohendamine
LASERKEEVITUS
Aspecta pro OÜ
KONTAKTLÄÄTSED
HOOLDUSVAHENDID
ANNE PRISMA (NÕLVAKU 2)
PÄIKSEPRILLID
Info ja registreerimine
SPORDIPRILLID
tel: 74 201 42

E-R 9-20
L-P 10-16

mob: 53 845 524
e-mail: optikaservice@gmail.com

OPTIKA + service

Tegemist on finantsteenuse reklaamiga.
Tutvu tingimustega, konsulteeri. Krediidikulukuse
määra näide: 5000€/60 kuud-47%.

lik jälgimissüsteem, mis tagaks
ühelt poolt sõidukite turvalisuse, teisalt annaks operaatorile olulist infot marsruudi
eelistuste, tarbimisaktiivsuse
ja muu taolise kohta. Vargapoiste indu võiks pärssida juba
asjaolu, et rattad ongi unikaalsed. Kuidas sa neid ikka turustad, kui teadupärast leidub selliseid vaid Tartus. Turvanumbrid ja nanomarkerid veel lisaks.
Tulude poolt aitaks peale
rendiraha märgatavalt kergitada ka reklaam, mida on võimalik eksponeerida nii ratastel
kui parklates. Teoorias peaks
peale linnapildi ilmestamise rattarendi rajamine kaasa tooma ka trobikonna uusi
töökohti – süsteem vajab energiat, sideühendusi, hooldust ja
kindlustamist. Rattad remonti
ja liigutamist eri parklate vahel
jne. Teiste maade kogemus näitab, et tegu pole kindlasti mitte
tulusa äriga, vaid omavalitsustel tuleb rahva tervise ja puhtama õhu nimel peale maksta.
Tartule pakutud tegevusplaan näeb ette, et tänavu sügiseks võiks paika saada võimalikud rahastamise allikad. Siis
saaks tuleva aasta alguses projekteerima asuda. Juunis 2017
pandaks paika esimesed jaamad ning rendirattad võiks
veerema minna.
Nii seisab paberil. Kas heal
plaanil saab sõna otseses mõttes tulevikus ka lenkstangist
haarata, näitab juba aeg. Linnapea Urmas Klaas loodab, et
peatselt paika saav valitsus näitab rahastamisotsusega mõttele rohelist tuld ning Tartust
saab esimene ringlevate ratastega linn Eestis.
RASMUS REKAND
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LUGEJA KIRI
LUGEJA
Puhkekodu
nime ei vääri
Puhkekodu tänavat läbiv tee ei
ole käesoleval ajal tänava nime
vääriline. Tänavale sisse pöörates on aukude jada, millest
mööda sõita võimatu. Ülejäänud tänav on porine, auklik,
kohati ulatub hekk teeni, mis
on niigi väga kitsas. Puudub
vee äravool, kõik sademed jäävad teele, tekitades pori ja auke,
ometi tuleb sellisel teel ka jalgsi
käia. Meil kui linnakodanikel ja
maksumaksjatel on õigustatud
küsimus, millal saab Puhkekodu tänav pori- ja tolmuvaba
katte?
Inge Koemets

Mart Sootla
Teehoolduse spetsialist
Tartu linnas on veel ligikaudu
20 km kruusa- ja asfaltfreespurukattega tänavaid. Seetõttu
tuleb meil eelarve koostamisel
teha valikuid, milliseid tänavaid
kõigepealt asfalteerida. Oleme
seisukohal, et lõpptulemusena
on vaja kõik linna kruusakattega tänavad asfalteerida või
muuta tolmuvabadeks kõvakattega tänavateks.
Puhkekodu tänav ei ole
asfalteeritavate tänavate nimekirjas järgmistel põhjustel:
1) asukoht;
2) liiklusintensiivsus;
3) sademeveekanalisatsiooni
puudumine.
Kuigi tänavalt kogunenud
sademeveed on võimalik
vähesel määral immutada
teepeenrasse või tänavaäärsele teemaa-alale, siis kahjuks
tugevate vihmade korral võib
esineda sademevete valgumist
tänavaäärsetele kruntidele. Selline olukord ei ole vastuvõetav
ei meile ega ka kinnistute omanikele.
Püüame kõnealusele olukorrale leida lahenduse lähimate
aastate jooksul. Seni hooldame
Puhkekodu tänavat kui kruusakattega tänavat vastavalt vajadusele, kuni leiame mõistliku ja
vastuvõetava lahenduse.
Allikas: Tartu LV

Kahtlustad, et naabrimees on
suhteliselt normaalne?
Su sõber villib Liivimaa parimat
rabarberiõlut?
vihje@tartuekspress.ee
730 4535

tartuekspress
LAUSEGA
UUDISED
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Lood Taani- ja
Võrumaalt

Täna kell 18.15 jätkub 19. sajandi
Tartu linnakodaniku muuseumis
(Jaani 16) ettelugemissari „Lugude õhtu“. Sel korral loevad Tartu
ülikooli teatriteaduse üliõpilased
ette lugusid Taani- ja Võrumaalt.
Positiivse eeskujuna võib meenutada Kalevi tänava ülekäigurada „enne ja pärast“. 

TARTU LV

OTSEDEMOKRAATIA
suunas äärekive nüsima
Poole kaasava eelarve võidusummast haaras mullu
oktoobris toimunud rahvahääletuse tulemusel endale
idee „Kõnniteed ristmikel
mugavaks“. Kus aga konkreetselt kõnniteeservad alla
lastakse, pole sugugi selge.

Kuna kõigi häirivate tänavakivide mahahakkimiseks jääb ka 70 000
eurost puudu, on raad heitnud otsustuskinda linnarahvale.

Abilinnapea Valvo Semilarski
sõnul on ka 70 000-eurose erisüstita linnaeelarves igal aastal mingi
summa sellisteks töödeks olemas
olnud, näiteks mullu kulus 25 000
eurot. „Tänu kaasavale eelarvele
saame sel aastal astuda suurema
sammu edasi. Usutavasti on tulemus linnapildis suve lõpuks juba
märgatav,“ märkis ta.

Rahvapärimuse koolis (Ringtee
9-7) toimuvad 2. aprillini kevadpühade programmid lastele ja kombestiku õpped täiskasvanutele.

Ülejõed otsides
Linnamuuseum alustab kaheaastast Üle Jõe projekti rändnäituse „Kadunud Ülejõe“ avamisega
pensionäride päevakeskuses
Kodukotus (Staadioni 48). Projekti
oluliseks eesmärgiks on Ülejõe
kogukonna aktiviseerimine ja
piirkonna elanike ühistunde loomine.

