Venemaa-Valgevene liitriigi eelarve on väiksem kui Tartu linnal.
Karmo Tüür
Kuku raadio, 26. märts

Neljapäev, 30. märts 2017 • nr 13 (422) • Tiraaž 20 400 • www.tartuekspress.ee

SÜNNIPÄEVAKAVA
3. aprillil kell 17.30 saalis
Ella Agranovskaja ja Nikolai
Šarubini filmi „Viimane
kindralfeldmarssal” esilinastus ja
raamatuesitlus (Dmitri Miljutinist, v.k.)

3. aprillil kell 18.00 Tammelinna
raamatukogus Reisijuttude õhtu
mootorrattal ümber maailma rännanud
Kariina Tšursin-Sootla ja Margus
Sootlaga
5. aprillil kell 17.30 Annelinna
raamatukogus
Toomas Jüriado reisijuttude õhtu:
Korsika
5. aprillil kell 18.00 saalis
Kirjandusõhtu: külas on kirjanik ja
tõlkija Kai Aareleid, vestluskaaslaseks
Eve Pormeister

Meediapartner:

6. aprillil kell 17.00 saalis
Teemaõhtu „Kreeka: teekond Osmanite
impeeriumist Euroopa Liitu“. Kõneleb
teoloog ja tõlkija Kalle Kasemaa

7. aprillil kell 17.00 saalis
Sünnipäevakontsert ansamblilt HÕBE
Sõnad Viidingult, Underilt, Runnelilt jt
10. aprill kell 17.00 kohvikuruumis I
korrusel
Lugemissoovitused: raamatuid
soovitavad Aidi Vallik ja Hanneleele
Kaldmaa
11. aprillil kell 13.00
tehnikakirjanduse osakonnas
Tegevustoa avamine: õmblusmasinad, 3D-printerid, spiraalköitja
12. aprillil kell 10.00 -17.00 saalis
Algupärase laste-ja noortekirjanduse
päev „Aja lugu ning „õnnelik
lapsepõlv““
3. - 5. aprillini kutsume osalema
kirjanduslikus viktoriinis
raamatukogu Facebooki lehel
3.- 20. aprillini toimub
pildistamisvõistlus "Kohtumised
raamatukogus" Instagramis

RAAMATUKOKKU TASUB TULLA!
Kompanii 3/5, Tartu, www.luts.ee, info tel 736 1374

Katusematerjali
müük ja paigaldus.
Vihmaveerennide
müük, paigaldus, hooldus.
Saada päring raido@steel või helista tel 550 3200.

Piiri 7, Viljandi
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Parkimine pole inimõigus?
Sellest nädalast linnarahva hinnata antud uue
üldplaneeringu keskseks
küsimuseks tikub autostumise piiramine, mille
käigus sohvrid kõigi
seniste mugavustega
enam arvestada ei saa.
Opositsioonilise IRLi juhtfiguur Peeter Laurson tõdes,
et planeering on mõneti vastuoluline: ühelt poolt püütakse kesklinnast tekitada
tõmbekeskust, teisalt aga
surutakse selle tegelikku
kasutamist maha. “Parkimisnõudluse suurenemine lahendati ära
lihtsalt parkimistasu,
mitte kohtade arvu
tõstmisega,” selgitas
ta. “See mingis mõttes
on sarnane lasteaiakohtade küsimusega,
kus samuti tõsteti lihtsalt hinda.”

Maantee
tasuliseks
Sotsist abilinnapea
Jarno Laur aga rõhutas, et
kesklinnas tulebki liiklusruumi ümber jagada kergliikleja kasuks. “Lihtne katse: kui
ühel kõnniteel mahub kaks
inimest üksteisest mööda, siis
on juba hea. Täna on vanalinnas väga palju tänavaid, kus
see katse ei õnnestu, ehk me
saame seda ruumi valdavalt
võtta parkimise arvelt.”
Lauri sõnul saab küll jätta
alasid vabaplaneeringuga majadele, kuhu saab rajada parklaid või parkimismaju, ent linn
ei peaks oma ressurssi sinna
olulisel määral panustama.
“Seda peaksid tegema autode omanikud ennekõike, sest
parkimiskoht ei ole inimõigus,” lisas ta.
Abimeeri sõnasabast kinni
võtnud Laurson meenutas, et
viimane lause kuulub mehele,
kel endal ametikohast tulenev
tasuta parkimikaart taskus.
“Justkui need inimesed, kes
sõidavad autoga, oleks suured
vaenlased,” ütles ta. “Milleks
me soovime, et Tallinna ja
Tartu vahel oleks neljarealine
tee? Võiksime ka ju selle tee
teha tasuliseks ja üherealiseks,
vähem sõitjaid oleks.”

“Põhja-Tartu on täna ju umbes
ja kui seda silda ei tule, siis varem või hiljem tuleb terve see
liiklus läbi Supilinna lasta, mis
tegelikult on supilinlastele kaotus,”
lausus ta.
Lauri
väitel
võik s
k aot ust
os a l iselt
kompenseerida kaugemale
põhja kerk ivad
Tiksoja ja Kvissentali
sillad. “Ka Ihaste sild rajati
olukorras, kus meil ei olnud
väga selget teadmist, kas inimesed harjuvad sealtkaudu
käima, kuna ta oli piisavalt
kaugel tavapärastest liikumissuundadest, aga autojuht
tegelikult ei loe kilomeetreid,
vaid aega,” andis abimeer
põhjatartlastele lootust.
IRLi vanameister Jüri
Kõre nägi aga tõsiseid
probleeme teise olulisema jõeületuse,
Ropka silla rajamisel. “Minu arust
k e s k k on n amõjude
hind a misest
tuli otseselt
välja, et see on
võimalik ainult juhul, kui linnavalitsus teeb
erandliku otsuse, mida kehtivad reeglid tegelikult justkui
ette ei näe,” arvas ta.

Trammi toppimine
Laur maalis vaatepildi

rõõmsamaks – keskkonnamõjude hindamine peabki olema
kriiti-

line. “Ropka sild on tõepoolest väga oluline sõltumata
sellest, kas Tähtvere sild kunagi tuleb või mitte, “ rõhutas ta
veel. “Ilma Ropka sillata paraku ei ole mitte kuidagi võimalik meie kesklinna liikluspilti
muuta.”
Arengu- ja planeerimiskomisjoni esimehe Verni Loodmaa sõnade
kohaselt on 1999.
ja 2005. aasta
dokumentides igati
päevakorras
o l n u d
Tähtvere sillast loobumine
üks planeeringu
suurimatest kaheldavustest, millest tuleks
käimasolevas protsessis tõsiselt rääkida. “Teine küsimus
on ka trammitee lisamine üldplaneeringusse üsna viimasel
hetkel ilma igasuguste arutelude, arvutusteta ja tõsise läbikaalumiseta,” lisas ta.
Linnavolikogu esimees
keskerakondlane Vladimir
Šokman lohutas murelik-

ke, et nii keskkonnanõudmised kui inimesed ise kipuvad
ajas muutuma. “Kui täna on
nii, et ei saa ehitada silda Annelinna poole, siis võib-olla

paarikümne aasta pärast uued
inimesed leiavad, et see on
täiesti võimalik ja möödapääsmatu,” ennustas ta. “Ka
Supilinna tulevad
ehk inimesed, kes
saavad aru,
et ei olegi
väga mõistlik, et
kõik Tähtvere poolt
tulevad autod peavad
sõitma kesklinna Tähtvere, Oa, Herne tänavaid
risustades, vaid oleks mõistlikum, et üle silla nad tõepoolest sellel Tuglase sihil saavad.”

Hartale vilistati
Täpselt samamoodi rahulikult soovitas Šokman suhtuda ka palju kära tekitanud
trammiteesse. “Ärme räägime
trammist kui ühistranspordi
liigist, mida me täna tunneme, et veerevad mööda
maad ja kolisevad, aga
jätame ka uutele
poliitikutele,
otsustamise võim a lu st , et
uued põlved
saavad uutmoodi
mõelde s uu s i
transpordiliike
linna tuua,” pakkus ta.
IRLi raudvara Avo Rosenvald leidis, et kergliiklusest on
pikas planeeringus veel üleliia
vähegi juttu. “See, et me teeme nii palju kilomeetreid uusi
teid, on õige ja hea, aga näeme,

et see pole viimaste aastate
jooksul toonud oluliselt jalgrattureid juurde. Ilmselt on
midagi veel, mis tuleks teha,”
hindas ta.
Rosenvald meenutas, et juba
2009. aastal allkirjastas Emajõe Ateena Brüsseli harta, mis
näeb jalgratturite osakaaluks
ette 15%, praegu aga kõigume
5-7% vahel. “Meil tuleb tõsiselt
pingutada, et enamvähemgi
sinnapoole jõuda,” kinnitas
ta. “Rõhutatakse, et meil
tuleb elanikkonnale selgitada ühistranspordi
kasulikkust, aga kergliiklus on ikkagi palju kasulikum.”

Alati poliitiline
Põhjalikult
üleeuroopalistesse
uuringutesse süübinud Rosenvaldi
sõnul on ratturite
probleeme seni
täiesti valest otsast
lahendatud: nimelt
pole kahepoolsed
kergliiklusteed, mida
meitele ohtralt rajatud, teps mitte parim
variant. “Tuleb välja, et
seal on palju ohtlikum sõita kui autoteel või rattarajal,” märkis ta.
Vabakunna võitleja Jüri-Ott
Salm tõdes, et üldplaneeringu
menetlus kujuneb tahes-tahtmata poliitiliseks. “Kui oli
kesklinna üldplaneeringu
arutelu, siis mina tõstsin esile, et parkide pindala vähendamine peaks olema ikkagi
valimiste teema,” meenutas
ta. “Vaatame, kas siis keegi
valimistele selle teemaga edasi läheb.”
KAUR PAVES
SVEN ZACEK

Aeg määrab
Reformierakondlase Toomas Kapi hinnangul paneb
autoliiklusele just linna põhjaosas aga eriti valusa pitseri
Tähtvere sillast keeldumine.
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LUGEJA KIRI
Lehes pettunud
Olen sügavalt nördinud
eelmise Tartu Ekspressi lugejakirjas “Kalossiga
teatrisse”, mis rääkis Kitsa
tänava poriprobleemist.
Ajakirjanik saatis meile kirja meilitsi ja soovis
sellele kohe vastust. Meie
teenistuse juhataja Eda
Põldma püüdis talle selgitada, et ei saa ilma kaardimaterjalita midagi kommenteerida. Sellega ei
jäädud rahule, vaid pinniti
ikka edasi.
Siis sain mina telefonitoru enda kätte. Vastasin
samuti, et ei saa kommenteerida, mispeale esitas
ajakirjanik lihtsalt mingeid
küsimusi. Püüdsin selgitada, et ma ei saa vastata, kui
pole asjaga veel tutvunud.
Soovitasin lihtsalt pöörduda ehitusjärelevalve poole,
kes peaksid ehitusobjektidel silma peal hoidma.
Hiljem selgus, et ehitusjärelevalve otseseselt selle
objektiga ei tegele, sest
Kitsas 6 koos kõnniteega
on eramaa. Kui ajakirjanik
oleks tahtnud põhjalikult
asjasse süveneda, oleks ta
seda ka maa-ametist teada saanud. Tõenäoliselt
on omanikega sõlmitud
leping selle ala parklana
kasutamiseks.
Kiri läks ka menetlusteenistusse, aga sealne töötaja oli parasjagu koolitusel
ja sai asjaga tegelema hakata alles järgmisel hommikul. Selleks ajaks oli Tartu Ekspressis juba ilmunud
artikkel, kus viidati mulle
kui puhastusteenistuse
esindajale. Tegelikult on
minu ametinimetus palju
täpsem.
Oleks pidanud ära ootama menetluse, mis oleks
selgitanud, kes ja miks pori
tekitas ning kuidas see
puhtaks saab. Kui mingi
objekti pealt veetakse pori
linna tänavatele, ei tule
seda mitte iga päev sõitev linna masin koristama,
vaid selleks on kohustatud
reostaja.
Inga Kiudorf
Tartu linnavalitsuse haljastus- ja puhastusteenistuse
haljastuse peaspetsialist

TARTU

IDUETTEVÕTTED
üllitasid ralliraja
Endises PRIA hoones
maad võtvas keskuses
Spark avasid uksed nii
labor kui rallirada – tegu
on esimese rahvusvahelise leiutamiskultuuri
esindusega siinmail.
Makerlabi füüsikutest juhatajad Tarvo Metspalu ja Uku
Püttsepp lähtuvad oma loometöös üsna tõlkimatutest
inglisekeelsetest terminitest.
Loetellu mahuvad maker, DIY,
hacker, biohacking, gadgets, 3D
fabrication, open-source, crowdfunding ja startup. Eesti keeli
öelduna mõtestatavad mehed
lahti kaasaegset tehnoloogiat
ning loovad uusi rakendusi.
Makerlab kujutabki endast
avalikku töökoda ja infokeskust südalinnas. Kohapeal on
ruumid ja vahendeid nii noortele kui ka eakatele oma ideede elluviimiseks. Valikus on
metallitöötuba, Boschi puutöötuba täis kõikvõimalikke
masinaid, elektroonika-poolkorrus, õmblusmasinaid,
värvimistuba ja kaptenisild.
Otse loomulikult ei puudu ka
makerlab’idele kohustuslikud
3D-printerid ja laserlõikur.