Igale lapsele pill

Medal kosmosemutile

Sellest nädalast alustas riigikantselei projekti „Eesti Vabariik 100“
raames kingituse „Igal lapsel oma
pill“ tegemisega, mis lähtub muusikaharidusasutuste hinnangust,
et lähiaastatel oleks vaja soetada
vähemalt 3200 uut instrumenti, et
kõik lapsed, kes soovivad pillimängu õppida, saaksid seda ka teha.

Tartu ülikooli emeriitprofessor
akadeemik Ene Ergma pälvis
Skytte medali, millega tunnustatakse pühendunud tegevust
Eesti kõrghariduse ning teadusja arendustegevuse hea käekäigu
eest seismisel ning panust Eesti
kui kosmoseriigi arengusse. Viimati anti medal välja 2012. aastal.
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sportlasega jätkab Tartu spordiakadeemia tuleval hooajal, kaheksale vabale kohale korraldatakse
konkurss.

Pensionieelik
õhupüssiga

Lõunakallas domineerib
Kõiki ülekäike selle rahaga siiski ära teha ei anna. Näiteks tuleb
paljudele ristmikele paigaldada reljeefsed kivid vaegnägijatele, et ka neil oleks ohutu sõiduteed ületada. Enne kui riigihankega tööde tegijat otsima asutakse,
võib iga kodanik 6. aprillini linna
kodulehel, heakorratelefonil 1789
või e-postil 1789@tartu.ee märku
anda, kust king kõige enam pitsitab.
Hetkeseisuga on enim nominatsioone pälvinud Võru tänava
erinevad lõigud. „Võru ja Kabeli tänava ristmik – seal küll jalgratta või vankriga teed ületada
ei tahaks,“ on Eva Lepiku kindel
veendumus. Tiina R väitel on aga
terve linnapiirini ulatuva tänava
rattatee täis lugematult „katkestusi“, mis tingivad suure põrutuse. „Minu ratas on omadega tuksis, sõbranna ratta amordid kah,“
tõdes ta. „Seepärast paljud ratturid kakerdavadki autoteel, nagu
selle kohta öeldakse. Tahaks sõita
kiirusega vähemalt 10 km/h.“
Napilt jääb hädade hulga poolest maha Võru paralleeltänav
Tähe. „Lõik, mis jääb pärast Ropka-Aardla-Tähe ringi Ringtee suu-

Urva sullõ, muna mullõ

nas, on allapoole igasugust arvestust,“ väitis Jaana. „Ühel pool teed
puudub igasugune kergliiklustee
ja teisel pool on kõnnitee, millele
jäävad mitmed ülimalt kõrge äärekiviga kohad.“ Jaana meenutas, et
on seal tihti ka sõiduteel rattaga
sõitnud, aga et teel liigub massiliselt suuri autosid, ei ole rattur sellel lõigul üldse soovitud tegelane:
„Autojuhid lasevad pidevalt signaali olenemata sellest, et liiklen
eeskirjade järgi.“
Kolmanda suurema trassina võib praeguste trendide kohaselt peagi ilmselt töömehi kohata
Aardla tänaval. Ühe ratturi väitel on probleem eriti terav Võru ja
Raudtee vahelisel lõigul. „Sõiduteel on vahel liiga palju autosid, et
rattaga vahele trügida, kõnniteel
pole kusagil aga sõita, sest pidev
kõrgetest äärekividest üles-alla
sibamine lõhub ratast,“ kurtis ta.

Rahvale ei jätku ruumi
Teistest enam murekohti on linlased täheldanud veel Kalevi, Pepleri ja Riia tänaval. Näiteks Liis
Pajussaare hinnangul vajaks sekkumist nii Õnne-Kalevi, Tolstoi-

Kalevi kui pea kõik teised Kalevi
tänava ristmikud. Urmas aga tõi
välja Pepleri ülekäigu enne Riia
tänavat, kuid ka Pepleri-Vanemuise risti.
Emajõe Ateenas tuleb rinda
pista ka sildadega, mis tänavatest sugugi paremas seisus pole.
„Äärekivid on kõrged Sõpruse
silla Karlova poolses küljes ehk
siis seal, kus on autopood,“ tõdes
Leho. „Seal puuduvad isegi ülekäiku tähistavad liiklusmärgid ja ei
ole sinna kunagi ka sebrasid maha
joonistatud.“ Margiti arvates
vajaks parandamist Kroonuaia silla peale- ja mahasõidud, eriti kesklinna poolt Ülejõele sõites parempoolsel kõnniteeosal pärast silda.
Mis alati teiste arvamust ülimaks pidava eestlase jaoks kõige
hullem – olukord pole märkamatuks jäänud ka meie väliskülalistele. „Kõnniteed on tõesti kehva
kvaliteediga ja pärast talve ka üsna
räpased,“ märkis Kristaps Grinbergs. „Mis on Tartus veel halb,
on eraldi jalgrattaradade puudumine. Kõnniteedel sõitmine on 11
korda ohtlikum. Praegu on kesklinn autode, mitte inimeste jaoks.“
KAUR PAVES

Laupäeval teatati politseile, et
Kanepi vallas Erastvere külas
vehib mees relvataolise esemega.
Talumaja uksele tulnud 57-aastane agressiivne alkoholijoobes
mees sihtis relvataolisest esemest
politseinikke ega allunud korraldustele relv maha panna. Politsei
viis härra esialgu kainenema.

Pihkvasse messile
Sõpruslinn Pihkva kutsub tartlasi ja
Tartu ettevõtteid 20.-22. mail toimuvale ettevõtlusmessile EXPO60. Osalemiseks võetakse ettevõtetelt avaldusi vastu 10. aprillini.

Kus on Taivo?
Politsei palub infotelefonil 612
3000 või e-postil merike.raju@
politsei.ee abi 13. märtsil oma
kodust Kalevi tänaval lahkunud
28-aastase Taivo leidmisel. Taivo
viimane postitus sotsiaalmeediasse samal päeval näitas mehe
asukohaks Ahja valla Põlvamaal.
Mees on umbes 173 cm pikk,
kõhna kehaehituse ning lühikeste
tumedate juustega. Lahkudes oli
tal seljas must jope, jalas tumedad teksad ning mustad jalanõud.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

MINEVIKUS KINNI: alatasa piiri taha kiikav “Välisilm” püüab
teemadega olla ajast ees, aga lõputiitritega dateerib end sootuks
minevikku. 
ETV

SUUR LEHT
LEHT SUUR
9. aprill

trükiarv 42000, kanne Tartu ja Elva postkastidesse

reklaam: malle@tartuekspress.ee
kaupo@tartuekspress.ee
521 3038
511 6923
reklaamisoovist teata 7. aprillil kl 12ks

Kui leht 9. aprillil sinu postkasti ei jõua, palun teata info@tartuekspress.ee või 730 4455

KLASSIKALISE PILATESE
TUNNID TARTUS
teisipäeval 17.30–18.30
neljapäeval 17.30–18.30 ja
18.30–19.30

Vasara 50 (4. korruse saal), tel 559 4542
infopilates7@gmail.com
www.pilates7studio.ee
www.facebook.com/Pilates7Studio
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Näitus „Minu Poola. Mäletamisest ja unustamisest“ on avatud viimast nädalat. 