Väike on moes
Maker-kultuur meenutab
olemuselt tööstusrevolutsiooni. Raua ja massiivsete mõõtmete asemel ilmestab seda
kommuun, prototüüpimine,
kiired ning efektiivsed lahendused. Materjalina on pigem
kasutusel plastmass ja suund
on väiketootmisele.
Eestis on häkkides ja leiutades
algatatud iduettevõte Spray
Printer, mis võitis eelmise aasta Ajujahi konkursi. Nüüdseks
on idufirma osa saanud kahest
rahvusvahelisest ühisrahastuskampaaniast. Spreiprintijate
leiutaja Mihkel Joalat vaevas
tõsine mure: tütar soovis, et isa
maaliks magamistoa seinale
pildi. Nii leiutaski Joala masina, mis kunstiteose tema eest
valmis vorpis. Mõne aasta eest
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LAUSEGA
Keset linna aednikuks
MTÜ Tartu Maheaed otsib
vabatahtlikke linnaaianduse
aktiviste, et kahe linnasisese
aiamaaga keskkonda uueks
luua.

kell 15 Tartu ülikooli aulas
toimuval tasuta lõppkontserdil.

26 500

euroga toetab linn ühtekokku koolides ja kultuuriühingutes tegutsevaid rahvatantsurühmi rahvariiete ostmisel.

Puutöö paneb huviliste silmad särama rohkem, kui
keskmine nutitelefon seda suudab. Sten Sang
alguse saanud idee on jõudmas
teostusena juba maailmaturule.
Eesti esimene makerspace
avas pealinnas Kultuurikatlas
uksed kaks aastat tagasi. Sarnane asutus tegutseb Narva
linnaraamatukogus ja Viljandi
loomemajanduskeskuses. Pärnus on koostöös linnavalitsusega loomisel Forward Space.
Sparki leidis tee aga esimene
taoline avalik asutus Tartus.
Seni on korraldatud kõlari,
mikrofoni ja elektrikitarri ehitamise töötuba, jootmise ABC
kursus, robootikaringi, kasehalust valgusti ehitamise töötuba, bluetooth-kõrvaklappide ja
kõlari ehitamise töötuba ja akupanga valmistamise töötuba.
Udupeente leiutamisteemade kõrval püüab uudistaja pilku
RCSnaili helerohelises särgis
tiimi käe all avatud automudelite rallirada. Eestvedaja Rainer
Paat sai idee lapsepõlvest, mil
unistas ise automudeli sees istumisest ning ringi rallitamisest. Nüüd saabki huviline istuda mehe leiutatud lahenduse
abil nii-öelda automudeli sisse.
Ülemisel korrusel asub neli
ekraani, rooli ja pedaalidega
varustatud tool – sealt käib allkorrusel kihutavate automude-

HÄÄ HIND!

56 488 967
www.vedamine.eu
andrus@vedamine.eu

lite juhtimine. Mehe kinnitusel
alustas ta automudelite ralliraja
projekti plaanimist ja märkmete tegemist umbes kümme
aastat tagasi. Aktiivsem tegevus
on kestnud viimased kolm aastat. Idee algas hobiprojektina
ja nüüdseks on Paat tegevusse
üksjagu investeerinud. Täpse
summa koha pealt jäi aga rallimees vastuse võlgu. Paat sõnas
vaid: „Interaktiivse ralliraja
eesmärk on läbi meelelahutuse ja e-spordi populariseerida
tehnoloogiaerialasid ja loodussäästlikku mõtteviisi.“

Isa süles rooli
RCSnail tahab pakkuda alternatiivi arvutimängudele ning
tuua sisse rohkem käelist tegevust. Koostöös Makerlabiga on
tiimil plaanis teha mudelautode
ehitamise töötubasid, mis hõlmavad elektroonikat, 3D-printimist, vaakumvormimist,
programmeerimist ja teisi mudelsõiduki vorpimiseks vajalikke oskusi. Eestvedaja hinnangul
jagub põnevust ja tegemisi nii
lastele kui nende vanematele.
Kohapeal viibinuna jäi silma, et
täpselt nii rallirada isasid ning
järelkasvu ühendaski!
STEN SANG

Aardla ümbersõit

Hiinalinn leekides

Homsest suletakse kanalisatsiooni ja sadeveetorustiku
ehituse tõttu 15. maini liikluseks Aardla tänav Tähe ja
Jalaka vahelises lõigus. Ümbersõidud toimuvad Tähe
- Ropka tee - Turu või Tähe
- Teguri - Võru marsruudil.

Kolmapäeva varahommikul
põlesid Põhja puiestee piirkonnas järjekordselt kaks
omavoliliselt ehitatud aiamajakest, mis tules hävisid.

Käimlad käitlusse

28. märtsi õhtul laekus politseile teade, et Lossi tänaval
pargis löödi 19-aastast alkoholi tarvitanud meest.

Miina Härma gümnaasiumis
rekonstrueeritakse suvisel
koolivaheajal viis tualettruumi, mis ampsavad meie ühisest kaukast 118 742 eurot.

Kõnnitee Jaamale
Jaama tänava põhjapoolsesse serva lõigus Kivilinna bussipeatusest Kaunase puiesteeni rajatakse 2,5 meetri
laiune asfaltbetoonkattega
kõnnitee, mida ilmestavad
madaldatud äärekivid.

Noormuusikute eliit
Linna muusikakoolide õpilased saavutasid üle-eestilisel
konkursil „Parim noor instrumentalist 2017“ sedavõrd
häid tulemusi, et tublimad
neist esinevad pühapäeval

SÄHVATUS

Toomemäe
romantika

Ühe euro reede
Legendaarne ühe euro pidu
pole vaid hingusele läinud
kultuuriklubi Club Tallinna
pärusmaa – kuu viimasel
reedel pääseb üheainsa tugriku eest ka Tartmusi.

Menetle
konservatiivsust
Galerii Nooruse keldrigaleriis on avatud kõrgema
kunstikooli tekstiiliosakonna üliõpilaste autorikursuse
„Kitš ehk vähem ei ole parem“ tööde näitus, mis õhutab arutlema ilusa-koleda ja
konservatiivsuse teemadel.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

ÜHED EESTI SUSSERDISED KÕIK: ehkki Leedus Pasvalyses läksid võistlustulle ikka meite mehed, müüdi
pilet ometi teadmisega, justkui prooviks Cramo teist
õhtut järjest Balti liiga finaali murda.  AUGUST LUMM
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Hull Teadlane kompab huumori piire. TÜ MUUSEUM

Palametsa
pajatused

416.

Kuidas naljapäev
tervelt üle elada?
Aprilli algust võib tähistada ka teisiti kui veebitoimetajate kesiseid
vaimukusi lürpides.
Päeva avab sportlikes toonides Descartes’i kool, kus
juba kella 10st saab kaasa
elada ülipinevatele linna
koolide rahvusvahelistele karikavõistlustele males. “Mängitakse šveitsi süsteemis individuaalturniiril kuni seitse
vooru ajakontrolliga 15+15
minutit,” tutvustas korraldaja Andres Karba. “Koolide
paremusjärjestus määratakse
vastavast koolist individuaalselt kolme parema õpilase
kogutud punktide summa
alusel.”

Jõukohane sahmimine
Kell 11 asub Tartu ülikooli
muuseumis aga tembutama
legendaarne Hull Teadlane
– seekordne eksperimendihommik just pealkirja “Nalja
nabani!” kannabki. “Kas tead,
milline oli maailma esimene
nali või millistest osadest üks
hea nali koosneb? Uurime, kas
ka teaduses ja teadlastega võib

vahel nalja saada. Teeme ise
nalja ja kuulame vanu nalju,”
meelitas ta.
Südapäeval käivitub Tamme staadionil MTÜ Seiklu shu nd i veet av roga i n
– võistkondlik valikorienteerumine, mille eesmärgiks on
kontrollaja jooksul koguda
võimalikult suur punktisumma maastikule paigutatud
kontrollpunktide läbimisel.
Punktide väärtus on Arvi
Antoni sõnul erinev, sõltudes
punkti asukohast ja ligipääsemise keerukusest. “Rogainis ei ole kohustuslik läbida
kindel arv kontrollpunkte, iga
võistkond läbib täpselt niipalju kilomeetreid ja punkte, kui
meelepärane ja jõukohane,”
lisas ta.
Kell 15 võtab Karlova teatris teatepulga üle Kaunimate
Aastate Vennaskond, kelle
esituses kõlavad kaunimad
laulud ja vaimukad lood noor
olemisest ja vanaks saamisest.
Rõõmsad kevadised kontserdid toimuvad juba kümnendat
korda üle Eesti ning sel korral
on põhjust tsiteerida Kulno
Süvaleppa: “Kaunimad aas-

PUIDUST UKSED
TREPID
AKNAD

tad on siis, kui tunned ennast
noorena!”

Hall ei peluta
Korraldaja Ruta Rannu väitel jõuab igaühe elus varem või
hiljem kätte see hetk, kui ilmub
esimene hall juuksekarv. “See
võib tunduda tragöödiana või
siis hoopis inimliku komöödiana, kui hoolimata alatasa kadunud prillidest õnnestub mitte
kaotada huumorimeelt,” märkis ta. Teravmeelseid tähelepanekuid tänapäeva noortest ja
vananemisest tänapäeval jagavad Andres Dvinjaninov, Hannes Kaljujärv, Toomas Lunge,
Indrek Kalda ja Jüri Lumiste.
Terve päeva jooksul on aga
asjakohane väisata linnamuuseumi kevadlaata “Uut ja
vana”. Müügil on taaskasutuse
põhimõttest inspireeritud tooted – ehted, riided, märkmikud, villasussid, lapiseelikud ja
muud põnevat. Laada ajal toimub muuseumis ja selle ümber
mitmekesine programm, mille
käigus stardib kell 13 hoovist
lühike jalutuskäik Jaama ja
Puiestee tänava miljööalal.
KAUR PAVES

OÜ DOZ

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

BUSSI RENT alates 50€ päev

Citroen Jumper (2014) • 9 kohta • püsikiirushoidja

diisel • 8,8 l/100 km • 110 kW
USB • AUX • konditsioneer • kõrge
istmed reguleeritavad • B-kat

511 6923
info@aurel.ee
aurel.ee/buss
Rendiauto

ARMASTUS
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Uuno Kivilinnast

Hoidke, mida armastate
Ilmneb, et olen isegi surnuaias ebasoovitav isik.
Kas siis minus ei peitu
kübetki head?
Kui emake Luule Pungariga
aastaid tagasi vanaema haual
käisime, siis paiskas ta mulle kibeda tõe välja. Viimastel valimistel EKRE ridades
20 häält saanud ema ütles,
et tal on enda jaoks juba uus
hauaplats välja ostetud ning
mind ta sinna ei soovi. Olin
nii pahviks löödud, et ei suutnud isegi pärida, miks siis temal oma ema ja isa kõrval ei
sobi rahus puhata.
Eks mind kasvatanudki tegelikult vanaema, kelle kõrvale tahaksin puhkama minna.
Emal minu jaoks aega ei jätkunud, sest ta oli noorena nii ilus
tüdruk, et mehi jagus jalaga
segada. Hiljem oli ta muidugi viis korda abielus ja kinkis
mulle ka kauni poolõe. Eks ta
ise tea, miks me enam kuraditosin aastat suhelnud pole.
Vahepeal olin küll soojemates
kontaktides oma onu, vana
retsi Toivo Pungariga Türilt.
Kriminaalset minevikku ma
Toivole ette ei heida – kes vangis pole käinud, see elu pole
näinud. Alatu on aga see, et ka
tema teatas, et mind isapool-

sele hauaplatsile ei luba. Vanu
kamraade ikka nii ei jäeta.
Tunnistan, et olen ka ise
olnud halb isa – eeskuju ju
puudus. Selge on see, et minu
hauale keegi küünalt süütama
ei tule, kuigi see mind suurt ei
huvitagi, mis pärast surma tuleb. Püüangi võimalikult kaua
elada, et teada ei saakski.
Üritan siis eluõhtul kunagistest vigadest õppida ja lähedaseimale inimesele, ilmetule
pruudile Ilmele maksimaalselt
toeks olla. Kui helgel nõukogude ajal tähistasid kõikjal töövaimu sirbiga naine ja vasaraga
mees, siis sobiks plakatil kujutada meidki, mind muidugi
luuaga ja Ilmet mopiga. Oleme
maa sool.
Vene ajal vähemalt meiesuguseid ametimehi ja –naisi
austati. Kui mingid poliitik
Peeter Tulviste ja näitleja Lembit Ulfsak surid, olid kõik kohad nuttu ja hala täis. Minu ja
Ilme lahkumisele ei pühenda
kindlasti keegi poolt sõnagi. Meid ei austa mitte keegi,
kuigi ilma koristajate ja majahoidjateta upuksime oma sita
sisse ära. Üks töö pole tähtsam
kui teine. Kui poleks ehitajaid
(minu tegelik elukutse), aeleksime siiani muldonnides
Eelnev ei tähenda, nagu