Neljapäev, 26. märts 2015
JOHN SMITH

Palametsa
pajatused
327.

Lahingulendur
Oskar Luts
„No mis jutt see nüüd on? Meie Oskar Luts ja lendur? Kes seda varem
kuulnud on?“ Kuulnud vast mitte, küll aga lugenud Oskari enda mälestustesarja 10. köitest, mis ilmus Tartus 1938. a ja kus autor kirjeldas oma
apteekri-sõdalase elu Varssavis 1915. a kevadel. Seega ajal, mil linn oli veel
Vene vägede valduses. Kord restoranis lõunatades tuli Luts oma prantsuse keele napi oskusega appi kahele belglasest piloodile, kes olid hädas
menüüst millegi suupärase valimisega. Sellest sigines tutvus ja Serbia
rindele teel olevad uljad aeronaudid pakkusid Lutsule võimaluse teha
üks ring õhusõitu Varssavi kohal. Neil niigi vaja oma lennuaparaatide
korrasolekut kontrollida. Edasi juba Lutsu enda sõnadega.
Sõidame kolmekesi õige logu automobiiliga nii 10 vakamaa suurusele Mokitovi lennuväljale, kus ühes angaaris lennumasinaid valmis seatakse. Vastutulevad ohvitserid pärivad, mida meediku paguneid kandval mehel siiakanti asja? Luts seletab: need härrad-piloodid
on meie liitlased Belgiast, kes tahavad enne äralendu oma aparaate
proovida ja ma pean eelnevalt kontrollima nende tervist. See on selge jutt ja kui aeroplaanid on väljale veeretatud, palub piloot Maurice
Lutsul kähku tagumisele istmele ronida, sest lääne poolt näib lähenevat kaks kahtlast täppi – väga võimalik, et sakslaste aeroplaanid.
Nüüd ei tohi enam aega viita.
Juba tõusebki lennuaparaat mürisedes õhku. „Ja see täidab mind
kaelani uhkusetundega – Eesti apteekrisell maailmasõja õhusõjas.
Kogu Varssavi ujub all otsekui sinkjas uduvines. Ma ei tunne ära ainsatki paika, ei näe ka vaenlase lennukeid. Küll tunnen, et meie lennuk hakkab tegema äkilisi kurve. Ja see mõjub kogu mu olemasolule
väga pahasti.“
Luts toibub alles pärast maandumist, kui Maurice pärib kaaspiloodi enesetunde järele ja vabandab, et egas ta tahtnud tõmmata
võõrast õhuvõitlusesse. Aga mis parata, kui kord juba nii välja kukkus. Sakslased kadunud kohe, kui belglase kuulipritsidelt tuld said ja
egas nad siia oma paremaid piloote saadagi – need lendavad seal läänerindel, kus käib tõeline õhusõda.
Venelastest lendurid löövad aga imestusest käsi kokku, kui saavad
teada, et doktor Luts on isiklikult äsjase õhuvõitluse kaasa teinud.
Luts kaob lennuväljalt võimalikult kähku, enne kui kogu lugu veel
halva pöörde võtab. Küll jõuab belglasi-piloote oma korterisse külla kutsuda ning seletada, kus hospidali kõrval ta elamine asub. Kutsutud tulevadki, Lutsul söögi- ja joogipoolist (teadagi – apteekri asi,
kuigi ametlikult kehtib kuiv seadus) jätkub. Ja nii istutakse prantsuse
keelt purssides sõpradena koos kuni koidutunnini.
Samal ajal venivad läbi Varssavi lõputud poolakatest sõjapõgenike
voorid. Sakslased on hakanud kõvasti peale suruma ja saanud suure osa Kuramaast enda kätte. Varssavi all rinne veel püsib, kuid juba
tehakse algust välilaatsarettide ja nende juurde kuuluvate apteekide
evakueerimisega kaugemale tagalasse. Nii tuleb Lutsulgi siirduda
1915. a augustis Dvinskisse-Daugavpilsi ja sealt omakorda Vilniusse,
kus Oskar saab tuttavaks oma tulevase abikaasa – slaavi verd Valentinaga. Isa poolt valgevenelanna, ema poolt poolatar. 23aastane kena
noorik, kellega peetakse pulmad Vitelskis 1917. a kesksuvel ja kelle
Luts Tartusse toob koos 1918. a aprillis sündinud poja Georgiga. Nii
et Tartu sai ja jäi noore perekonna kodulinnaks, selleks linnade linnaks, mida Luts oma hilisemas loomingus suure sümpaatiaga kirjeldas. Et Luts ka Emajõelinna kohal lennanud oleks, selle kohta ei ole
ma küll mingit teadust leidnud.

Tartmus jätkab
holokaustilainel
Neljapäeviti on põhjust
seada sammud hiljuti liiga
vallatu holokaustinäituse
tõttu üleilmset pahameelt
pälvinud kunstimuuseumisse, kuna sellel päeval
toimuvad põnevad ja eripalgelised üritused ning
uut nime kandev Tartmus
on avatud kuni kella 21ni.
Täna kell 18 toimub viltuses majas
(Raekoja plats 18)“Muuseumi akadeemia“ kunstnik Kaido Olega ning
kell 19 meisterjaani esinejanime
kandva Jaan Tätte juuniori kontsert.
Järjekorras kuues „Muuseumi akadeemia“ on seotud viimast nädalat
avatud näitusega „Minu Poola. Mäletamisest ja unustamisest“.

Parmupillist kõristini
Näitusel eksponeeritud John
Smithi (Marko Mäetamm ja Kaido

KEEVITUSTEENUS
• malm
• alumiinium
• roostevaba

Ole) maali „Holocaust“ tagamaid
tutvustab kunstnik Kaido Ole
ning üritust modereerib kuraator
Rael Artel.
Üldhariv loenguseeria „Muuseumi akadeemia“ võtab igal korral ette ühe olulise kunstiga seotud teema või meediumi. Seeläbi antakse põnev ülevaade siinsest kunstiajaloost ja selle seostest
samal ajal maailmas toimunuga.
Loengud leiavad aset iga kuu ühel
neljapäevaõhtul ning neid peavad
tuntud ja tunnustatud kunstiloolased ning kunstnikud. Korraldajate sõnutsi on oodatud nii kunstivaldkonnaga juba kokku puutunud huvilised kui ka need, kes selle teemaga esimest korda tutvust
teevad.
Näituse „Noorus kui elustiil“
raames toimuvad viltuse maja
suures saalis neli kontserti. Programmi esimeseks esinejaks on
Jaan Tätte jr, kes loob muusikat

kasutades parmupille, süntesaatoreid, šamaanitrummi, isetehtud kõristeid, efekte, oma häält ja
kitarri.

Hardcore armastus
Süntesaatorite paindlikkus
võimaldab neid mängida nagu
tuhandete aastate eest mängiti
parmupilli. Helivõimendus lubab
meisterjaanil parmupilli mängida nagu Jimi Hendrix mängis
elektrikitarri. See on nüüdisaegse ja ürgse sõbralik sümbioos. See
on minek sinna, kuhu varem pole
mindud. See on ilus illusioon, see
on hardcore armastus.
26. aprillil on esinejateks Mart
Avi & Ajukaja, 30. aprillil HAŠŠ &
Neo Zion ning 16. mail Ada Karczmarczyk. Iga kontsert algab kell
19 ja pääsme saab lunastada nelja
euro eest.
HANNA-LIIS KONT
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28.03

Kavas

L 28.03 kl 19.00
Tallinna Niguliste kirik

Orlandus Lassus
Tomas Luis de Victoria

29.03

DIrigent

P 29.03 kl 18.00
Tartu Jaani Kirik

Toomas Siitan

www.odavlaen.ee

7 460 086, 581 00 111
NB! Finantsteenus! Näide: 10 000 € 5 aastaks:
fikseeritud aastaintress 10,47%, keskmine kulukuse
määr 11,07%, krediidi igakuine tagasimaksmise
summa 253 €. Tutvuge tingimustega ja vajadusel
konsulteerige spetsialistiga. Kinnisvaralaenuga
kaasneb kindlustuslepingu sõlmimise kohustus.
Laenusumma alates 1400 €, maksimaalselt 70%
tagatise turuväärtusest.

10/7 €

Küüni 5b,
TARTU

Tiibeti, t
restoranandoori ahju

Toit koju ja kaasa

E–N kl 11–23
R–L kl 11–01
P kl 12–23

ja india

tudengitele -10% • kaasa -10%
Pakume ka maitsvaid momosid, Lhasa
kana, India-pärast tandoori ahjus küpsetatud kebaabi ja palju muud maitsvat.
ale kella 17
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AS Tartu Graanul
müüb

PELLETEID

Premiumklass
6 ja 8 mm, 15 kg/kott
Hind al 155 €/tonn
Transpordi võimalus
Tel 5300 5959
info@tartugraanul.ee

TARTU ELUASEMEFOND
sihtasutus

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

www.sadloy.ee
www.pkp.ee

ILA

PimeDUS ENNE
VALGUST

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

RAV

Märtsikuus lepingutasu 0
Laenud alates 1400 €

Tenebrae
ante lucem

BETOONI

5

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

175/65 R14 al 33 €
185/65 R15 al 37 €
195/65 R15 al 37 €
205/55 R16 al 40 €
205/60 R16 al 44 €
215/55 R16 al 45 €
215/60 R16 al 50 €
215/65 R16 al 55 €
215/50 R17 al 61 €
215/55 R17 al 59 €
225/45 R17 al 52 €

225/50 R17 al 60 €
235/65 R15 al 66 €
235/75 R17 al 68 €
245/70 R16 al 78 €
225/65 R17 al 65 €
235/65 R17 al 64 €
235/60 R18 al 73 €
195/70 R15C al 51€
205/65 R16C al 64 €
215/65 R16C al 59 €
235/65 R16C al 70 €

Saadaval palju teisi mõõte.
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VABA AEG

Katuse- ja fassaaditööd, vundamentide remont ja soojustamine,
vihmaveesüsteemid.
Tel 5620 2333.

Ehitus

1,6 ja 3,2 t ekskavaatorite rent ja
kaevetööd. 80-110 € päevarent
juhita. Tel 511 5786.

Katuse-, ehituspuusepa- ja
remonditööd, ehitusabi jne.
Ehitus Kiirabi OÜ. Tel 5919 8885,
info@ehituskiirabi.com,
www.ehituskiirabi.com.

Müürsepp pakub teenuseid. Tel
5823 0884, sudachek03@list.ru.
Plaatimistööd. Propüleed OÜ,
tel 5646 5323.

Kino

29.03 kell 18 Pimedus enne
valgust / Tenebrae Ante
Lucem

Aedade, väravate ja värava
automaatika müük, paigaldus,
hooldus. Tel 501 6453,
www.nr1aiad.ee.

KARLOVA TEATER

Aukude puurimine postvundamentidele (palkmaja, terass).
Tel 509 3454,
www.vahvameeskond.ee.

28.-29.03 kell 10.40 6 kangelast

26.03 kell 19 Kaunimate Aastate Vennaskond: Kaunimad
laulud kinolinalt

Ehitus- ja remonttööd. Puitfassaadid, katused ja lamekatused
jne. Tel 5662 9930.

27.03-2.04 kell 21.15 Samba

SÕBRA PUBI

27.03-1.04 kell 14.45, 17.30;
2.04 kell 12.45, 17.05 Lahkulööja sari: Mässaja

26.03 kell 21 Bluusiklubi

Ehitus, remont, siseviimistlus
Lõuna-Eestis. Pikaajaline kogemus!
Soovitud tulemus garanteeritud!
Tel 5622 9840,
e-post: meelis@kevori.ee.

27., 30.-31.03 kell 14.30; 2.04
kell 12.15 Teine parim hotell
terves Indias

27.03 kell 18 Tartu ülikooli
akadeemilise naiskoori 70.
sünnipäeva pidulik juubelikontsert Ela. Kasva. Õitse.

CINAMON
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!