peaks sallima ka igasugu looderdajaid, kes lihtlabaselt tööandja aega varastavad. Kaunase puiestee 20 ees toimuvatel
asfalteerimistöödel näen sellist suhtumist iga päev. Mõni
venelane nõjatub pool tundi
labidale ja ajab juttu. Kui juba
teed tööd, siis tee, ja kui ei, siis
pigem üldse mitte.
Peab muidugi tunnistama,
et pisikesi libastumisi tuli ette
ka muidu täiuslikul nõukogude ajal. Kord sai asfalt juba ära
laotud, kui avastasime, et torud
oleks ju ka tulnud paigaldada, ja
töö algas otsast. Ega tänapäeval
midagi teistmoodi ole.
Pühendunud televaatajana
tean, et selle ajaga, kui meil
ühe kõnnitee kallal janditakse,
on Ameerikas juba pilvelõhkuja püsti. Teadagi, ega sõrme saa
ühe teise ihuliikmega võrrelda. Kui me molutamise mentaliteedist lahti ei saa, ei jõua
me viie rikkama Euroopa riigi
sekka iialgi.
Igal juhul soovin, et minu
matused tuleks lõbusad – olen
pika elu jooksul viibinud ka
sellistel, kus kadunukese mälestuseks tantsugi vihutud.
Ise olen nii Luulele kui Toivole
andestanud ja loodan, et nad
vähemalt kalmistul samaks
jõudu leiavad.

Reiting Koolituskeskus kutsub kursustele TARTUSSE!
4.04 KÜ revisjon
19.04 – 7.07 Ettevõtluse intensiivõpe koos
raamatupidamise kursusega
27.04 – 2.05 Ettevalmistus raamatupidaja kutseeksamiks
Teisi koolitusi vaata siit: www.reiting.ee
tel 733 3690 | koolitus@reiting.ee

reiting
Küüni 5b, TARTU

E–N 11–22, R–L 11–23,
P 12–22

Tiibeti, tandoori ahju ja in

Päevapraad E-R kl 11-15
India 4.50 €, Tiibeti 3.60 €

dia restoran

Päevasupp 2€

Tel 740 1606, 5668 3044, kam296@hotmail.com

restoranhimaalajajutud

2015. - 2017. a.

KEEVITUSTEENUS
• malm
• alumiinium
• roostevaba

himaalajajutud.ee

Pakume maitsvaid samosasid, erinevaid
naanleibasid, India-pärast tandoori ahjus
küpsetatud kebaabi ja palju muud head.

AVATUD ALATES 01. MÄRTS
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EHITUS

Power Rangerid

Maalritöö, pahtlipritsimine,
värvimine. Tel 5820 1334,
info.kestoke@gmail.com
Sanitaar- ja kapitaalremont, ka
elektri- ja torutööd. Ehitus ja
lammutustööd. Tel 5837 2544.
Trepikodade remont kortermajades. Tel 518 7207, trepikoda.eu
Tänavakivide paigaldus, haljastus, piirdeaedade, väravate
müük. Tel 5623 3867,
www.clinkerservice.ee

KINO

BIG BEN PUB

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!

1.04 kell 21.30 Ly Kätmann

31.03–6.04 kell 22.30 Armastusest
31.03–6.04 kell 16.10, 20.30
Carrie Pilby

31.03 kell 18 Karl-Erik Taukar

31.03–6.04 kell 19.30, 22
ChiPs: Maanteepatrull

GENIALISTIDE KLUBI

31.03–6.04 kell 14.50, 20 Elu
31.03–6.04 kell 11.30, 13
Jäneste kool – kuldse muna
valvurid
13.03–5.04 kell 21; 6.04 kell
21.30 Kao ära

31.03 kell 22 Mordens (Mordva) ja Maailmamustrite pidu
KARLOVA TEATER
1.04 kell 15 Kaunimate Aastate Vennaskonnna kevadkontsert Igavesti noor

31.03–6.04 kell 13.40, 16.20,
19.15 Kaunitar ja koletis

RISTIISA PUBI

31.03–6.04 kell 12.45 Koera
elu mõte

1.04 kell 21.30 Colorado

31.03–5.04 kell 18.15 Kong:
Pealuu saar
31.03–6.04 kell 21.45 Logan

30.03 kell 21.30 Ly Kättmann
6.04 kell 21.30 Blue Dreams
8.04 kell 21.30 Sada ja Seened

31.03–6.04 kell 17.05 Lõvi

ROCK & ROLL

31.03–6.04 kell 15, 17.30
Power Rangerid

7.04 kell 21 Vennaskond,
ToraBora

31.03–6.04 kell 14 Sangarid
31.03–6.04 kell 22.15 T2
Trainspotting

Aiameistrid - piirdeaedade
ehitus, müük ja hooldus.
Võrkaiad, puitaiad, väravad,
automaatika. Tel 5907 1680,
www.aiameistrid.ee
Ehitus, remont, siseviimistlus.
Pikaajaline kogemus. Tel
5622 9840, meelis@kevori.ee.
Ehitus-, viimistlustööd (eraisik,
KÜ, bürood jms). Hinnad head.
Pikaajaline kogemus. Garantii!
Tel 510 0645,
formcenter@gmail.com
Fassaadide ja vundamentide
soojustamine ja renoveerimine. Tel 5554 9206.
Katlamajad ja katlasüsteemid,
ventilatsioonitööd.
Tel 5660 1567.

5.04 kell 19 Eellinastus: Stiilne lahkumine

kuni 31.03 näitus Kassipildid
väikese viguriga

NÄITUS

Katuse- ja fassaaditööd, vundamendi remont ja soojustamine. Eramud, korteriühistud.
Tel 5649 4929.

kuni 29.04 Ülevabariigiline
lasteaialaste joonistuste näitus
Mäng on väikese inimese töö

Pakun tööd transpordi alal
Tartus. Vajalikud B-kat juhiload.
Huvi korral kirjuta meilile arnold.
kikas@gmail.com. Tel 5566 7537.
Puidutöötlemisettevõte Tartumaal pakub tööd saekaatri
abitöölistele ja höövlioperaatorile. Tel 505 3691, 510 7351.
Välistrasside ehitajaile ja
ekskavaatori juhile pakub tööd
Kraavihall OÜ. Tel 5669 3856.

PÕLLUNDUS
AM-, A-, B-, BE-, C-, CE-kat
lõppastme- ja järelkoolitus.
Veokijuhi ameti- ja ADR-kursused. Tel 507 8230, soiduoppe@
gmail.com, www.sõiduõppe.ee,
Kalda tee 30
Emajõe Keeltekool: uued
kursused. Tel 740 4050, info@
emajoe.ee, www.emajoe.ee.

KÜTE

Kinnisvarateenused aastast 1997

Maja Nõos (üp 92,9 m², kinnistu
1494 m², 55 000 €, tingi).
Tel 5622 4802.