27., 30.-31.03 kell 13.45,
17.50, 21; 28.-29.03 kell
13.45, 17.45, 21; 1.04 kell
13.45, 18.15, 21; 2.04 kell
13.45, 17.45 1944
27.03-2.04 kell 11.45 Labürint
27.-31.03 kell 20; 1.04 kell
19.30 Viiskümmend halli
varjundit
27., 30.-31.03 kell 15.45,
18.30, 22.15; 28.-29.03 kell
13, 15.45, 18.30, 22.15; 1.04
kell 14.30, 17.30, 22.15; 2.04
kell 15.45, 22.15 Kingsepp
27.-31.03, 2.04 kell 19.45,
22.30; 1.04 kell 22 Laskja
28.-29.03 kell 11 Paddingtoni
seiklused
28.-31.03, 2.04 kell 15.30;
1.04 kell 15.15 Kingsman:
Salateenistus
27.03-1.04 kell 20.10 Fookus
27., 30.-31.03 kell 12.30; 28.29.03, 2.04 kell 10.30; 1.04 kell
11.30 Lammas Shaun. Film
27., 30.-31.03 kell 12.30,
17.05, 19; 28.-29.03 kell 15,
17.05, 19; 1.04 kell 16.45, 19;
2.04 kell 15, 16.55 Vehkleja
27.03-2.04 kell 13.10, 18 Tuhkatriinu
28.-29.03 kell 11.15; 2.04 kell
10.45 Muumid Rivieral
27.-31.03, 2.04 kell 22; 1.04
kell 15.45 Ex_Machina

TARTU ÜLIKOOLI AULA

28.03 kell 15 Tartu ülikooli
akadeemilise naiskoori juubeli kontsert-etendus Kasvu.
Hoone

TARTU ÜLIKOOLI
MUUSEUM
27.03 kell 19 Eesti Interpreetide Liit kutsub: Kädy PlaasKala (sopran) ja Martti Raide
(klaver). Kavas: Bolcom, Sumera, Kõrvits jt. Piletid hinnaga
6/4 € saadaval Piletilevis ja
tund enne kontserti kohapeal

Näitus
ANNELINNA
RAAMATUKOGU

Fassaaditööd, lamekatusetööd,
hüdroisolatsioonitööd, vundamenditööd, tööd korteriühistutele. Küsige pakkumist!
Tel 5323 4050, www.proofex.ee.
Fassaaditööd: soojustamine ja viimistlemine. Küsi pakkumist
tel 5850 9769,
info@auna.ee,
www.auna.ee.

KULD
SULE
RÜÜ
TEL

kuni 30.06 näitus Tabamata
Vilde

KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU
kuni 30.03 Tartu Rukkilille
lasteaia loovtööde näitus
Lõbusad talvepildid
kuni 4.04 Kristi Neideri maalinäitus Kas kaduma läinud
talendid?

1.04 kell 19.45, 22.30; 2.04
kell 14.15, 17.05, 20, 22.45 Eellinastus: Kiired ja vihased 7

kuni 18.04 nahakunsti näitus
Peidetud varandus

27.03 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esineb Anna Humal (orel)

Erinevad ehitus- ja remonditööd.
Üldehitus, krohvimistööd, siseviimistlus. Tel 5633 3258.

kuni 2.04 näitus Kultuurilugu
kivis

kuni 16.04 näitus-viktoriin
Vildet tabades

JAANI KIRIK

Ehitus-viimistlustööd, katused,
fassaadid, torutööd. Ragan OÜ,
tel 5749 4994, ragan@ragan.ee.

kuni 31.03 harrastuskunstnik Epp Nõgese maalinäitus
Pintsel pihus, lilled vaasis,
oma rada otsimas

27.03 kell 14.30, 16; 28.-29.03
kell 10.30, 14.30, 16.30; 30.31.03 kell 14.30, 16.30; 1.04
kell 12.30, 13.30, 15.30; 2.04
kell 11.15, 12, 12.45, 15.15
Kodu

Kontsert

Ehitusmeeskond teeb kõiki ehitustöid. Tel 5820 2040.

LINNARAAMATUKOGU
kuni 18.04 Naima Neidre originaalillustratsioonide näitus II

kuni 21.04 muusika-aastale
pühendatud näitus Helisevad
lood – loe ja kuula!

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 6.04 Riin Liivamägi digimaalide näitus iMaal
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CE-sertifikaadiga,
(tavahind 2.000 €)
Soojustsalvestav
kamin otse tehasest
poole hinnaga!

HELISTA +372 5044 188
info@ultimatemarket.com

Materjal

Veoga liiv, kruus, killustik, muld.
Tel 551 2811.

Kinnisvara müük

Plekksepatööd, vihmaveesüsteemid, teraskatused, lisaplekid.
B1:B23 müük ja paigaldus! Tel
5341 8183, tauno@tametek.ee,
www.tametek.ee.
Sanitaar- ja kapitaalremont. Ehitusja lammutustööd. Tel 5837 2544,
viimistlus.lammutus@mail.ee.

Telli välisuks! Tootmine Tartus,
paigaldus üle Eesti! Tel 5625 4169,
www.askorpuit.ee.
Tselluvilla paigaldamine puistena – pööningud (ka lamekatused),
seinad, põrandad. Tel 503 7220.
Tänavakivide paigaldus, teede/
parklate ehitus, haljastustööd,
piirdeaiad/väravad.
Tel 5623 3867,
www.clinkerservice.ee.
Vundamentide soojustamine,
uute ehitus, vanade remont, hüdroisolatsioonitööd. Tel 5649 4929.
Väike ehitusfirma teeb puusepatöid. Tel 5691 6063.
Õhksoojuspumpade müük,
paigaldus. Hinnad al 669 €, järelmaks al 50 €/kuus. Tel 5388 4884,
www.õhksoojus.eu.
Üldehitustööd. Plekkide painutamine ja paigaldus. Ramest Ehitus
OÜ, info@ramest.ee, tel 516 6152.

Ahik korter. Tel 5606 1330.

Üürile võtta
2-3-toal korter. Tel 5561 4114.

• Alati hea nõuanne!
• Professionaalne abi kinnisvara ostul, müügil, üürimisel
• Kinnisvara komplekshaldus

Üürin otse omanikult pikemaks
ajaks remonti vajava 2-toal
rõduga korteri (2. või 3. korrus,
180-200 €). Tel 5683 0460.

Koolitus

Riia 9, Tartu. www.eravara.ee
E-post: eravara@eravara.ee
Tel 742 7630 ja 506 6173.
1-toal ahik korter Tammelinna
renoveeritud kivimajas (38,8 m²,
aknad vahetatud, siseviimistlus
vajab uuendamist, 38 000 €).
Tel 56 503 503, marko@ecre.ee,
www.ecre.ee.
ECRE ostab investeerimise eesmärgil kinnisvara Tartus. Soovite
müüa oma korterit, helistage
56 503 503 või saatke pakkumine
marko@ecre.ee. www.ecre.ee

Soojustamine puistevillaga.
Tel 5665 0604, 502 0066,
puistevill@gmail.com.
Teeme erinevaid üldehitustöid
üle Eesti. Tel 5683 5395,
siseehitus@gmail.com.

Üürile anda

1-toal korter. Tel 503 2345.

Katuste ja puitfassaadide ehitusja remonditööd. Tel 515 7062.
Monoliittreppide, vundamentide
ja vahelagede ehitus. Betooni
parandus- ja tolmutõkke tööd.
Tel 5625 4171.

Kingsepp

Neljapäev, 26. märts 2015

A-, B-, BE-, C-, CE-kat, ADR (ohtlike ainete vedu), takso- ja veokijuhi ametikoolitus, lõppastmekoolitus 85 €. Tel 507 8230, Kalda tee
30, www.sõiduõppe.ee.
Emajõe Keeltekool: uued kursused märtsis. Tel 740 4050, info@
emajoe.ee, www.emajoe.ee.

Küte
Korterid, majad, majaosad Tartus
ja maakonnas. Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel. Ene Lina,
tel 742 0656, 504 8379.
Maja Haaslava vallas (23 km
Tartust, krunt 2,54 ha, üp 240 m²,
ep 156 m², võimalik elada sees
kahel erineval perekonnal).
Tel 5632 3579.

Kinnisvara ost
1-toal korter. Tel 503 2345.
2-3-toal korter. Tel 5561 4114.
2-3toal korter Tartus. Võib vajada
remonti. Tel 5673 3922.
Aitan müüa põllumaad ja metsa
väga heade hindadega. Kiired
tehingud. Tel 5620 4096.
Põllumaa Tartu maakonnas. Tel
5620 4096.
Talu koos metsa ja maaga.
Tel 508 0065.

LÕHUTUD KÜTTEPUUD
toores / kuiv
30 cm, 1 ruum = 35 € / 40 cm, 1 ruum = 32 / 40 €
50 cm, 1 ruum = 30 / 38 €

Tel 514 2173

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!
Aasta ringi laias valikus lõhutud
küttepuud veoga. Lepiko talu, tel
5667 5750.

Kui soovid kindlat töökohta pidevalt laienevas
ettevõttes, siis tule tööle Maximasse!
Tartu Maxima XX kauplused
ootavad oma kollektiivi
KASSAPIDAJA-MÜÜJAID
LETITEENINDAJAID
Ettevõte garanteerib:
- stabiilse palga
- sotsiaalsed garantiid
- tasuta lõunasöögid
- erinevad motivatsioonipaketid
- tööalase tasuta koolituse
Täitke tööotsija ankeet meie kodulehel: www.maxima.ee
Saatke CV: personal@maxima.ee, tel 602 3147.
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Ahju- ja katlapuud (50 cm, kuiv
lepp). Min kogus 3 rm. Vedu tasuta.
Tel 5301 1161.
Ahju-, pliidi- ja katlapuu (lepp,
haab, kask). Hind al 28 €/rm (laotud). Tel 525 7628, woodmerk.eu.
Haava- ja lepaküttepinnud (3 m
pikad ja tükeldatud). Kojuvedu hinna sees. Tel 5193 8862.
Haluküte OÜ müüb lõhutud küttepuid lahtiselt, võrgus, konteineris
+ lõikamisjääke. Tel 504 3100.
Halupuud (50, 40, 30 cm), küttepinnud (3 m või tükeldatud), kütteklotsid, pelletid. Tel 529 0183,
www.elevus.ee.
Halupuud kask ja lepp (30, 40,
50 cm). Tel 557 6177,
www.kuttepuud.com.
Kaseküttepinnud, pikad ja tükeldatud. Tel 5662 5014.
Kasepinnud 30, 40, 50 cm. Vedu
ja tšekk. Tel 5594 7098.
Kuiv kaminapuu 40 l võrk lepp
2 €, kask 2,20 €. Tel 557 6177.
Kuiv kaseklopp (28-29 cm, 40 l
võrkkott 1,80 €, 60 l 2,30 €). Veoga. Tel 5591 5281.
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Pakume Annelinnas
päevast ja õhtust tööd
kaubanduspinna
puhastusteenindajatele. Teeme tööks
vajaliku koolituse.
Info tööpäeviti
tel 602 8062.

Puitaknaid ja uksi tootev AS Finak
(Maramaal) pakub tööd tootmistöölistele. Info tel 730 3465 või
saata CV iraritsi@hot.ee.
SA Aarike Hooldekeskus ootab
oma töökasse ja sõbralikku kollektiivi hooldustöötajat. Juhataja tel
511 6113 või 735 1534.

REKLAAM

Pakume diagnostikat ja kodeerimist sõiduautodele. Hooldame
ja remondime ka GPS-seadmeid,
paigaldame navigatsioonikaarte.
Joorami pood, W. Struve 8, tel
5657 7785.

Veo- ja sõidukite keretööd ja
taastamine. Uued ja kasutatud
detailid. Tel 504 0334, allroads.ee.

Teenused

Vajame osalise tööajaga lillemüüjat-floristi. Palun saata CV
genista@hot.ee.

Küttepuud. Vedu tasuta.
Tel 5683 3404, 5684 8808.
Metsakuiv okaspuu 50 cm 28 €/
rm, kuiv 30 cm võrgus 1.60 €/
võrk. Vedu tasuta. Tel 504 5307.
Puidugraanulid! Tume: 6 mm /
990 kg - 179 €, Premium: 6 mm
/ 975 kg - 210 €, 8 mm / 960 kg 210 €. Transport Tartus tasuta.
Tel 507 0 964.
Puitbrikett, kütteklots, kaminapuu, kojuveoga! Tel 528 9398.
Puitbrikett, pellet, kütteklots!
Tel 5304 9599.
Puitbrikett, puidupelletid, kütteklotsid. Vedu. Ladu: Viljandi mnt
48a. Tel 514 4555.

Loomad

(Vilja)puude, põõsaste ja hekkide
pügamine. Üle 15 a kogemusi. Tel
5699 9884, laur@puujuuksur.ee.
Hekkide ja õunapuude lõikus.
Tel 525 2862, www.kobruleht.ee.

Müüa kartulit (seemnesuurus)
Laura, Quarta, Flavia (varajane). Tel
5556 6600.
Müüa toidukartul Laura, Gala,
Vineta. Kojutoomisega.
Tel 5300 3523.
Vene traktorite elektritööd,
müüa T 25, T 40 uued juhtmestikud ja armatuurid. Tel 524 0640.
Õunapuude hoolduslõikus kogenud tegijalt ja okste äraveoteenus.
Tel 5344 1304, broneeri aeg meilil
viljapuuhooldaja@gmail.com.

Riided
Anne 51, kpl Stiil: uus kaup Iirimaalt! stiilriided.ee
Jõe butiik pakub nii uut kui ka
kasutatud kaupa! Soola 10 (avaturg). Vaata meid ka Facebookis!
Ladu müüb Tartus hulgi kasutatud
riideid (Norra originaal, Oslo). Tel
5648 0844.