Maja või majaosa Tartus omanikult. Variandid. Tel 5554 0831.

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!

Erinevat sorti kvaliteetsed küttepuud veoga. Tel 529 2305,
734 9800, www.kasumetsa.ee
Haluküte OÜ müüb lõhutud
küttepuid lahtiselt, võrgus,
konteineris + lõikamisjääke ja 3
m puud. Tel 504 3100.

Metsakinnistud (ka läbiraiutud),
põllumaa ja raieõigus. Metsakinnistute ost ka koos hoonetega, hüpoteegiga, looduskaitsealadega ja kaasomandiga.
Tel 523 4445.

Kaseküttepuud koos veoga
(märg, 30-50 cm, hind al 32 €/
rm, arve). Tel 5612 7434.

Katuste ja puitfassaadide ehitus- ja remonditööd.
Tel 515 7062.

Noor pere soovib osta Tartus
garaaži. Soovitatavalt otse omanikult. Tel 5823 2707.

Katla-, ahju- ja pliidipuud (lepp
31 €/rm, kask 33 €/rm). Ostes
6-10 rm, vedu tasuta!
Tel 5377 4476.

Korstnad ja katused. Töö kiire ja
korralik. Garantii. Tel 5625 1750,
outomeli@gmail.com, tomeli.ee

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

Kuiv segaküttepuu (kask, lepp,
30-50 cm, 25 €/rm, 10 rm). Tule
järele 25 km Tartust!
Tel 504 1768.

ÜÜRILE VÕTTA
1-toal korter. Tel 503 2345.
2-3-toal korter. Tel 5561 4114.

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

Otsime oma klientidele erinevaid
üürikortereid, maju, majaosasid ja tube Tartus ja maakonnas.
Maakler Laura Andla, tel 520 8603,
786 8087, www.aadlivillakv.ee

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

Tartu Rendibuss

Jõe butiigis suured numbrid
naiste pluusid, püksid, seelikud. Soola 10. Facebook: Jõe
butiik

Müü oma auto meile. Sobiva
tehingu puhul raha kohe kätte.
Tel 5823 2707.
Müüa sõidukorras mopeed
Delta (dokumentideta).
Tel 5373 8595.
Ostan remonti vajava vana mootorratta, kuni 1970. Покупаю
старый мотоцикл. Tel 5555 4425.

TEENUSED
Arboristitööd: (vilja)puud,
hekid, ohtlike puude hooldus
ja raie. Tel 5699 9884,
laur@puujuuksur.ee

Katusetööd. Tellides katusevahetuse koos materjaliga saate
tasuta vihmaveesüsteemi materjalid. Pakkumine kehtib kuni
09.04.2017. Eramajad, korteriühistud. Tel 5620 2232.

Kõik ehitus- ja renoveerimistööd vundamendist katuseni.
Tehnosüsteemid, projektid.
Tel 5820 2040.

Jõe butiigis suur valik hea hinnaga kontsakingi ja käekotte!
Soola 10. FB: Jõe butiik

Auto, kaubiku, veoki keretööd,
taastamine, ümberehitus.
Uued ja kasutatud keredetailid.
Tel 504 0334.

2-toal korter Tartus.
Tel 558 1306.

Keskküttega korter Tartus.
Tel 5681 1160.

RIIDED

1994.-2008. a sõiduautode
kokkuost. Väga kiired tehingud!
Raha kohe kätte! Tel 553 3060,
info@carus.ee

Korterid, majad, majaosad
Tartus ja maakonnas.
Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel.
Kai Persidski, tel 5190 3394
Gert Suik, tel 515 3773
742 0240 • www.robinson.ee

KINNISVARA OST

Müüa kartul Laura (25 kg) kojutoomisega 13 € kott. Vajadusel
aitan keldrisse. Tel 5363 4295.

SÕIDUKID

Äri- ja elamumaad Tartus. Omanikult. Tel 5554 0831.

Garaaž Tartus. Tel 5811 3422.

kuni 7.04 Victor Guzuni fotonäitus Magic Estonia seen by
one of us

kuni 17.04 Rein Urbeli fotonäitus Viis tundi turistina
Veneetsias

18.-19.04. toimub Tartus kursus tõstukijuhtidele (aku, auto,
teleskoop, hüdro, frontaal).
Tel 4445 866, 523 1883,
kit.cut.oy@gmail.com

3-toal korter Tartus. Raha olemas. Tel 558 1346.

KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU

Tel 7 420 240
5190 3394
www.robinson.ee

Ärimaa koos ärihoonetega
Ülenurme vald, Reola, Lennu 48
(eh 1989. a, üp 755 m², krunt 2,0
ha, 275 000 €). Kutseline maakler
Peeter Meus, tel 506 2212,
786 8080, www.aadlivillakv.ee

31.03 kell 19 Margit Tali &
Andres Vago

ANNELINNA RAAMATUKOGU

6.04 kell 19 Eellinastus: Loomaaedniku naine

Aedade, väravate, väravaautomaatika ja tõkkepuude müük ja
paigaldus. Tel 501 6453,
www.nr1aiad.ee

VILDE

31.03–4.04 kell 11.45, 12,
13.10, 15.10, 17.15, 19; 5.–6.04
kell 11.45, 12, 13.10, 15.10,
17.15 Smurfid: Kadunud
külake

6.04 kell 18.15 Eellinastus:
Hing anumas

KINNISVARA MÜÜK

7.04 kell 21.30 Svips
CLUB ATLANTIS

Otsitakse vaarikavarte lõikajaid
Otepää vallas. Transport korraldatud. Tel 5698 5765.

Aitame kinnisvara
Väikesemahulised
ehitus-,
müümisel
ja üürimisel.
remondija abitööd
teie kodus,
kontoris
jaKaru,
aias. Tel
2490,
Meelis
tel 5398
511 5949
info@koduexpress.ee
Ene Lina, tel 504 8379
742 0240 • www.robinson.ee

Nelikanthöövli operaatorile-tislerile. Tel 504 6111.

Arvuti algkoolitus. Algus 17.
aprill. Hind 40 €. Täpsem info tel
742 8000, info@nort.ee

Viimistlusremonttööd.
Korterid,jamajad,
majaosad
Tel 518Tartus
7207. ja maakonnas.

KONTSERT

CINAMON

KOOLITUS

Kasepinnud (jämedad 30, 40, 50
cm, vedu, tšekk). Tel 5594 7098.

Befinna OÜ teeb: sõidu- ja
veoauto rehvivahetus, kliimahooldus, remont. Tartu vald,
Kõrveküla, Pärna 17.
Tel 5648 5550, kaido@befinna.ee
Boilerite puhastus, paigaldus ja
remont. Tel 518 7207.
Boilerite puhastus, veemõõtjate vahetus, san-tehnilised
tööd. Tel 5646 9025, 734 8044.
Elektritööd eraisikutele ja
firmadele! Tel 5137 844,
www.elekter24.ee
Elektritööd. Tel 5609 3099.