Koerte pügamine. Tel 5559 6964.
Lemmikloomade ravi, vaktsineerimine ja kiibistamine.
Tel 514 8998.

Odavad rõivad, Kastani 121. E-R
10-18, L 10-15. Uued ja kasutatud
riided.

Sõidukid

Kogemustega ehitusmees teeb
ehitus- ja remonditöid, sh keevitustööd. Tel 5555 9421.

1994.–2006. a sõiduautode kokkuost. Väga kiired tehingud! Raha
kohe kätte! Tel 553 3060.

Soovin tööd kaubaveo autojuhi
abitöölisena, transport, kogemus
olemas, palk kokkuleppel. Tel
5456 6718.

Autode ost. Tel 5839 5949.

Staažikas müüja otsib tööd Tartus
(tööstuskaupade kpl, sobib ka osaline tööaeg, kodus töötamine jne).
Tel 5632 3579.

Pakun tööd
Lisatöö siseruumide koristajale
Tartus Kompanii tn, tööaeg 6x
nädalas: E-R alates kl 20st, L alates
kl 16st. Tel 5823 0411.

Tänava- ja äärekivide paigaldus,
piirdeaedade ehitus, haljastustööd. Tel 5852 0474.

Liiva, killustiku, mulla vedu ja
müük Tartus. Tel 505 7316.

Autoremont Tartus.
Tel 5853 3080.

Autoelektrik, diagnostika Tartus.
Tel 5853 3080.
Autokorvtõstuk 18 m, kõrgpuulõikus, kaevetööd, multiliftkallur 15 t, liiv, killustik.
Tel 505 4074.
Boilerite paigaldus, puhastus ja
remont. Tel 518 7207.
Boilerite puhastus, veemõõtjate
vahetus, san-tehnilised tööd. Tel
5646 9025, 734 8044.

Ehitus, lammutus, puulõikus,
korvtõstuk 18 m, ekskavaatorlaadur, kallur 15 t, lumetõrje.
Tel 505 4074.
Elektritööd Lõuna-Eestis, avarii
korral vajadusel 24 h reageerimine
Tel 513 7844.
Elektritööd. FIE. Tel 5608 0582.
Firma koristab krunte, pügab
hekke, teeb san-tehnilisi töid.
Tel 509 0750.

Ohtlike puude langetamine ja
äravedu, okste purustamine. Töö
kiire ja korralik. Hinnasula -20%.
Tel 5559 3732, info@vikatimees.eu.
Ohtlike puude raie ja puude
hooldustööd. Tel 5686 6157,
info@nordicarb.ee.

Veo- ja kolimisteenused,
utiliseerimine suure kaubikuga.
Tel 501 5312,
www.kutotootmine.ee.

Viin ära vana pesumasina ja muu
tehnika. Tel 520 2155.

Plaatimistööd Tartus. Tel 5605 4192,
web.zone.ee/plaatimine.

Võtan oma koju hooldamisekspõetamiseks eaka venelanna.
Seltsiks olemas 89 a rahulik ja vaikne voodihaige vene memm. Soovitav oma mööbliga. Pakun vaikust
ja rahulikku elu. Tel 5599 5766.

Tervis
Pottsepatööd Lõuna-Eestis. Tel
5830 9490, e-post: pottseppmeister@outlook.com.
Pottsepatööd. Tel 507 9037.
Printerikassettide kiire täitmine!
E–R 9–17, Raekoja 13, Tartu. Tel
744 1100, www.futari.ee.

TOIMETUS • tel 730 4535
Peatoimetaja: Kaur Paves kaur@tartuekspress.ee
Reporter: Janari Kintsiraud janari@tartuekspress.ee
Reporter: Rasmus Rekand rasmus@tartuekspress.ee
Reporter: Sten Sang sten@tartuekspress.ee

Ly Chini OÜ. Abi alkoholisõltuvuse korral. 98%. Hiina meditsiin.
Tartu, Sõpruse pst 2, vajalik eelreg.
Tel 505 8381.

Hõbedast esemed. Kokkuostudest kuni kaks korda parem hind!
Raha kohe kätte! Tel 5649 5292.
Kasutatud raamatud, ka nõukogude perioodist. Tartu ja Elva. Raha
kohe kätte. Tel 734 1901.

Koguja ostab korporatsioonide
uuriripatseid (musta naha/vapiga)
kuni 200 €/tk. Tel 5649 5292.
Nõukogudeaegne vannitoavalamu (eest kaares) mõõtudega
48x56. Tel 5348 8766.
Ostame enne 1980ndaid toodetud mööblit ja muid esemeid, nt
mänguasjad, nõud, lambid, vaasid jne. Tel 5347 5518, Margus.
Raamatud (pool- ja täisnahkköites), teenete- ja aumärgid, fotod,
postkaardid, mündid ja paberrahad. Tel 5829 9810.
Suur Piibel (1938-1940) 100-500 €
ja nahkköites raamatuid. Maksan
hea hinna. Tel 5649 5292.
Vanad postkaardid/fotod - mõisad,
linnad, kirikud, autod, kauplused,
ausambad jne. Tel 5649 5292.

Tutvus
59 a majaga sale naine Elva lähedalt otsib hoolivat abivalmis autoga püsisõpra. Tel 5846 4613.

Vanad raamatud, märgid, diplomid, aktsiad, mündid, fotod, graafika jm vanavara. Tel 5649 5292.

TELLI
KUULUTUS

Rakke-, salv- ja sahtkaevude kaevamine, puhastamine, süvendamine ja remont. Tel 557 4792.

San-tehnilised tööd, likvideerin
ummistusi, torustike, pottide,
kraanide, jne vahetus, remont.
Tel 553 7638.

Ost

Kauplus Inderlin ostab raamatuid,
hõbeesemeid, märke, postkaarte
jne. Raha kohe kätte! Tel 5803 6752.

Veoteenus väikekaubikuga. Tel
5348 8766.

Pakun raamatupidamisteenust.
Tel 5620 5355.

S piidega 5 m kultivaatori valmistamise komplekt (raam, piid jne,
kõik uued). Tel 5903 2032.

Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine (suur kaubik, parimad hinnad). Tel 5621 7955, kiiredkolijad.ee.

Veoteenus suure kaubikuga. Tel
502 2026, Toivo.

Ohtlike puude raie, tööd korvtõstukiga (21 ja 30 m). Maastikuhooldus OÜ, tel 5810 8597.

San-tehnilised ja kõik torutööd,
likvideerin ummistusi, abistan
veeavariide korral. Tel 5621 7955.
Hauakivide ja hauaplaatide
valmistamine. Tel 5691 7488,
www.kiviraie.ee.

Vean tasuta ära vanaraua ja
metallist esemed. Võib ka muud
pakkuda. Tel 5830 6316.

Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.

Rehvivahetus meilt, raha teilt. Asume Annelinnas Kuuse tn. Töö kiire
ja soodne. Tel 5621 7955.

Ostan sõiduauto Volga (GAZ-24).
Tel 5816 0326.

Valmistan ja hooldan kodulehti.
Veebiaadress on websitdesign.eu,
tel 5466 9836.

Veo- ja kolimisteenus, utiliseerimine, laadijad, klaverite vedu jne.
Linna parim hind. Tel 553 7638.

Ehitus- ja viimistlustööd, akendeuste vahetus. Töö kiire ja korralik.
KÜ-d, eramajad, kontorid-bürood.
Tel 510 0645,
formcenter@gmail.com.

Ostan sõiduauto järelhaagise,
võib remonti vajada. Tartu.
Tel 5661 6450.

Väljaandja: Ajaleht OÜ
Aadress: Ülikooli 1, 51003 Tartu
E-post: info@tartuekspress.ee
Internet: www.tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress

Ohtlike puude langetamine ja
puude hooldus. Tel 5664 1413,
info@treeservice.com.

Arvutite hooldus ja remont Tartus
Tiigi 19 ja Küüni 5b. OÜ Maxi IT, tel
5452 2200, 710 0610.

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

Ostan väiksema sõidukorras diiselauto (al 1995 a, võib olla üv-ta,
kuni 350 €). Tel 5348 8766.

Monoliittreppide, vundamentide
ja vahelagede ehitus.
Tel 5625 4171.

Lõngapood: uus kogus Saksamaa linast niiti 100% puuvillane
lõim 10 €/kg, villane sokilõng 15
€/kg, peenvillane tikkimislõng
0.60 €, akrüüllõng 10 €/kg. Ropkamõisa 10 (Dentese hambakliiniku hoovis, väravast)
E-R 10-16, L 10-14. Tel 520 7727,
www.aardlakaubandus.ee.
Müüa kahed vanad kangasteljed
(1 tahab parandamist).
amredspan@hot.ee

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

Aastaaruanded ja raamatupidamine. Tel 736 7077 või 513 8668.

Autobussiteenused (Baltimaad,
Venemaa). Peeter, tel 5373 8770,
www.noobelreisid.eu.

Jalaga õmblusmasin TIM-3.
Tel 5611 0445.

Transport tõstukiga (tõstab 500 kg)
veokiga, kast 2x3 m. Oksad, ehitusmaterjal jms. Tel 501 6453.

Laen kinnisvara tagatisel üle Eesti
– madal intress, tasuta hindamine.
Tel 508 8518, www.tarklaen.ee.

KELLA-JA KULLATÖÖD,
MOBIILIDE REMONT JA
PRILLIDE PARANDUS
Veeriku Selveris,Vitamiini 1
E-R 11–19, L 10–16

Halumasin, uus, traktori haakesse
2650 €, puidutreipingi kopeerseade 450 €. Tel 524 0640.

Trepikodade remont kortermajades. Tel 518 7207,
www.trepikoda.eu.

Lõuna-Eesti Nõid võtab vastu.
Selgitan isikliku elu segadusi. Tel
501 1357, Tartus.
Lõikame õunapuid! Pakume
ka okste äravedu. Tel 550 7067,
e-post: info@hanami.ee.

Tasuta kodumasinate, elektroonika, malmvannide ja vanaraua
äravedu. Tel 5386 9008.

Korstnapühkija. Tel 5805 0201.

Kartuli, sibula, kapsa, porgandi,
peedi, kaalika ja mee kojuvedu
Tartu linnas. Tel 5356 8382.

Müüa kasutatud riideid hulgi ja
riidepoe sisustust: metallkorvid,
stanged. Tartu, tel 501 6050.

Otsin tööd

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

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

Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.

Kütteklotsid (haab, lepp) lahtiselt
ja võrgus. Küttepuud. Kojuvedu
tasuta. Tel 5193 8862.

Kaardid ennustavad.
Tel 900 1727. Kogenud ennustajad
24 h, 1,09 €/min. Ennustuste tellimine ka meilile: www.ennustus.ee.

Soovin tutvuda vallalise 42-54
a naisega Tartust, soov kohtuda,
autot pole. Tel 5456 6718.

Müük

Summutite remont, autoremont
Tartus. Tel 5853 3080.

Kandlemuusika ja rahvalikud
laulud Teie peole! Tel 504 3202,
simmaniduo@gmail.com.

Põllundus

Santehnilised tööd, vannitubade
remont, torustike ehitus.
Tel 5813 5496.
Soodne vedu VW kaubikuga. Tel
553 1419.

Rentida autoveotreiler või konn
hind 20 €/päev. Asun Tartumaal.
Tel 5564 7789.

Kuiv kask 40 l võrk 2 €. Aitan laadimisel, vedu tasuta! Tel 5351 5322.

Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puit- ja turbabrikett, küttegraanulid. Vedu tasuta.
Tel 523 8332, 433 3130.

Invatakso - transport ratastooli ja
raamiga. Suno OÜ, tel 5849 4588,
invataksoteenus@gmail.com.

7

1 kuulutus =1€
(90 tähemärki)

tartuekspress.ee/kuulutused
kuulutus@tartuekspress.ee Ülikooli 1, Tartu

Kujundaja: Priit Kivisoo priit@tartuekspress.ee
Keeletoimetaja: Terje Jepiselg terje@tartuekspress.ee
REKLAAM • tel 730 4455
Müügiesindaja: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee
Kuulutuste vastuvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee

tartuekspress.ee/

LEHE TELLIMINE (12 € / 3 kuud)
telli@tartuekspress.ee
Vastutav väljaandja:
Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee

730 4455
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L�bis�idupiiranguta
garantii
AASTANE

AUX/USB-pesa

Bluetooth vabakäesüsteem

Nahkkattega rool ja
käigukanginupp

Kuumakse

109 €

Püsikiirushoidik
Istmesoojendus
Tumendatud
tagaosaklaasid

Konditsioneer

Soodushind (tavahind 12 990 €)

10 990 €

Hyundai i20 GO!
Nüüd saad uue ja särtsaka i20 GO! erimudeli
suurepärase hinna ning uskumatult rikkaliku
varustusega. Lisaks anname kaasa 5-aastase
läbisõidupiiranguta garantii.
i20 keskmine kombineeritud kütusekulu 3,8-6,0 l/100 km, CO -heitmed 99-122 g/km. Kampaania kehtib kuni autosid jätkub.

amserv.ee
Amserv Turu
Ringtee 32

Telefon: 730 0666
info.turu@amserv.ee

Esiudutuled
LED-päevatuled

15-tollised valuveljed