Kuivad ahju- ja katlapuud (50,
60 sm, veoga, väiksed kogused).
Tel 521 2015.
Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puit- ja turbabrikett,
küttegraanulid. Vedu tasuta.
Tel 523 8332, 433 3130.

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

Küttepuu (kask, lepp, 30, 40, 50
cm, laotud, veoga). Tel 557 6177.

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

Küttepuud (võrgus, lahtiselt,
kuivad, märjad). Tel 504 6111.

OTSIN TÖÖD
FIE teeb välikoristust (peale kl
11). Tel 505 4468.

PAKUN TÖÖD
AS Finak (Maramaal) võtab tööle
tisleri ja puitdetailide pahteldaja-lihvija. Kasuks tuleb
töökogemus. Tel 730 3465,
ira@finak.ee

Hauakivide ja plaatide valmistamine. Tel 5691 7488,
www.kiviraie.ee

REKLAAM
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Ohtlike puude asjatundlik
langetus, äravedu, viljapuude
hooldus jne. Tel 5818 5222,
2arboristi.ee

Veame tasuta ära vanametalli,
kodumasinad, vanapaberi,
akud. Prahivedu prügimäele
5 €/m³. Tel 5825 9300.

Ohtlike puude langetus, kärpimine, puuhooldus, hekkide
lõikus, jne. Kogemust 15 aastat.
Tel 5621 7955.

Veo- ja kolimisteenus, linnas
9 €/h. Tel 521 2642.

Ohtlike puude raie ja puude
hooldustööd. Tel 5686 6157,
info@nordicarb.ee.
E T K N R 10.00 - 18.00 Telefon: 765 4202
Aadress: Ringtee 1, TARTU

Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.
Veoteenus väikekaubikuga +
haagis 3,5 m. Ka lepinguline töö.
Arve. Tel 5348 8766.
VHS-kasseti ja slaidide digitaliseerimine. Tel 5808 4419,
fortiusfoto@gmail.com

HAUAPIIRDED VAASID PINGID

Õunapuude ja hekkide lõikamine. Tel 525 2862,
www.kobruleht.ee

OÜ Maalriexpert teeb järgmisi
töid: krohvimine, pahteldamine, värvimine ja tapeetimine.
Võib pakkuda ka väiksemahulisi
Ääre- ja tänavakivide paigaldus
töid! Tel 5599 0086,
Tartus
ja Tartumaal.
KOGEMUSED,
MIDA
SAATE USALDADA!
maalriexpert@gmail.com
Tel 5608 1282, www.roadlink.ee
Plastakende reguleerimine ja
remont. Tel 5698 1284.

R.K.ÕIGUSBÜROO

R.K.ÕIGUSBÜROO
KOGEMUSED, MIDA SAATE USALDADA!

raivo@kiisk.ee • 5333 0888

www.rkb.ee

Eestiaegne supitirin.
Maksan 20 €. Tel 5893 8528.
Erinevate kollektsioonide
ost - mündid, märgid, fotod,
õllepudelid, paberrahad jm!
Tel 5649 5292.

Ostan sellise vaasi. Võib olla ka
teist värvi! Tulen kohale ja maksan kohe! Tel 5803 6752.

EW sõjaväe ja kaitseliidu
märkide, eeskirjade, määruste,
tääkide, kiivrite jm ost!
Tel 5649 5292.

Ostan veesärgiga keskkütte
pliidi - pioneerpliit.
Tel 5560 6858,
edviluiv@gmail.com

Hõbe ja kuld! Ehted, mündid,
pitsid, lusikad jne. Tulen kohale
ja tasun kohe! Tel 5607 7449.

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

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

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

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

Raamatud, reklaamlehed, voldikud, blanketid, visiitkaardid.
Tel 742 0718, www.bookmill.ee

alates 1 €

Sanitaartehnilised tööd.
Tel 5660 1567.

Alkoholi ja suitsetamise vastane kodeerimine Tartus.
Tel 5669 0462,
onneklubi.onepagefree.com

Septikute, reoveemahutite,
kaevupumpade müük ja paigaldus. Tel 5306 5322,
info@reovesi.ee
Septikute paigaldus ja müük.
Tel 5757 0202,
e-post erlend@eestiseptik.ee
Soodne fekaalivedu Tartus ja
Tartumaal, ka laupäeval-pühapäeval. Tel 5340 2060,
veodeestis@gmail.com
Tasuta vanaraua ja kodumasinate äravedu. Välja arvatud
külmikud ja telerid.
Tel 5386 9008.

Raamatud enne 1945 al 5 €/tk,
enne 1917 al 10 €/tk. Nahkköites al 50 €/tk. Tel 5893 8528.

Veneaegsed ja vanemad
erinevad ehted: merevaigust
kaelakee (hind kuni 800 €), sõled, vanad kuld- ja hõbeehted.
Huvitavad ka vanad raamatud,
mööbel, nõud, kujud, maalid ja
palju muud. Alati aus asjaajamine
ja parim hind! Tel 5639 7329,
Liina

Raamatud, aabitsad, piiblid,
dokumendid, diplomid jne! Ost
parima hinnaga, raha kohe!
Tel 5649 5292.

Tervendamise ja harmoniseerimise seansid. Elena - energiaterapeut ja rahva ravitseja
(Moskva). Tel 5360 9798.
Toetavad, stressi maandavad,
heli- ja energiateraapia seansid. Tel 513 6470, www.tuletee.ee
Transport ratastooli ja raamiga. Tel 58 494 588.

Bensiinipaak 1996. a Ford Fiestale (uus, 60 €). Tel 5597 3262.

Korstnapühkija-pottsepp!
Töö kiire, hinnad soodsad!
Tel 5805 0201,
www.korstnapuhkimine.ee

Tsaariaegsed kopikad 1 €/tk.
Ostan ka teisi vanu münte! Tulen ise kohale! Tel 5803 6752.

Kvalifitseeritud meesmasseerija
pakub klassikalise massaaži
teenust. Tulen kliendile sobivasse kohta, näiteks koju.
Info tel 5850 2707.

MÜÜK

Väga hea hinnaga uuriripatsid
(nagu pildil). Paku ka märke,
münte, medaleid!
Tel 5649 5292.

VABA AEG
Hõbe, ehted, raamatud, märgid, mündid, fotod, kunst jm!
Ost parima hinnaga, raha kohe!
Tel 5649 5292.
Hõbedast lusikad, pitsid, ehted, esemed jm. Kokkuostudest
kuni kaks korda parem hind!
Tel 5649 5292.
Maalid, ikoonid, graafika (ka
nõuka perioodist). Muuda kasutuna seisev kunst rahaks!
Tel 5649 5292.

Vanaaegsed rohelised ja pruunid nööriga suletavad purgid maksan 10 €/tk Tel 5893 8528.
Vanad raamatud, fotod, postkaardid, merevaigust ehted,
mööbel, maalid, graafika,
mündid, paberraha, nõud,
märgid, medalid jne.
Tel 5829 9810,
kristiinas95@gmail.com
Vanad rahad, rinnamärgid,
ordenid, medalid, dokumendid
ja palju muud. Tel 5872 5458.

AM-, A-, B-, BE-, C-, CE-kat
lõppastme- ja järelkoolitus.
Veokijuhi ameti- ja ADR-kursused. Tel 507 8230, soiduoppe@
gmail.com, www.sõiduõppe.ee,
Kalda tee 30

Kasutatud pesukuivati AEG. Tel
524 6691, grisett211@gmail.com

Korstnate ja korstnapitside
ehitus. NB! Kevadel on hinnad
soodsamad! Tel 5681 2389.
Usaldusväärne autoremont
ja rehvitööd parima hinnaga
linnas! Varuosade ja rehvide
müük. Tel 5620 3199,
www.samautoremont.ee

Müün saksa- ja venekeelset
kunstiajaloo (maa, arhitektuur,
galeriid) raamatut aastaist 19701980. Tel 5308 2288,
metsauuringud@gmail.com
Printer HP Deskjet F4180
(töökorras, hind kokkuleppel).
Tel 5597 3262.
Saunaahi. Hind soodne. Teen ka
ahjusid tellimise peale.
Tartu, tel 5629 6070.

Kändude freesimine, kruntide
puhastamine võsast ja saetööd.
Tel 5346 1476, info@niitmine.ee,
www.niitmine.ee

Võimendi Carl Sbro T-150 (uus,
hind kokkuleppel). Tel 5597 3262.

Likvideerime kanalisatsiooniummistusi 24/7 Tartus ja
Lõuna-Eestis. Tel 5886 6112,
www.hädaabi.ee
Müüa kartul Laura (25 kg) kojutoomisega 13 € kott. Vajadusel
aitan keldrisse. Tel 5363 4295.

Vene fotoaparaadid ja neile
sobivad objektiivid, kellad ja
palju muud. Tel 5872 5458.

TERVIS

Kellassepp Annelinna keskuses.
Ehte-, prilli- ja
kellaparandus.
Patareivahetus
vaid 4 €!

Korstnapühkija Lõuna-Eestis.
Linnas ja maal. Järjekord kevadel
lühike. Ametlik akt.
Tel 5191 6605.

.ee/kuulutus

Rakkekaevude kaevamine,
puhastamine, süvendamine ja
remont. Tel 5638 1774.

Kandlemees Sander - kandlemuusika ja laulud Su peole!
Tel 504 3202,
simmaniduo@gmail.com

Koduhooldus vanuritele.
Tel 5664 0259.

Kõige rohkem kuulutusi
soodsalt ja kiiresti!

Rakkekaevude kaevamine, puhastamine ja remont. Vajadusel
rõngaste vahetamine.
Tel 557 4792.

Vanavara, kulla ja hõbeda kokkuost! J. Kuperjanovi 62, Tartu,
tel 5815 0312, www.emiliaantiik.ee

Puidust õllekappade, müntidest tehtud ehete, setu
sõlgede-ehete, kettide jm ost!
Tel 5649 5292.

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ
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OST
Uus vann vanasse vanni, garantii 3 a. Lisainfo tel 503 1943,
www.vannvannis.ee.

Aabitsad, piiblid, teatmeteosed, dokumendid ja muud
vanad trükised. Raha kohe!
Tel 5607 7449.

Ajaleht OÜ, Ülikooli 1, 51003 Tartu
Toimetus 730 4535
Reklaam 521 3038
Kuulutused 730 4455
tartuekspress.ee

Maksan 40 € pildil oleva teekannu eest. Paku ka samovare
ja teeklaasihoidjaid.
Tel 5893 8528.

Vanad sõled! Võib ka nõukogude ajast! Palun pakkuda ka muid
vanu ehteid! Tel 5803 6752.

Merevaigust kaelakeed, prossid, sõled, mansetinööbid ja
muud vanad ehted! Raha kohe!
Tel 5649 5292.
Nõukaaegsete märgikarpide,
medalite, ordenite, fotoaparaatide, mänguasjade jm ost!
Tel 5649 5292.

Vastutav väljaandja: Kaupo Torim,
511 6923
Peatoimetaja: Kaur Paves,
517 0933
Keeletoimetaja: Terje Jepiselg
Kujundaja: Priit Kivisoo
Reklaam: Malle Pastak
Reporterid: Kaspar Aug,
Meelis Kaldalu, Janari Kintsiraud,
Kadri Külaots, Rauno Põld,
Aet Rebane, Rasmus Rekand,
Sten Sang

Vanad taskukellad - ka remonti
vajavad. Paku julgelt!!!
Tel 5893 8528.

e-post: nimi@tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress
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REKLAAM

Neljapäev, 30. märts 2017

6. aprillil on
lehe trükiarv
reklaam:

malle@tartuekspress.ee
521 3038
kaupo@tartuekspress.ee
511 6923

lehed kantakse Tartu ja Elva postkastidesse

kui lehte 6. aprillil postkastis pole, palun teata info@tartuekspress.ee või 730 4455

reklaamisoovist teata 4. aprilli õhtuks

Hea noor tööotsija vanuses 16-29!*

NÄED HÄSTI
TEED HÄSTI
SAAD HÄSTI

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:

HÄSTI HEADE
HINDADEGA
PRILLID
RAEOPTIKAST
HINNAD ALL
KUNI 50%

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 05.04.2017
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

Raeoptika OÜ

Raekoja pl. 1 E-R 9-18, L 10-15
Küüni 5b
E-R 10-19, L 10-15

tel 744 1279
tel 748 4642

TULE SUURELE

PROOVISÕIDUPÄEVALE

1.APRILLIL ŠKODA ESINDUSTES ÜLE EESTI!

300 ŠKODAT
EESTI LAOS
KAMPAANIA.SKODA.EE

www.skoda.ee

Sind ootavad UUS KODIAQ, UUS Superb SportLine,
UUS Octavia ja kogu Škoda mudelirivi.
Tule kogu perega, tegevust jagub nii suurtele kui väikestele!
Ametlikult volitatud ŠKODA edasimüüja: Aasta Auto AS • Tartu, Sepa 24 A, 51013 • Telefon: 7308 000 • info@aastaauto.ee • www.aastaauto.ee

